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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 

 



 

 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА 

ИНДУСТРИСКА 

СОПСТВЕНОСТ /  

ENTI SHTETËROR I 

PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

 
 

ГЛАСНИК / BULETINI 
Год. 2021 бр 7, 31 Јули 2021 /  

Viti 2021 nr. 7, 31 Korrik  2021 

©2021 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /  

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

месечник / botimi mujor 

 

за издавачот / për botuesin 

ГОРАН ГЕРАСИМОВСКИ, директор /  

GORAN GERASIMOVSKI, drejtor 

 

уредувачкти одбор / bordi editorial 

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA 

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ / SIMCO SIMJANOVSKI 

 

главен уредник / kryeredaktor 

ГОРАН ГЕРАСИМОВСКИ / GORAN GERASIMOVSKI 

 

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik 

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI 

 

адреса на издавачот / adresa e botuesit 

11 Октомври бр.25, 1000 Скопје / 11 Oktomvri nr. 25, 1000 Shkup 

тел / tel:  +389 2 3103 601 (641) 

факс / faks:  +389 2 3137 149 

е-маил / e-mail:     info@ippo.gov.mk 

web страна / web faqja:  www.ippo.gov.mk  

Гласник / Buletini 
Во Гласник се печатат и научни и 

стручни трудови, осврти, коментари 

во врска со индустриската 

сопственост. Научните трудови се 

рецензирани. Куса содржина на 

трудовите се приложува на 

македонски и англиски јазик. 

 

Në buletin  gjithashtu botohen edhe 

punime shkencore dhe profesionale, 

rishikime dhe komente për pronësinë 

industriale. Punimet shkencore janë të 

recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e 

punimeve është bashkangjitur në gjuhën 

maqedone dhe angleze 

 

 

 

 

 

mailto:info@ippo.gov.mk
http://www.ippo.gov.mk/


 
 

Содржина / Përmbajtja Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA 
 
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 
SHPALLJE ZYRTARE 
Огласување за ништовно решение за 
признавање на правото од индустриска 
сопственост / Shpallja nul e vendimive për 
njohjen e të drejtave të pronësisë industriale .......................................................................  1 

   

ПАТЕНТИ / PATENTA ....................................................................... 2 – 220 

Национални патенти ....................................................................... 4 – 9 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA ....................................................................... 10 – 15 
Меѓународни патенти / Patenta 
ndërkombëtar ....................................................................... 16 – 192 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA ....................................................................... 193 – 220  

   

ТРГОВСКИ МАРКИ / 
MARKA TREGTARE ....................................................................... 221 – 472 
Пријави на Трговски Марки / Aplikime për 
marka tregtare ....................................................................... 222 – 322 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA ....................................................................... 323 – 332  
Решенија на Трговски Марки / Vendime për 
marka tregtare ....................................................................... 333 – 443 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA ....................................................................... 444 – 453 
Промени, Пренос, Истекувања, 
Поништувања, Спојувања, Впишување на 
лиценца, Обновувања и Престанок / 
Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, 
Bashkimi i kërkesave, Regjistrimi i liçencës, 
Ripërtëritje dhe Ndërprerje (Mbarim) ....................................................................... 454 – 472 

   

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
DISENJO INDUSTRIALE ....................................................................... 473 – 493 
Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime 
per disenjo industriale ....................................................................... 474 – 483 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA  484 –485 
Решенија Индустриски дизајн / Vendime 
per disenjo industriale  486 – 492 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA  493  

   

ИСПРАВКИ / KORRIGJIME ……………..……………………………………….      494 
 



 

 

1 

 

Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

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.  7/2021 - 31/07/2021  
 

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.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(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.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(51)  E 04H 15/14, E 04H 15/00  

(11)  11785   (13) А 

(21)  2018/294   (22) 12/04/2018 

(45) 31/07/2021 

(30)  П20180294  12/04/2018  MK 

(73)  Златко Панков Бул. Јане Сандански 

64 2/10, 1000 Скопје, MK 

(72) Златко Панков 

(54)  ШАТОРСКА КАМП КУЌИЧКА СО 

ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА И ПРИРОДНА 

КЛИМАТИЗАЦИЈА 

(57)   

Камп куќичката со дрвена конструкција и 
природна климатизација има шатор (5) 
прицврстен за внатрешните површини на 
деловите од дрвената конструкција (3) и (4) 

кој има отвори (7) на двете горни плафонски 
шаторски површини (5.1) наткриени со 
наткривно платно (8) и затегнато сојажиња 
(10) Слика. 1 и 2 

Низ страничните прозорци (6) навлегува 
ладен воздух потиснувајќи го загреаниот 
воздух низ отворите (7) на горниот дел од 
плафонските шаторски површини (5.1) кој 
навлегува помеѓу гредите (4.1) над шаторот 
(5) со наткривното платно (8) и излегува низ 
страничните отвори (7.2) со што се 
оневозможува задржување на топлиот 
воздух во шаторот (5). Слика. 3 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(51)  A 61Q 19/08, A 61Q 19/00  

(11)  11639   (13) А 

(21)  2019/81   (22) 23/01/2019 

(45) 31/07/2021 

(30)  П20190081  23/01/2019  MK 

(73)  Божиновска Филимена ул. Варшавска 

бр. 14, MK 

(72) Божиновска Филимена 

(54)  КРЕМА ПРОТИВ СТАРЕЕЊЕ И БРЧКИ 

(57)  Крем против стареење и брчки содржи 

ретинол кој може да помогне во зголемување 

на влажноста на кожата, а во исто време го 

ревитализира надворешниот слој на кожата, 

за да изгледа и се чувствува помека и 

помазна. Природната и хранлива формула е 

подготвена да и помогне и да ја заштити 

кожата, како и да ги намали брчките. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(51)  B 23D 53/00, B 27C 5/00  

(11)  11712   (13) А 

(21)  2020/179   (22) 10/03/2020 

(45) 31/07/2021 

(73)  Електро Точила Инжинеринг Дооел 

ул.Сотка Георгиоски бб Катна гаража 

лок.13, 7500 Прилеп, MK 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72) Алекссандар Димчевски 

(54)  Уред за нагодување на аголот на 

отсекување и постапка за прецизно 

отсекување на дрвен материјал под агол 

од 45 степени 

(57)   
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(51)  B 29B 17/00, B 29K 75/00, B 29K 67/00  

(11)  11653   (13) А 

(21)  2020/297   (22) 28/04/2020 

(45) 31/07/2021 

(73)  Микрон-Пласт Ул Полог бр 16 1000 

Скопје, MK 

(72) Михајловски Славе  

(54)  РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ПЛАСТИЧЕН 

ОТПАД СО ТРАЈНО РЕШЕНИЕ 

(57)   

Рециклирање на пластика која до скоро 
представуваше проблем за целокупната 
животна средина бидејќи беше фрлана 
насекаде ,но затоа ние најдовме конкретно 
решение односно најдовме начин како да ја 
преработиме и отстраниме од истата. Ако 
овој вид на пластика ја изрециклираме и 
изработиме на пример предмет од пластика 

кој понатаму пак ќе се појавува во животната 
средина и ќе се задржи повторно како голем 
загадувач. Според тоа добив идеја да го 
решам овој проблем со тоа што изработувам 
пластични подметачи дваесет модели (Сл.5 
каталог) кои се заштитени како дизајн во 
Државен завод за индустриска сопственост , 
и со тоа рециклираната пластика ќе се 
зароби во бетон и нема повеќе да се појави 
во животната средина . 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(51)  H 01L 31/05  

(11)  11781   (13) А 

(21)  2020/526   (22) 14/07/2020 

(45) 31/07/2021 

(73)  Ацков,Димче ул.Благој Ѓорев бр.28, 

1400 Велес, MK 

(72) Ацков,Димче  

(54)  Вертикален фотоволтаичен панел 

(57)   

ВЕРТИКАЛЕН ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ 
 
Вертикалниот фотоволтаичен панел 
преставува иновативно решение при 
користење на обновливи извори на енергија 
каде што се искористува повеќекратно 
просторот на нивна монтажа, и исто така и 
зголемување на добиената електрична 
енергија по метар квадратен. Делот кој го 
овозможува сето ова е кутија во која е 

вграден монолитна силиконска пластика Сл.1 
и поставување на фотоволтаични ќелии 
помеѓу листовите. 

Панелот односно склопот е збир на 
фотоволтаични кутии, батерии, процесорска 
единица и конвертор на напон е комплетно 
заокружено решение за експлотирање и 
поврзување на дистрибутивен напон на 
ниска страна, или во група од повеќе 
склопови можно е поврзување на поголем 
број и нивно приклучување на дистрибутивен 
трансформатор на среден напон, бидејќи се 
контролирани од микропроцесор кој ја следи 
синусоидата на дистрибутивната мрежа и не 
дозволу да има хармоници на истата. Сл2 е 
прикажана скица на еден оваков склоп. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(51)  F 24F 3/12, F 24F 3/00  

(11)  11640   (13) А 

(21)  2020/622   (22) 13/08/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  П20200622  13/08/2020  MK 

(73)  Трговско друштво за вработување 

инвалидни лица,производство,трговија и 

услуги МУЛТИ МЕДИЈА ДОО експотр-

импорт Скопје 

ул.Тасино Чешмиче 6,1000 Скопје, MK 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72) Христовски,Ѓорѓи and Христовски,Горјан 

(54)  ПОЧИСТУВАЧ МА ВОЗДУХ ОД ПМ 

1,ПМ2,5 И ПМ 10 ЧЕСТИЧКИ СО ХЕПА 

ФИЛТЕР,КОНУСЕН ВЛЕЗЕН И ИЗЛЕЗЕН 

КАНАЛ И АВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМ ЗА 

КОНТРОЛА НА ПОРОТОКОТ НА ВОЗДУХ 

(57)  Прочистувачот на воздух од ПМ1, ПМ 

2,5 и ПМ 10 честички со ХЕПА филтер, 

конусен влезен и излезен канал и 

автоматизиран систем за контрола на 

протокот на воздух работи на тој начин што 

загадениот воздух преку влезниот конусен 

дел  со помош на вентилаторот се вшмукува 

во прочистувачот  и преку издувниот канал 

под притисок се носи до и низ филтерот кој 

се наѓа во делот за филтрирање на воздухот 

каде што со помош на филтрите  се 

филтрира и излегува прочистен воздух без 

присуство на ПМ 1, ПМ 2,5 и ПМ 10 честички. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 4849 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka, JP 

 

(11) 5616 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka, JP 

 

(11) 7822 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka, JP 

 

(11) 6490 

(73) AFIMMUNE LIMITED Trintech Building,South County Business Park, Leopardstown, 

Dublin 18, IE 

 

(11) 6470 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka, JP 

 

(11) 7397 

(73) Exelixis, Inc. 1851 Harbor Bay Parkway,Alemda CA94502, US 

 

(11) 7727 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka, JP 

 

(11) 8661 

(73) TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 

Universität Mainz gemeinnützige GmbH Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE 

 

(11) 9389 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome,  Chuo-ku,  Osaka-

shi, Osaka , JP 

 

(11) 9102 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku 

Osaka-shi, Osaka , JP 

 

(11) 9107 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, 

Osaka, JP 

 

(11) 9404 

(73) Takeda Pharmaceutical Comapny Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka , JP 

 

(11) 9563 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, 

Osaka, JP 

 

(11) 10627 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka, JP 

 

(11) 9804 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome,  Chuo-ku,  Osaka-

shi, Osaka , JP 

 

(11) 10353 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome,  Chuo-ku, Osaka-

shi Osaka , JP 

 

(11) 11702 

(73) Glaxo Group Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(11) 11780 

(73) Bayer Consumer Care AG Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 2979 

(73) Аventis Pharmaceuticals Inc 55 Corporate Drive, Bridgewater, NJ 08807, US 

 

(11) 5902 

(73) Euro-Celtique S.A. 1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU 

 

(11) 6490 

(73) DS BIOPHARMA LIMITED Trintech Building,South County Business Park, 

Leopardstown, Dublin 18, IE 

 

(11) 6327 

(73) Euro-Celtique S.A. 1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU 

 

(11) 7464 

(73) AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, US 

 

(11) 7486 

(73) SEAGEN INC. 21823 30th Drive,S.E.Bothell,WA 98021, US 

 

(11) 7766 

(73) Azanta Danmark A/S Kristen Walthers Vej 8A,2. 2500 Valby, DK 

 

(11) 8823 

(73) SEAGEN INC. 21823 30th Drive,S.E.Bothell,WA 98021, US 

 

(11) 9003 

(73) Poseida Therapeutics, Inc. 9390 Towne Centre Dr,Suite 200, San Diego, California 92121, 

US 

 

(11) 9427 

(73) UCB Biopharma SPRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE 

 

(11) 11192 

(73) Galderma Holding SA Rue d'Entre -deux-Villes,10,1814 La Tour-de-Peilz, CH 

 

(11)  

(73) Adverio Pharma GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 
 

 

(11) 2979 

(73) Aventisub LLC 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, US 

 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

(11) 1136 

(73) Les Laboratoires Servier 1, Rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 1383 

(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals Operations Support Group, Ringaskiddy, Co. Cork, IE 

 

(11) 1424 

(73) DOMPE'  pha.r.ma S.p.A. Via Campo di Pile,   67100 L'Aquila, IT 

 

(11) 1490 

(73) Les Laboratoires Servier 22,rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine, FR 

 

(11) 1526 

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

 

(11) 1618 

(73) Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A 14th Km, National Road 1,  

145 64 Kifissia, GR 

 

(11) 1671 

(73) Merck Canada Inc. , a company organized and existing under the laws of Canada 

16711 Trans-Canada Highway, Kirkland, Quebec H9H 3L1, CA 

 

(11) 1735 

(73) Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, 

Wiltshire, SN15 2BB, UK 

 

(11) 1778 

(73) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.  Viale Shakespeare, 47  00141 Roma, 

IT 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(11) 1899 

(73) Hunter-Fleming Limited Shaftsbury, Dorset SP7 9ND, GB 

 

(11) 2112 

(73) Les Laboratoires Servier 1, Rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 2258 

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

IT 

 

(11) 2412 

(73) Labopharm Inc.,; Labopharm Europe Limited and Labopharm (Barbados) Limited 

480 Armand-Frappier Blvd., Laval, Quebec H7V 4B4, CA; 5, The Seapoint Building, 44/45 

Clontarf Road, Dublin 3, IE and Worthing Corporate Centre, Worthing Main Road, Christ 

Church, BB 

 

(11) 2461 

(73) Trustees of Tufts College and Paratek Pharmaceuticals, Inc. 4th Floor, Ballou Hall, 

Medford, MA 02155, US and 75 Kneeland Street, Boston, MA 02111, US 

 

(11) 2874 

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

 

(11) 2976 

(73) Hunter-Fleming Limited Shaftsbury, Dorset SP7 9ND, GB 

 

(11) 3152 

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

4000, US 

 

(11) 3912 

(73) Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR 

 

(11) 4585 

(73) Институт ГАПЕ ул.Димче Мирчев 10/6 Скопје, MK 

 

(11) 5124 

(73) Warner-Lambert Company LLC 235 East 42nd Street New York, NY 10017, US 

 

(11) 6074 

(73) GILEAD SCIENCES, INC. Foster City CA 94404, US 

 

(11) 6726 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(73) Duke University Erwin Road Durham, NC 27710, US 

 

(11) 7729 

(73) GILEAD SCIENCES, INC. Foster City, California 94404, US 

 

(11) 8711 

(73) Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

 

(11) 9645 

(73) Duke University Erwin Road Durham, NC 27710, US 

 

(11) 11372 

(73) Duke University Erwin Road Durham, NC 27710, US 

 

(11)8487 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(51)  A 61K 31/728, A 61K 33/14, A 61K 36/09, A 

61K 9/12, A 61P 11/00  

(11)  11674   (13) Т1 

(21)  2019/856   (22) 09/10/2019 

(45) 31/07/2021 

(30)  2016UA04387  15/06/2016  IT 

(96)  14/06/2017 EP17176138.0 

(97)  31/07/2019 EP3257516 

(73)  Neilos S.r.l Via Bagnuli,95 80063 Piano di 

Sorrento (NA), IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  DI MAIO, Umberto and BAGNULO, Antonino 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА КОЈА 

СОДРЖИ CETRARIA ISLANDICA ACH., 

НАТРИЈУМ ХИЈАЛУРОНАТ И СОЛЕН 

РАСТВОР ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ТЕГОБА НА 

РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ 

(57)  1  Фармацевтска композиција која содржи: 

- мешавина која опфаќа или, алтернативно, се 

состоји од Cetraria islandica Ach., натријум 

хијалуронат и солен раствор со осмоларитет со 

што да се обезбеди спомнатата композиција да 

има осмоларитет поголем од или еднаков  300 

mOsm/l и, опционо, 

- фармацевтски прифатливи ексципијенси, 

адитиви и состојки; 

за употреба во облик на лек во лекување на 

пореметувања/патологија на респираторниот 

тракт избран од ринитис, синузитис, астма, 

фарингитис (фаринготонизилитис) , 

епиглотитис, ларингитис, бронхиолитис, 

цистична фиброза и бронхиектазија. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 01N 65/00, A 01N 43/12, C 11D 3/00, A 

61K 8/97, A 61K 31/353, A 61K 36/752, A 61L 

2/18  

(11)  11754   (13) Т1 

(21)  2020/542   (22) 14/07/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP2717690  15/04/2020  EP 

(96)  13/06/2011 EP11726486.1 

(97)  15/04/2020 EP2717690 

(73)  Oraldent Limited 6 Nene Road Bicton 

Estate Kimbolton Cambridgeshire PE28 0LF, 

GB 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  CRAWFORD, Francesca; GUNNING, Philip 

and THOMAS, Howard 

(54)  ОФТАЛМОЛОШКИ СОСТОЈКИ 

(57)  има уште  патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/50, A 61K 31/57  

(11)  11748   (13) Т1 

(21)  2020/597   (22) 06/08/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  GB20130008933  17/05/2013  GB 

(96)  12/05/2014 EP14727028.4 

(97)  22/07/2020 EP2978414 

(73)  Diurnal Limited Cardiff Medicentre 

Heath Park Cardiff, Glamorgan CF14 4UJ, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HUATAN, Hiep; ROSS, Richard;  

WHITAKER, Martin; POELLINGER, Norbert and 

GRAVE, Annette 

(54)  СОСТАВ КОЈ ШТО СОДРЖИ 

ХИДРОКОРТИЗОН 

(57)  1  Фармацевтски состав прилагоден за 

орална администрација којшто содржи:  

 

i) носач составен значително од честички на 

микрокристална целулоза со 80-81% w/w од 

составот кадешто споменатите честички се со 

дијаметар од 350-  

ii) слој на лек којшто се состои значително од 

ефективна количина на хидрокортизон со 0.64-

0.66% w/w од составот и 

хидроксипропилметилцелулоза со 0.64-0.66% 

w/w од составот којшто е во контакт со носач;  
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iii) слој за запечатување којшто се состои 

значително од хидроксиметилцелулоза со 14-

16% w/w од составот и магнезиум стеарат со 

1.0-2.0% w/w од составот којшто е во контакт со 

споменатиот слој на лек; и  

iv) слој за маскирање на вкус којшто се состои 

значително од хидроксипропилметилцелулоза 

со 0.14-0.16% w/w од составот, етилцелулоза со 

0.58-0.62% w/w од составот и магнезиум 

стеарат со 0.20-0.25% w/w од составот којшто е 

во контакт со споменатиот слој за 

запечатување.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/06, A 61K 31/506, A 61K 45/06, A 

61K 31/50A 61K 31/513, A 61P 31/18  

(11)  11641   (13) Т1 

(21)  2020/836   (22) 27/10/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201461973689P  01/04/2014  US 

(96)  27/03/2015 EP15774282.6 

(97)  09/09/2020 EP3125894 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, 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)  PATEL, Mehul; BURGEY, Christopher, S.; 

FRITZEN, Jeffrey, F. and BALSELLS, Jaume 

(54)  ЛЕКОВИ ЗА ИНХИБИТОРИ НА ХИВ-

ОБРАТНА ТРАНСКРИПТАЗА 

(57)  1  Соединение со структурна формула I 

или негова фармацевтски прифатлива сол: 
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има уште 18 патентни барања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

(51)  C 07K 7/08, C 07K 7/06, A 61K 38/17, A 61K 

39/00, A 61P 35/00  

(11)  11642   (13) Т1 

(21)  2020/837   (22) 27/10/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  GB201004551  19/03/2010  GB and 

US315704P  19/03/2010  US 

(96)  15/03/2011 EP18156634.0 

(97)  05/08/2020 EP3363456 

(73)  immatics Biotechnologies GmbH Paul-

Ehrlich-Straße 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Lewandrowski, Peter; Weinschenk, Toni; 

Fritsche, Jens; Walter, Steffen and Singh, Harpreet 

(54)  Нова имунотерапија против неколку 

тумори вклучувајќи гастроинтестинален и 

гастричен канцер 

(57)  1  Фармацевтски состав што се состои од 

пептид одбран од групата на 

а) пептид што се состои од секвенцата според 

SEQ ID No. 63, 

б) пептид според a), при што спомнатиот 

пептид вклучува непептидни врски, и 

в) пептидот според a), при што спомнатиот 

пептид е дел од фузионен протеин што ги 

содржи N-терминалните аминокиселини на 

HLA-DR антиген-асоцираниот инваријантен 

синџир (Ii), заедно со најмалку еден соодветен 

носач, ексципиенс и/или адјуванс, 

за употреба во третманот на канцер, при што 

спомнатиот канцер е одбран од гастричен, 

гастроинтестинален, колоректален, 

панкреатски, белодробен или ренален канцер. 

има уште 3 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/85, C 12N 9/18, A 61K 48/00  

(11)  11724   (13) Т1 

(21)  2020/856   (22) 02/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  GB20150002137  09/02/2015  GB 

(96)  08/02/2016 EP16703850.4 

(97)  02/09/2020 EP3256169 

(73)  UCL Business Ltd The Network Building 

97 Tottenham Court Road London W1T 4TP , 

GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SMITH, Alexander and ALI, Robin 

(54)  ОПТИМИЗИРАН РПЕ65 ПРОМОТЕР И 

КОДИРАЧКИ СЕКВЕНЦИ 

(57)  1  Експресиона конструкција којашто 

содржи ретинален пигментен епителиум (РПЕ)-

специфичен промотер и оперативно поврзана 

полинуклеотидна секвенца, кадешто РПЕ-

специфичен промотер содржи:  

 

(a) секвенца на соседни нуклеотиди од SEQ ID 

NO:1 коишто имаат РПЕ-специфична 

експресија на оперативно поврзaна 

полинуклеотидна секвенца или  

(b) секвенца којашто има барем 90% секвенцна 

идентичност со споменатата секвенца на (a) и 

којашто одржува РПЕ-специфична промотер 

активност, и кадешто оперативно поврзаната 

полинуклеотидна секвенца ја содржи 

секвенцата на SEQ ID NO: 4.  
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има уште 11 патентни барања 

 

(51)  B 24C 9/00, B 24C 11/00  

(11)  11719   (13) Т1 

(21)  2020/858   (22) 30/10/2020 

(45) 31/07/2021 

(96)  15/04/2010 EP15000965.5 

(97)  15/04/2010 EP2913149 

(73)  Kompoferm GmbH Max-Planck-Straße 15 

33428 Marienfeld, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Halstenberg, Jörg 

(54)  АБРАЗИВЕН ПРОЦЕС ЗА ПЕСКАРЕЊЕ И 

УРЕД ЗА ПЕСКАРЕЊЕ 

(57)  1  Абразивен процес за пескарење во кој 

абразивно средство за пескарење (4) е 

нанесено во процес на пескарење на работно 

парче (2) при што средството за пескарење се 

сочинува најмалку од едно гранулирано 

средство за механичко третирање на 

површини, каде што средството за пескарење 

(5) кое што е употребено се собира и по 

процесот на рециклирање повторно испорачан 

во процесот на пескарење,  

се карактеризира со тоа што  

абразивното средство за пескарење содржи 

грануларен адитив (6) за одмастување и 

чистење на површината (2) што треба да се 

пескари и/или абразивно средство за 
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пескарење, при што гранулите од додатокот (6) 

се прецизираат барем делумно за време на 

процесот на пескарење, при што прашкастата 

пропорција на адитивот е одделена за време на 

процесот на рециклирање од кругот на 

средството за пескарење.  

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/68  

(11)  11683   (13) Т1 

(21)  2020/859   (22) 03/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP15159717  18/03/2015  EP 

(96)  18/03/2016 EPA16714298.3 

(97)  23/09/2020 EP3271729 

(73)  Janssen Vaccines & Prevention B.V.  

Archimedesweg 4-6 2333 CN Leiden , NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SCHOLTEN, Arjen 

(54)  ИСПИТУВАЊА ЗА РЕКОМБИНАНТНИ 

СИСТЕМИ НА ЕКСПРЕСИЈА 

(57)  1  Метода на тестирање потенција на 

состав од вакцина со вирален вектор што 

кодира рекомбинантен протеин или состав од 

вакцина со нуклеинска киселина што кодира 

рекомбинантен протеин, назначено со тоа, што 

методата содржи: 

(и) инфицирање клеточна култура со составот 

од вакцина со вирален вектор или составот од 

вакцина со нуклеинска киселина; 

(ии) лизирање на наведената клеточна култура 

за да се формира клеточен лизат; и 

(иии) квантифицирање на рекомбинантниот 

протеин кодиран од составот од вакцина со 

вирален вектор или составот од вакцина со 

нуклеинска киселина како што е експресирано 

во клеточната култура користејќи масена 

спектрометрија; и каде што методата не бара 

никакви дополнителни чекори за да се прочисти 

рекомбинантниот протеин од други протеини во 

клеточниот лизат. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/14, C 07D 487/10, C 07D 471/10, 

C 07D 403/04, C 07D 491/10, C 07D 405/14, A 

61K 31/407, A 61P 35/00, A 61P 3/10  

(11)  11684   (13) Т1 

(21)  2020/860   (22) 03/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201662348496P  10/06/2016  US 

(96)  08/06/2017 EPA17739383.2 

(97)  05/08/2020 EP3468966 

(73)  Vitae Pharmaceuticals, LLC 5 Giralda 

Farms, Madison, NJ 07940, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CLAREMON, David, A.; CACATIAN, 

Salvacion; DILLARD, Lawrence, Wayne; JIA, 

Lanqi; MORALES-RAMOS, Angel; SINGH, 

Suresh, B.; VENKATRAMAN, Shankar; YUAN, 

Jing; ZHENG, Yajun; DONG, Chengguo; 

ZHUANG, Linghang; FAN, Yi; LOTESTA, Stephen, 

D.; MARCUS, Andrew; PARENT, Stephan, D. and 

HOUSTON, Travis, L. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА MENIN-MLL 

ИНТЕРАКЦИЈАТА 

(57)  1  Соединение со формулата I: 

         

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 

A, B, D, и E се секое независно селектирано од 

-C(RA1)(RA2)-, -C(RA1)(RA2)-C(RA1)(RA2)-, -

C(RA1)(RA2)-O-, -C(RA1)(RA2)-NRA3-, -C(=O)-, -

C(RA1)(RA2)-C(=O)-, и -N=C(NH2)- каде што не 

повеќе од едно од A, B, D, и E е -C(RA1)(RA2)-

O-, -C(RA1)(RA2)-NRA3-, -C(RA1)(RA2)-C(=O)-, -

C(=O)-, или -N=C(NH2)-; 

U е N или CRU, каде што RU е H, хало, CN, OH, 

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

алкиламино, или C2-8 диалкиламино; 

W е N или CRW, каде што RW е H, хало, CN, 

OH, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, амино, C1-4 
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алкиламино, или C2-8 диалкиламино; 

X е N или CRX, каде што RX е H, хало, CN, OH, 

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

алкиламино, или C2-8 диалкиламино, каде што 

кога X е N, атомот од L што е директно врзан со 

X е различен од N, O, или S; 

L е селектирано од -C1-6 алкилен- и -(C1-4 

алкилен)a-Q-(C1-4 алкилен)b-, каде што C1-6 

алкилен групата и која било C1-4 алкилен група 

од -(C1-4 алкилен)a-Q-(C1-4 алкилен)b- групата 

е опционално супституирана со 2, или 3 

супституенти независно селектирани од хало, 

CN, OH, C1-3 алкил, C1-3 алкокси, C1-3 

халоалкил, C1-3 халоалкокси, амино, C1-3 

алкиламино, и ди(C1-3 алкил)амино; 

Q е -O-, -S-, -S(=O)-, -S(=O)2-, -C(=O)-, -

C(=O)NRq1-, -C(=O)O-, - OC(=O)NRq1-, 

-NRq1-, -NRq1C(=O)O-, -NRq1C(=O)NRq1-, -

S(=O)2NRq1-, -C(=NRq2)-, или -C(=NRq2)-NRq1-

, каде што секое Rq1 е независно селектирано 

од H или C1-6 алкил, и каде што секое Rq2 е 

независно селектирано од H, C1-6 алкил, и CN; 

Cy е поврзувачка C6-14 арил, C3-18 

циклоалкил, 5-16 члена хетероарил, или 4-18 

члена хетероциклоалкил група, секоја од истите 

е опционално супституирана со 2, 3, или 4 

супституенти независно селектирани од RCy; 

секое RCy е независно селектирано од хало, 

C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цианоалкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 члена хетероарил, 4-10 члена 

хетероциклоалкил, CN, NO2, илиa1 

SRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O

)NRc1RdC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)NRc1R

dNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1C(O)N

Rc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc

1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rb1 и 

S(O)2NRc1Rdкаде што наведените C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 члена хетероарил, и 4-10 

члена хетероциклоалкил се секоја опционално 

супституирани од 2, 3, или 4 супституенти 

независно селектирани од CN, NO2, 

илиaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)Rb

OC(O)NRc1RdC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)

NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc

1C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(

O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rbи 

S(O)2NRc1Rd1; 

R1 е H, Cyхало, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, 

C1-4 цианоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

CN, NO2, илиa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 

C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 

C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, 

NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 

NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 

NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, 

S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 и S(O)2NRc2Rd2, каде 

што наведените C1-6 алкил, C2-6 алкенил, и 

C2-6 алкинил се секое опционално 

супституирани од 2, 3, или 4 супституенти 

независно селектирани од хало, CN, NO2, 

илиa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 

C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 

C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, 

NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 

NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 

NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, 

S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2; 

Y е O, S, CRY1RY2 или NRY3, каде што RYRY2, 

и RY3 се секое независно селектирани од H и 

C1-4 алкил; 

Z е Cy2, хало, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 

цианоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, CN, 

NO2, илиa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, 

C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, 

C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 

NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, 

S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, S(O)2NRc3Rd3, и 

P(O)Rc3Rd3 каде што наведените C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил се секое 

опционално супституирани од 2, 3, или 4 

супституенти независно селектирани од Cy2, 

хало, CN, NO2, CN, NO2, илиa3, SRa3, C(O)Rb3, 
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C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 

OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, 

NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 

NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, 

S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и S(O)2NRc3Rd3; 

секое R2 и R3 е независно селектирано од H, 

хало, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 

цианоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, CN, 

NO2, илиa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, 

C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 

C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 

NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, 

NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, и S(O)2NRc4Rd4, каде 

што наведените C1-6 алкил, C2-6 алкенил, и 

C2-6 алкинил се секое опционално 

супституирани од 2, 3, или 4 супституенти 

независно селектирани од хало, CN, NO2, 

илиa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, 

C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 

C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 

NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, 

NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, и S(O)2NRc4Rd4; 

секое RA1 е независно селектирано од H, хало, 

C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси, амино, C1-4 алкиламино, C2-8 

диалкиламино, CN, NO2, и OH; 

секое RA2 е независно селектирано од H, хало, 

C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси, амино, C1-4 алкиламино, C2-8 

диалкиламино, CN, NO2, и OH; 

секое RA3 е независно селектирано од H, C1-4 

алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C(O)Rz, и 

C(O)ORz, каде што наведената C1-4 алкил е 

опционално супституирана од фенил, C1-4 

алкокси, C1-4 халоалкокси, CN, NO2, или OH; 

Rz е H, C1-4 алкил, или фенил; 

секое Cy1 е независно селектирано од C6-14 

арил, C3-18 циклоалкил, 5-16 члена 

хетероарил, и 4-18 члена хетероциклоалкил, 

секоја од истите е опционално супституирана 

со 2, 3, или 4 супституенти независно 

селектирани од RCy1; 

секое Cy2 е независно селектирано од C6-14 

арил, C3-18 циклоалкил, 5-16 члена 

хетероарил, и 4-18 члена хетероциклоалкил, 

секоја од истите е опционално супституирана 

со 2, 3, или 4 супституенти независно 

селектирани од RCy2; 

секое RCy1 и RCy2 е независно селектирано од 

хало, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 

цианоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

фенил, C3-7 циклоалкил, 5-6 члена хетероарил, 

и 4-7 члена хетероциклоалкил, CN, NO2, илиa5, 

SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 

OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 

NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 

NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5, каде 

што наведените C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, фенил, C3-7 циклоалкил, 5-6 члена 

хетероарил, и 4-7 члена хетероциклоалкил се 

секое опционално супституирани од 2, 3, или 4 

супституенти независно селектирани од CN, 

NO2, илиa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, 

C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, 

C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 

NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5; 

секое RaRbRcRdRa2, Rb2, Rc2, Rd2, Ra3, Rb3, 

Rc3, Rd3, Ra4, Rb4, Rc4, Rd4, Ra5, Rb5, Rc5, и 

Rd5 е независно селектирано од H, C1-6 алкил, 

C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 члена 

хетероарил, 4-10 члена хетероциклоалкил, C6-

10 арил-C1-6 алкил, C3-10циклоалкил-C1-6 

алкил, (5-10 члена хетероарил)-C1-6 алкил, и 
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(4-10 члена хетероциклоалкил)-C1-6 алкил, 

каде што наведените C1-6 алкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-

10 члена хетероарил, 4-10 члена 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 алкил, C3-

10 циклоалкил-C1-6 алкил, (5-10 члена 

хетероарил)-C1-6 алкил, и (4-10 члена 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил се секоја 

опционално супституирани со 2, 3, 4, или 5 

супституенти независно селектирани од Rg; 

секое ReRe2, Re3, Re4, и Re5 е независно 

селектирано од H, C1-4 алкил, и CN; 

секое Rg е независно селектирано од групата 

составена од OH, NO2, CN, хало, C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, 

C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси, циано-C1-3 

алкил, HO-C1-3 алкил, амино, C1-6 алкиламино, 

ди(C1-6 алкил)амино, тиол, C1-6 алкилтио, C1-6 

алкилсулфинил, C1-6 алкилсулфонил, 

карбокси, аминокарбонил, C1-6 алкилкарбонил, 

и C1-6 алкоксикарбонил; 

n е 0 или 1; 

m е 0 или 1; 

p е 0, 2, или 3; 

q е 0, или 2; 

a е 0 или 1; и 

b е 0 или 1, 

каде што која било циклоалкил или 

хетероциклоалкил група е опционално додатно 

супституирана од 1 или 2 оксо групи. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  H 01F 27/34, H 05H 1/10, G 21B 1/05  

(11)  11682   (13) Т1 

(21)  2020/861   (22) 03/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562160421P  12/05/2015  US 

(96)  09/05/2016 EP16793344.9 

(97)  28/10/2020 EP3295459 

(73)  TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling 

Foothill Ranch, CA 92610, US 

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

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(72)  RATH, Nikolaus 

(54)  СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

НА НЕПОСАКУВАНИ ВРТЛОЖНИ 

(EDDY) СТРУИ 

(57)  1  Метод за намалување на непосакувани 

вртложни струи индуцирани во спроводна 

структура на сад за задржување на плазмата 

(10), метод што опфаќа чекори на: 

индуцирање први вртложни струи во 

спроводната структура на садот за 

задржување на плазма (10) и префрлање на 

плазма со конфигурација на обратно 

поле (FRC) во спроводната структура на садот 

за задржување на плазмата (10), 

предизвикувајќи втори вртложни струи во 

спроводната структура, при што првите 

вртложни струи се индуцираат пред вторите 

вртложни струи и има дистрибуција 

која е значително еднаква на и со спротивен 

знак во распределбата на вторите 

вртложни струи за значително прекинување на 

вторите вртложни струи по 

индуцирање на вторите вртложни струи во 

спроводната структура; 

се карактеризира по 

индуцирање на првите вртложни струи кој 

вклучува 

зголемување на струјата во калемите (20) околу 

спроводната структура, 

непосредно пред префрлање на плазмата во 

спроводната структура и 

задржување на калемите (20) околу 

спроводната структура на постојана 

струја за да се произведат првите вртложни 

струи во спроводната 

структура или зголемување и држење на 

калемите (20) околу спроводната 

структура под постојана струја сè додека не се 

распаднат сите вртложни 

струи во спроводната структура и 

прекинување на струјата во калемите (20) за да 

се овозможи првите вртложни 

струи во спроводните структури да се 

активираат, задржувајќи го магнетниот 

проток низ структурите. 

има уште 11 патентни барања 



 

 

27 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/00, A 61P 21/00  

(11)  11721   (13) Т1 

(21)  2020/862   (22) 03/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201662349596P  13/06/2016  US; 

US201762470157P  10/03/2017  US; 

US201762486934P  18/04/2017  US; 

US201762511702P  26/05/2017  US and 

US201762512254P  30/05/2017  US 

(96)  13/06/2017 EP17732001.7 

(97)  05/08/2020 EP3368069 

(73)  Scholar Rock, Inc. 620 Memorial Drive, 

2nd Floor Cambridge, MA 02139, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)   LONG, Kimberly; DONOVAN, Adriana;  

CHYUNG, Yung and STRAUB, Michelle 

(54)  УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОР НА 

МИОСТАТИН И КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Инхибитор на миостатин кој е 

селективен за миостатин за употреба во 

постапка на лекување на спинална мускулна 

атрофија (СМА) кај субјект, 

при што селективниот инхибитор на миостатин 

се администрира во количина ефикасна за 

лекување на СМА, 

при што субјектот е: (i) на терапија со коректор 

на СМН или е лекуван со тепраија со коректор 

на СМН во тек на шест месеци со инхибитор на 

миостатин; и (ii) во фаза на раст и / или има 

потреба од долготрајна терапија, каде што 

долготрајната терапија вклучува, доколку е 

потребно, доживотно одржување на SMA, при 

што селективниот инхибитор на миостатин е: 
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(а) антитело, или негов дел за врзување на 

антиген, што врзува про- или латентен 

миостатин, со што се инхибира активирањето 

на миостатин; или 

(б) антитело, или негов дел за врзување на 

антиген, што го врзува зрелиот миостатин; 

и каде терапија со коректор на СМН вклучува: 

 

з) модификатор на сплајсинг; 

ii) замена на генот на СМН или генска терапија; 

iii) транскрипциски засилувач за СМН; 

iv) подобрувач на транслација на протеини на 

СМН; или, 

в) стабилизатор на протеини на СМН. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 08B 37/08, A 61B 18/20, A 61K 39/395, A 

61K 41/00, A 61K 47/46, A 61K 39/00, A 61K 

31/722, A 61K 39/39  

(11)  11723   (13) Т1 

(21)  2020/863   (22) 03/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201261588783P  20/01/2012  US 

(96)  17/09/2013 EP13738505.0 

(97)  30/09/2020 EP2804611 

(73)  Immunophotonics, Inc. 4340 Duncan Ave. 

BioGenerator Labs, Suite 212 St. Louis, MO 

63110-1110, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HODE, Tomas; NORDQUIST, Robert E.; 

CHEN, Wei R.; CARUBELLI, Raoul;  ALLERUZZO, 

Luciano; JENKINS, Peter; WAYNANT, Kristopher 

and RAKER, Joseph 

(54)  СОСТАВИ ДЕРИВИРАНИ ОД ХИТОЗОН 

(57)  1  Вискоеластична глицирана формулација 

на хитозан, се содржи од глициран хитозан 

полимер како воден раствор, каде што 

глицираниот хитозан полимер има молекуларна 

тежина помеѓу 50,000 Далтони и 250,000 

Далтони, каде што степенот на гликација од 
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слободни амино групи од хитозан полимерот се 

во опсег од една десеттина на еден процент до 

седум проценти, каде што степенот на 

деацетилација на матичниот хитин од 

вискоеластичниот глициран хитозан е 

осумдесет проценти, и каде што формулацијата 

има рН од 5 до 6. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  B 01D 47/02  

(11)  11735   (13) Т1 

(21)  2020/864   (22) 03/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562169856P  02/06/2015  US 

(96)  02/11/2015 EP15893558.5 

(97)  26/08/2020 EP3302759 

(73)  Pacific Green Technologies Inc.   5205 

Prospect Road, Suite 135-226 San Jose CA 

95129, 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)  McClelland, Kenneth James 

(54)  ПОВЕЌЕСТЕПЕН ГАСЕН ЧИСТАЧ СО 

ПОВЕЌЕКРАТНИ ЧИСТАЧКИ ГЛАВИ 

(57)  1  Вертикално поставен апарат за чистење 

за отстранување на мноштво различни 

загадувачи од контаминиран проток на гас, кој 

се состои од: а) сад за чистење што има таван, 

под, цилиндричен ѕид што го поврзува таванот 

со подот, мноштво вертикално распоредени 

глави , зафатнина над секоја глава, влез на гас, 

индуциран вентилатор за влечење и излез на 

гас; б) потопена долна глава поставена 

хоризонтално низ долниот крај на садот за 

чистење, при што подолната глава вклучува 

хоризонтална плоча со мноштво тесни отвори 

што се протегаат низ нејзината површина; в) 

првиот резервоар за течност за чистење 

сместен во долниот крај на садот за чистење 

под потопената долна глава и првата 

зафатнина на зоната на реакција до 

посакуваното ниво над потопената глава за 

чистење првата течност за чистење избрана за 

отстранување на првата група на загадувачи од 

загадениот проток на гас; г) прв влез на течност 

за чистење што се протега во првата 

зафатнина над потопената глава, прво 

средство за прскање поврзано со првиот влез 

на течност за чистење во протокот на зоната на 

реакција на течноста за чистење и прв излез на 

течноста за чистење во подот; д) прва потопена 

глава која се протега хоризонтално низ целиот 

пресек на садот за чистење во позиција над 

првиот влез на течноста за чистење, при што 

првата потопена глава содржи плоча со 

мноштво тесни процепи што се протегаат низ 

целата површина; ѓ) втора зафатнина на зона 

на реакција на течност за чистење сместен до 

посакуваното ниво над првата потопена глава, 

втората течност за чистење е избрана за 

отстранување на втората група на загадувачи 

од контаминираниот проток на гас; и е) втор 

влез на течност за чистење што се протега во 

втора зафатнина над првата потопена глава, 

второ средство за прскање поврзано со вториот 

влез на течност за чистење во втората 

зафатнина на зоната на реакција на течноста за 

чистење и втор излез на течност над првата 

потопена глава што минува низ ѕидот на садот 

за чистење. 

има уште 3 патентни барања 
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(11)  11736   (13) Т1 

(21)  2020/865   (22) 03/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201161493886P  06/06/2011  US 

(96)  06/06/2012 EP12797060.6 

(97)  23/09/2020 EP2729179 

(73)  Starpharma Pty Ltd PO Box 2022 

Preston, Victoria 3067, AU 

(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)  OWEN, David; KELLY, Brian Devlin and 

KARELLAS, Peter 

(54)  МАКРОМОЛЕКУЛИ 

(57)  1  Макромолекула која се состои од: 

1) дендример кој содржи јадро и барем една 

генерација градивни единици, при што 

најоддалечената генерација на градивни 

единици има површински амино групи при што 

најмалку две различни терминални групи се 

ковалентно прицврстени на површинските 

амино групи на дендримерот; 

ii) прва терминална група која е остаток од 

фармацевтски активен агенс кој содржи 

хидроксилна група; 

iii) втора терминална група која е 

фармакокинетски модифицирачки агенс; при 

што првата крајна група е ковалентно 

прицврстена на површинската амино група на 

дендримерот преку дијациден спојувач, при што 

дијацидниот поврзувач составен од  'рбет што 

содржи еден или повеќе атоми на кислород, 

сулфур или азот; при што дијацидниот 

поврзувач прави естерска врска со 

хидроксилната група на фармацевтски 

активниот агенс и амидна врска со 

површинската амино група; или нејзина 

фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 23 патентни барања 
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(51)  A 23C 15/04, A 23C 15/16, A 23D 9/00, A 

23D 9/04, A 23G 3/34  

(11)  11650   (13) Т1 

(21)  2020/866   (22) 04/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  FR1658221  05/09/2016  FR 

(96)  04/09/2017 EP17189148.4 

(97)  26/08/2020 EP3289884 

(73)  SAVENCIA SA 42, rue Rieussec 

78220 Viroflay, FR 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  DA SILVA BOUCHER, Anne-Claire and 

MESTDAGH-ROMAN, Olesea 

(54)  СОСТАВ НА ХРАНА ЗАСНОВАН НА 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И МЕТОД ЗА НЕЈЗИНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

 

Температура (°C)     4     10    15     20      25     30    35 
        

% опсег на масно цврстиот 
сооднос   65-95    55-95  50-90    35-75   15-50  0-20  0-10 

        

 

 

Температура (°C)     4      10    15   20    25   30  35 
        

% опсег на масно цврстиот 
сооднос 0-30 0-20 0-15 0-10 0-5 0-1 0-1 

        

 

(57)  1  Состав на млечна храна кој  се состои 

од: 

- 15 до 80% по маса од млечна маст 

релативна на вкупната маса на составот; 

во случај кога целната текстура на споменатиот 

состав на млечна храна е со кревко 

однесување 

на собна температура со топлива текстура во 

уста, цврсто течната крива на млечната маст се 

дефинира како што следува: 

 

Температура (°C)     4     10    15     

20      25     30    35 

       

% опсег на масно цврстиот сооднос   65-95    

55-95  50-90    35-75   15-50  0-20  0-10 

 

во случај кога целната текстура на споменатиот 

состав на млечна храна е со распространувачко 

однесување, цврсто течната крива на млечната 

маст се дефинира како што следува: 

 

Температура (°C)     4      10    15   

20    25   30  35 

       

% опсег на масно цврстиот сооднос 0-30 0-

20 0-15 0-10 0-5 0-1 0-1 

   

- 5 до 45% по маса од млечни протеини 

релативна на вкупната маса на составот; 

 

- 25 до 80% по маса од млечни 

јаглехидрати релативна на вкупната маса на 

составот; 

 

- опционално до 1% по маса од најмалку 

еден емулгатор релативно на вкупната маса на 

споменатиот состав на млечна храна; 

 

споменатиот состав на млечна храна е таков 

што: 

 

- содржи сув екстракт повеќе од 93% по 

маса релативна на вкупната маса на составот, 

и 
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- има големина на честички чиј Mie 

дијаметар D [4,3] е помеѓу 5 и 25μm. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  C 22B 1/00, C 22B 1/216, C 22B 1/248, C 

22B 15/00, C 22B 7/04, C 22B 25/02, C 22B 

25/06, C 22B 7/00, C 22B 15/06  

(11)  11651   (13) Т1 

(21)  2020/867   (22) 04/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  DE102014008987  13/06/2014  DE 

(96)  30/04/2015 EP15736379.7 

(97)  16/09/2020 EP3155136 

(73)  Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 

Hamburg , DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   AYHAN, Mehmet and ESCHEN, Marcus 

(54)  МЕТОД ЗА ВАДЕЊЕ МЕТАЛИ ОД 

СЕКУНДАРНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ 

МАТЕРИЈАЛИ КОИ СОДРЖАТ ОРГАНСКИ 

СОСТОЈКИ 

(57)  1  Процес за вадење на метали, главно од 

благородни метали и бакар, од секундарни 

материјали и други материјали кои имаат 

органски состојки, каде органските состојки се 

повлечени од секундарни материјали и други 

материјали со третман во процесен простор и 

секундарните материјали и други материјали 

кои имаат органски состојки се подготвени за 

процесот за вадење и каде процесот за вадење 

е составен од најмалку две фази така што 

барем прв метал и втор метал може да се 

вадат и процесот ги контролира процесните 

варијабли на првата фаза од процесот за 

вадење на таков начин што формирањето 

флуидна згура со низок вискозитет и растопен 

метал се помогнати со додавање на средство 

за формирање на згура и процесен гасен 

третман следејќи ја првата фаза од процесот за 

вадење за намалување на компонентите за 

согорување на гасови и загадувачи, кој се 

карактеризира со тоа што односот на 

органските состојки е од 5% до 60% и во тоа 

што внесувањето на воздух се изведува така 

што содржината на кислород во приливот е во 

опсег од 6% до 10%, при што TBRC има 

периферна брзина од еден до три 

метри/секунда и се користи во првата фаза. 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 07H 1/00, C 07H 21/00, C 12N 9/00  

(11)  11737   (13) Т1 

(21)  2020/868   (22) 04/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  GB20160012011  11/07/2016  GB 

(96)  07/07/2017 EP17739936.7 

(97)  19/08/2020 EP3481838 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 980 Great West Road 

Brentford Middlesex TW8 9GS , GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CRAMERI, Andreas; HILL, Malcolm 

Leithhead; LOVELOCK, Sarah Louise; SCHOBER, 

Markus; TEW, David Graham and THOMAS, 

Pamela Joan 

(54)  НОВИ ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ 

(57)  1  Постапка за добивање на единечна низа 

на олигонуклеотиден производ којшто има 

барем еден модифициран нуклеотиден остаток, 

кадешто модификацијата е избрана од групата 

составена од модификација на 2‟ позиција од 

шеќерната половина, модификацијата на 

нуклeобазата и модификација на главната 

потпора и кадешто производот е добиен во 

скала на грам или килограм, или повеќе и/или 

постапката е изведена во 1 L или поголем 

реактор којашто содржи:  

 

a) обезбедување на примерок на 

олигонуклеотид (I) комплементарно на 

секвенцата на производот, споменатиот 

примерок има својства коишто дозволуваат да 

биде одвоен од производот; 

b) обезбедување на група на олигонуклеотиди 

(II) коишто содржат олигонуклеотиди коишто се 

сегменти на секвенца на производот, кадешто 

барем еден сегмент содржи барем еден 

модифициран нуклеотиден остаток и кадешто 

модификацијата е избрана од групата 

составена од модификација на 2‟ позиција на 

шеќерна половина, модификација на 

нуклеобаза и модификација на главната 

потпора;  

c) контактирање (I) и (II) во услови коишто 

дозволуваат спојување; 

d) спојување на сегментот на олигонуклеотиди 
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со ензимска лигација со лигаза за да се 

формира производот; 

e) менување на условите за да се одвои било 

која нечистотија, којашто содржи денатурирање 

на споениот примерок и нечистотија на 

олигонуклеотидни низи и одвојување од 

нечистотиите; 

f) менување на состојбите да го одвојат 

производот, содржи денатурирање на споениот 

примерок и производ на олигонуклеотидни низи 

и одвојување на производот; и 

g) рециклирање на примерокот за употреба во 

понатамошните реакции.  

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/155, A 61K 31/194, A 61K 31/704, 

A 61K 31/7032, A 61K 31/7016, A 61K 31/575, A 

61K 31/4709, A 61K 31/353, A 61K 31/20A 61K 

31/198, A 61P 37/00, A 61P 3/10, A 61P 3/04, A 

61P 3/00, A 61P 7/12, A 61P 21/00, A 61P 19/10, 

A 61P 1/00, A 61P 25/24  

(11)  11738   (13) Т1 

(21)  2020/869   (22) 05/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201161430914P  07/01/2011  US 

(96)  06/01/2012 EP12732408.5 

(97)  16/09/2020 EP2661266 

(73)  Anji Pharma (US) LLC 4 Dana Road 

Boxford, MA 0192US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BARON, Alain D.;  BROWN, Martin R.; 

JONES, Christopher R. G.; BEELEY, Nigel R. A. 

and FINEMAN, Mark S. 

(54)  ТЕРАПИИ БАЗИРАНИ 

НАХЕМОСЕНЗОРЕН РЕЦЕПТОРЕН ЛИГАНД 

(57)  1  Состав којшто содржи метформин или 

негова сол за употреба во постапка за 

лекување на нарушувања на глукозен 

метаболизам кај субјект при негова потреба, 

кадешто составот е прилагоден за 

ослободување во ентероендокрини клетки 

дистално од дуоденумот за да ја минимизира 

плазма абсорбцијата кај споменатиот субјект, 

особено кадешто споменатото нарушување е 

хипергликемија.  

има уште 13 патентни барања 

 



 

 

35 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 (51)  C 07D 281/16, C 07D 453/02, C 07D 417/14, 

C 07D 417/12, C 07D 243/38, C 07D 267/20, C 

07D 471/04, C 07D 401/12, C 07D 413/12, A 61K 

31/554, A 61K 31/553, A 61K 31/55A 61P 31/20 

(11)  11739   (13) Т1 

(21)  2020/871   (22) 05/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562218815P  15/09/2015  US 

(96)  15/09/2016 EP16847295.9 

(97)  19/08/2020 EP3349580 

(73)  Indiana University Research and 

Technology Corporation and Assembly 

Biosciences, Inc. 518 Indiana Avenue 

Indianapolis, IN 46202, US and 11711 North 

Meridian Street Suite 310, Carmel, Indiana 

46032, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LI, Leping; TURNER, William; ARNOLD, Lee, 

Daniel; MAAG, Hans; BURES, Mark; HAYDAR, 

Simon and FRANCIS, Samson 

(54)  ГЛАВНИ ПРОТЕИНСКИ МОДУЛАТОРИ 

НА ХЕПАТИТ Б 

(57)  1  Соединение претставено со или 

фармацевстки прифатлива сол на истото.  

 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/047, A 61K 36/76, A 61K 47/10, A 

61K 8/04, A 61K 8/34, A 61K 8/60, A 61K 9/107, 

A 61K 9/00, A 61Q 19/00, A 61Q 17/04, A 61Q 

19/10  

(11)  11740   (13) Т1 

(21)  2020/872   (22) 06/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP20150000576  27/02/2015  EP 

(96)  23/02/2016 EP19161351.2 

(97)  09/09/2020 EP3524255 

(73)  Rottapharm Ltd. Damastown Industrial 

Park Mulhuddart Dublin 15, IE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Andrea, Zarnardi; Gasparri, Franco; 

Mantegazza, Raffaella and Beltrandi, Martina 

(54)  СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АКНИ 

(57)  1  Состав за употреба во антибактерискo 

и/или анти-инфламаторно лекување на акни 

којшто содржи 2-деканедиол и екстракт од кора 

од Salix alba (Саликс алба) кадешто екстрактот 

од кора од Salix alba (Саликс алба) содржи 

вкупна концентрација на салицилни деривати 

коишто се изразени како салицин од не повеќе 

од 20 % (w/w). 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/045, A 61K 31/366, A 61K 31/455, 

A 61K 31/575, A 61K 36/062, A 61K 36/899, A 

61K 45/06, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61K 9/10, 

A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61K 9/48, A 61K 9/68, 

A 61P 3/06  

(11)  11784   (13) Т1 

(21)  2020/873   (22) 06/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  ITRM20140401  18/07/2014  IT 

(96)  17/07/2015 EP15754018.8 

(97)  09/09/2020 EP3169322 

(73)  BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft 

Glienicker Weg 125 12489 Berlin, 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)  MELANI, Francesco and AGOSTINI, Alida 
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(54)  ДИЕТЕТСКИ СОСТАВ СО 

АНТИДИСЛИПИДЕМСКО ДЕЈСТВО 

(57)  1  Состав кој се состои по единица на 

дозирање од: - ориз од црвен квасец кој има 

коцентрација во мевинолин  од 0,05 до 5% по 

тежина; - поликозаноли; - ниацин; - од 500 до 

1000 мг, по можност од 600 до 900 мг стероли и 

/ или станоли барем еден фармацевтски 

прифатлив екципиент. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07C 309/30, C 07D 513/04, A 61K 31/506, 

A 61P 37/06, A 61P 29/00, A 61P 35/00  

(11)  11661   (13) Т1 

(21)  2020/874   (22) 06/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  JP2016039315  01/03/2016  JP 

(96)  28/02/2017 EP17759943.8 

(97)  04/11/2020 EP3424930 

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

Nishinosho Monguchicho Minami-ku Kyoto-shi 

Kyoto 601-8550, JP 

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

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(72)  HIGUCHI Fumi 

(54)  КРИСТАЛ НА СОЕДИНЕНИЕ ШТО ИМА 

АКТИВНОСТ НА ЈАК-ИНХИБИРАЊЕ 

 

(57)  1  Метил [1-({6-[(2S)-бутан-2-иламино]-2-

(пиразоло[5,1-б][1,3]тиазол-7-ил)пиримидин-4- 

ил}карбонил)пиперидин-4-ил]карбамат тозилат 

монохидрат. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 39/38, A 61K 39/00  

(11)  11741   (13) Т1 

(21)  2020/879   (22) 09/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201361752799P  15/01/2013  US 

(96)  15/01/2014 EP14741142.5 

(97)  09/09/2020 EP2945647 

(73)  Memorial Sloan Kettering Cancer Center 

1275 York Avenue New York, NY 10021 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SCHEINBERG, David A. and DAO, Tao 

(54)  ИМУНОГЕНИ WT-1 ПЕПТИДИ И 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолиран пептид којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца на NLMNLGATL 

(SEQ ID NO:6).  

има уште 19 патентни барања 

 

 

  



 

 

39 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

(51)  G 01N 33/574, G 01N 33/577, C 07K 16/28 

(11)  11742   (13) Т1 

(21)  2020/880   (22) 09/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201261745386P  21/12/2012  US 

(96)  18/12/2013 EP13814812.7 

(97)  16/09/2020 EP2935329 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, 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)  PIERCE, Robert, H.; BOURNE, Patricia; 

LIANG, Linda and BIGLER, Michael 

(54)  АНТИТЕЛА КОИ СЕ ВРЗУВААТ СО 

ЧОВЕЧКИ ПРОГРАМИРАН СМРТОНОСЕН 

ЛИГАНД 1 (PD-L1) 

(57)  1  Изолиран фрагмент за врзување на 

антитела или антиген кој специфично го врзува 

PD-L1 при што: (а) варијаблинот дел на лесната 

низа е SEQ ID NO: 13 а варијабилниот дел на 

тешката низа е SEQ ID NO: 20; или (б) 

варијаблинот дел на лесната низа е SEQ ID БР: 

25 а варијабилниот дел на тешката низа е SEQ 

ID NO: 32, каде што X во SEQ ID NO: 32 е Q или 

pE.  

има уште 8 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/5H 04N 19/463  

(11)  11662   (13) Т1 

(21)  2020/886   (22) 10/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(96)  17/10/2011 EP17159161.3 

(97)  12/08/2020 EP3217667 

(73)  Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1 Shibaura 1-

chome Minato-ku Tokyo 105-800JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Tanizawa, Akiyuki and Chujoh, Takeshi 

(54)  МЕТОД ЗА КОДИРАЊЕ И ДЕКОДИРАЊЕ 

(57)  1  Електронскиот апарат (800), кој содржи 

модул за декодер (801) конфигуриран да:  

го декодира именителот на факторот за 

мерење луминација на бараната слика од 

кодирани податоци кои содржат кодиран видео 

бит проток користејќи предвидено мерење, при 

што именителот на фактор за мерење на 

луминација претставува прецизност во фиксна 

точка на факторот за мерење на луминација; 

ја декодира првата вредносна разлика што е 

еднаква на вредносната разликата помеѓу 

именителот на факторот за мерење на 

обоеност на бараната слика од кодираните 

податоци и именителот на факторот за мерење 

на луминација, при што именителот на 

факторот за мерење на обоеност представува 

прецизност во фиксна точка на факторот за 

мерење на обоеност; 

го одредува именителот на факторот за 

мерење обоеност со додавање на именителот 

на факторот за мерење луминација и првата 

вредност од разликата; 

ја одредува прва референтна вредност на 

факторот за мерење луминација според 

именителот на факторот за мерење 

луминација, при што првата референтна 

вредност е еднаква на вредноста добиена со 

лево поместување од „1“ за најмалку една 

бинарна единица наведена од именителот на 

факторот за мерење луминација; 

ја декодира разликата на факторот за мерење 

луминација од кодираните податоци, при што 

вредносната разлика од факторот за мерење 

луминација е еднаква на вредносната разлика 

помеѓу факторот за мерење на луминација и 

првата референтна вредност; 

го одредува факторот за мерење луминација со 

додавање на првата референтна вредност и 

вредносната разлика на факторот за мерење 

луминација; 

ја одредува референтната вредност на 

факторот за мерење обоеност во согласност со 

именителот на факторот за мерење обоеност, 

при што референтната вредност на факторот 

за мерење обоеност е еднаква на вредноста 

добиена со лево поместување од „1“ за 

најмалку една бинарна единица наведена од 

именителот на факторот за мерење на 

обоеност; 

ја декодира вредносната разлика на факторот 

за мерење на обоеност од кодираните 

податоци, при што вредносната разлика на 

факторот за мерење на обоеност е еднаква на 

вредносната разлика помеѓу факторот за 

мерење на обоеност и референтната вредност 

на факторот за мерење на обоеност; и 

го одредува факторот за мерење на обоеност 

со додавање на референтната вредност на 

факторот за мерење на обоеност и 

вредносната разлика од факторот за мерење 

на обоеност. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, C 07D 519/00, C 07K 16/30, C 

07K 16/28, A 61K 39/00, A 61P 35/00  

(11)  11663   (13) Т1 

(21)  2020/887   (22) 10/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562186254P  29/06/2015  US and 

US201662338245P  18/05/2016  US 

(96)  28/06/2016 EP16738322.3 

(97)  12/08/2020 EP3313845 

(73)  ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham, MA 0245US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  MILLER, Michael Louis; YODER, Nicholas C. 

and  BAI, Chen 
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(54)  КОНЈУГАТИ НА АНТИТЕЛА 

КОНСТРУИРАНИ ОД ЦИСТЕИН 

(57)  1  Конјугат антитело-цитотоксичен агенс 
претставен со следната формула: 

        
или негова фармацевтски прифатлива сол, 
каде што: 
 
Ab е антитело кое што има остаток од цистеин 
на EU/OU позиција на нумерирање 442 на 
тешкиот синџир на антителото, и е ковалентно 
поврзано со половината за поврзување JCB' 
преку тиол групата S442 на остатокот од 
цистеин; 
JCB' е 

                
каде што s1 е местото кое што е ковалентно 
поврзано со остатокот од цистеин, а s2 е 
местото кое што е ковалентно поврзано со 
групата L; 
D е цитотоксичен агенс кој што е ковалентно 
поврзан со линкерот L кој што е ковалентно 
поврзан со JCB'; и, 
w е 1 или 2; незадолжително остатокот од 
цистеин на позиција 442 е рекомбинантно 
воведен во споменатото Ab; каде што: 
 
(i) D е претставен со следната структурална 
формула: 
 
или 
или негова фармацевтски прифатлива сол, 
каде што: 
 
двојната линија  помеѓу N и C претставува 
единечна врска или двојна врска, под услов ако 
кога таа е двојна врска, X е отсутен и Y е -H, а 
кога таа е единечна врска, X е селектиран од -
H, или амин заштитна група; а Y е селектиран 
од - OR, -OCOR', -SR, -NR'R", -SO3M, -SO2M 
или -OSO3M, каде што M е -H или катјон;  
R е -H, незадолжително заменет линеарен, 
разгранет или цикличен алкил, алкенил или 
алкинил кој што има од 1 до 10 јаглеродни 
атоми или PEG група -(CH2CH2O)n-Rc, каде 
што n е цел број од 1 до 24, а Rc е линеарен 
или разгранет алкил кој што има 1 до 4 

јаглеродни атоми; 
R' и R" се секој независно селектирани од -H, -
OH, -OR, -NRRg', -COR, незадолжително 
заменет линеарен, разгранет или цикличен 
алкил, алкенил или алкинил кој што има од 1 до 
10 јаглеродни атоми, незадолжително заменет 
арил кој што има од 6 до 18 јаглеродни атоми, 
незадолжително заменет 3- до 18-член 
хетероцикличен прстен кој што има 1 до 6 
хетероатоми селектирани од O, S, N и P, PEG 
група -(CH2CH2O)n-Rc, а Rg' е  -H, 
незадолжително заменет линеарен, разгранет 
или цикличен алкил, алкенил или алкинил кој 
што има од 1 до 10 јаглеродни атоми или PEG 
група -(CH2CH2O)n-Rc; 
X' е селектиран од групата која што се состои 
од -H, -OH, заменет или незаменет линеарен, 
разгранет или цикличен алкил, алкенил или 
алкинил кој што има од 1 до 10 јаглеродни 
атоми, фенил, и амин-заштитна група; 
Y' е селектиран од групата која што се состои 
од -H, оксо група, заменет или незаменет 
линеарен, разгранет или цикличен алкил, 
алкенил или алкинил кој што има од 1 до 10 
јаглеродни атоми; 
A и A' се селектирани од -O- и -S-; 
W' е отсутен, или селектиран од -O-, -N(Re)-, -
N(Re)-C(=O)-, -N(C(=O)Re)-, -S- или -CH2-S-, -
CH2NRe-; 
Rx е отсутен или селектиран од линеарен, 
разгранет или цикличен алкил кој што има 1 до 
10 јаглеродни атоми; 
Re е -H, линеарен, разгранет или цикличен 
алкил, алкенил или алкинил кој што има 1 до 10 
јаглеродни атоми или -(CH2-CH2-O)n-Rk, каде 
што Rk е -H, линеарен, разгранет цикличен 
алкил кој што има 1 до 6 јаглеродни атоми, кои 
што незадолжително носат секундарна амино 
(на пр., -NHR101) или терцијарна амино (-
NR101R102) група или 5- или 6-член азот кој 
што содржи хетероцикл, каде што R101 и R102 
се секој независно линеарен, разгранет, или 
цикличен алкил, алкенил или алкинил кој што 
има 1 до 10 јаглеродни атоми; 
G е селектиран од -CH- или -N-; и 
R6 е -H, -R, -OR, -SR, -NR'R", -NO2, или 
халоген; или 
 
(ii) D е претставен со следната структурална 
формула: 
 
или 
 
или негова фармацевтски прифатлива сол, 
каде што: 
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еден од L', L", и L''' е претставен со следната 
формула: 
 
-Z1-P1-Z2-Rx1-C(=O)-     (A'), 
 
или 
 
-N(Re)-Rx1-C(=O)-     (D'); 
 
а другите два се секој независно селектирани 
од -H, незадолжително заменет линеарен, 
разгранет или цикличен алкил, алкенил или 
алкинил кој што има од 1 до 10 јаглеродни 
атоми, полиетилен гликол единица -
(CH2CH2O)n-Rc, халоген, гванидиниум    [-
NH(C=NH)NH2], -OR, -NR'R", -NO2, -NR'COR", -
SR, -SOR', -SO2R',-SO3H, -OSO3H, -SO2NR'R", 
цијано, азидо, -COR', -OCOR', и -OCONR'R"; 
еден од Z1 и Z2 е -C(=O)-, а другиот е -NR5-; 
P1 е аминокиселински остаток или пептид кој 
што содржи помеѓу 2 до 20 аминокиселински 
остатоци; 
Rx1 е незадолжително заменет линеарен, 
разгранет или цикличен алкил, алкенил или 
алкинил кој што има од 1 до 10 јаглеродни 
атоми; 
Re е -H, линеарен, разгранет или цикличен 
алкил, алкенил или алкинил кој што има 1 до 10 
јаглеродни атоми или -(CH2-CH2-O)n-Rk, каде 
што Rk е -H, линеарен, разгранет цикличен 
алкил кој што има 1 до 6 јаглеродни атоми, 
незадолжително носат секундарна амино (на 
пр., -NHR101) или терцијарна амино (-
NR101R102) група или 5- или 6-член азот кој 
што содржи хетероцикл, каде што R101 и R102 
се секој независно линеарен, разгранет, или 
цикличен алкил, алкенил или алкинил кој што 
има 1 до 10 јаглеродни атоми; 
двојната линија  помеѓу N и C претставува 
единечна врска или двојна врска, под услов ако 
кога таа е двојна врска, X1 е отсутен и Y1 е -H, 
или линеарен или разгранет алкил кој што има 
1 до 4 јаглеродни атоми, а кога таа е единечна 
врска, X1 е -H или амин заштитна половина; и 
Y1 е група во заминување селектирана од -OR, 
-OCOR', -OCOOR',-OCONR'R", -NR'R", -
NR'COR", -NR'NR'R", незадолжително заменет 
5- или 6-член азот-кој што содржи хетероцикл, 
гванидиниум претставен со -NR'(C=NH)NR'R", 
амино киселина, или пептид претставен со -
NRCOP', -SR, -SOR', халоген, цијано, азидо, -
OSO3H (или сол од тоа), сулфит (-SO3H или -
SO2H или сол од тоа), метабисулфит (H2S2O5 
или сол од тоа), моно-, ди-, три-, и тетра-
тиофосфат (PO3SH3, PO2S2H2, POS3H2, 
PS4H2 или сол од тоа), тио фосфат естер 

(RiO)2PS(ORi), RiS-, RiSO, RiSO2, RiSO3, 
тиосулфат (HS2O3 или сол од тоа), дитионит 
(HS2O4 или сол од тоа), фосфородитиоат 
(P(=S)(ORk')(S)(OH) или сол од тоа), 
хидроксамова киселина (Rk'C(=O)NOH или сол 
од тоа), и формалдехид сулфоксилат 
(HOCH2SO2- или сол од тоа) или мешавина од 
тоа, каде што Ri е линеарен или разгранет 
алкил кој што има 1 до 10 јаглеродни атоми и е 
заменет со најмалку еден супституент 
селектиран од -N(Rj)2, -CO2H, -SO3H, и -PO3H; 
Ri може понатаму да биде незадолжително 
заменет со супституент за алкил кој што е овде 
опишан; Rj е линеарен или разгранет алкил кој 
што има 1 до 6 јаглеродни атоми; Rk' е 
линеарен, разгранет или цикличен алкил, 
алкенил или алкинил кој што има 1 до 10 
јаглеродни атоми, арил, хетероциклил или 
хетероарил; 
P' е аминокиселински остаток или пептид кој 
што содржи помеѓу 2 до 20 аминокиселински 
остатоци, 
R, за секоја реакција, е независно селектиран 
од групата која што се состои од -H, 
незадолжително заменет линеарен, разгранет 
или цикличен алкил, алкенил или алкинил кој 
што има од 1 до 10 јаглеродни атоми, 
полиетилен гликол единица -(CH2CH2O)n-Rc, 
незадолжително заменет арил кој што има 6 до 
18 јаглеродни атоми, незадолжително заменет 
5- до 18-член хетероарил прстен кој што 
содржи еден или повеќе хетероатоми 
независно селектирани од азот, кислород, и 
сулфур, или незадолжително заменет 3- до 18-
член хетероцикличен прстен кој што содржи 1 
до 6 хетероатоми независно селектирани од O, 
S, N и P; 
R' и R" се секој независно селектирани од -H, -
OH, -OR, -NHR,-NR2, -COR, незадолжително 
заменет линеарен, разгранет или цикличен 
алкил, алкенил или алкинил кој што има од 1 до 
10 јаглеродни атоми, полиетилен гликол 
единица -(CH2CH2O)n-Rc, и незадолжително 
заменет 3- до 18-член хетероцикличен прстен 
кој што има 1 до 6 хетероатоми независно 
селектирани од O, S, N и P; 
Rc е -H или незадолжително заменет линеарен 
или разгранет алкил кој што има 1 до 4 
јаглеродни атоми; 
n е цел број од 1 до 24; 
X1' е селектиран од -H, амин-заштитна група, 
незадолжително заменет линеарен, разгранет 
или цикличен алкил, алкенил или алкинил кој 
што има од 1 до 10 јаглеродни атоми, 
полиетилен гликол единица -(CH2CH2O)n-Rc, 
незадолжително заменет арил кој што има 6 до 
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18 јаглеродни атоми, незадолжително заменет 
5- до 18-член хетероарил прстен кој што 
содржи еден или повеќе хетероатоми 
независно селектирани од азот, кислород, и 
сулфур, и незадолжително заменет 3- до 18-
член хетероцикличен прстен кој што содржи 1 
до 6 хетероатоми независно селектирани од O, 
S, N и P; 
Y1' е селектиран од -H, оксо група, 
незадолжително заменет линеарен, разгранет 
или цикличен алкил, алкенил или алкинил кој 
што има од 1 до 10 јаглеродни атоми, 
незадолжително заменет 6- до 18-член арил, 
незадолжително заменет 5- до 18-член 
хетероарил прстен кој што содржи еден или 
повеќе хетероатоми независно селектирани од 
азот, кислород, и сулфур, незадолжително 
заменет 3- до 18-член хетероцикличен прстен 
кој што има 1 до 6 хетероатоми; 
RR2, R3, R4, R1', R2', R3' и R4' се секој 
независно селектирани од групата која што се 
состои од -H, незадолжително заменет 
линеарен, разгранет или цикличен алкил, 
алкенил или алкинил кој што има од 1 до 10 
јаглеродни атоми, полиетилен гликол единица -
(CH2CH2O)n-Rc, халоген, гванидиниум [-

NH(C=NH)NH2], -OR, -NR'R", -NO2, -NCO,-
NR'COR", -SR, -SOR', -SO2R', -SO3-H, -OSO3H, 
-SO2NR'R", цијано, азидо, -COR',-OCOR', и -
OCONR'R"; 
R6 е -H, -R, -OR, -SR, -NR'R", -NO2, или 
халоген; 
G е -CH- или -N-; 
A и A' се исти или различни, и се независно 
селектирани од -O-, оксо (-C(=O)-), -CRR'O-, -
CRR'-, -S-, -CRR'S-, -NR5 и -CRR'N(R5)-; и 
R5 за секоја појава е независно -H или 
незадолжително заменет линеарен или 
разгранет алкил кој што има 1 до 10 јаглеродни 
атоми. 
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има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  11664   (13) Т1 

(21)  2020/896   (22) 16/11/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201261667058P  02/07/2012  US 

(96)  02/07/2013 EP17177885.5 

(97)  26/08/2020 EP3275899 

(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)  SRINIVASAN, Mohan and LONBERG, Nils 

(54)  ОПТИМИЗАЦИЈА НА АНТИТЕЛА КОИ ГО 

ВРЗУВААТ ГЕНОТ-3 (LAG-3) АКТИВИРАЧ НА 

ЛИМФОЦИТИТЕ, И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолирано анти-LAG-3 моноклонално 

антитело кое содржи тешка низа и лесна низа 

кои содржат аминокиселински секвенци со SEQ 

ID NO (секвенца со идентификационен број): 35 

и SEQ ID NO (секвенца со идентификационен 

број) : 37, соодветно. 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  A 23C 1/08, A 23C 19/086, A 23C 3/07, A 

23C 19/097, A 23C 19/14, A 23C 19/09  

(11)  11792   (13) Т1 

(21)  2020/955   (22) 02/12/2020 

(45) 31/07/2021 

(30)  PL41320515  21/07/2015  PL 

(96)  14/07/2016 EP16179427.6 

(97)  09/09/2020 EP3120710 

(73)   PAULA Spolka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa 

ul. Lodzka 145A 62-800 Kalisz, PL 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  Radas, Paulina and Radas, Pawe 

(54)  METHOD TO PRODUCE CHEESE CHIPS 

AND RAISED CHEESE CHIPS 

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИПС 

ОД СИРЕЊЕ И НАРАСНАТ ЧИПС ОД 

СИРЕЊЕ 

(57)  1  Постапка за производство на чипс од 

сирење направен од кој било вид сирење 

вклучително и „гауда“ сирење и други зреени 

сирења која се состои од  

- сечење на сирењето на тенки парчиња со 

дебелина од 1 мм до 7 мм, должина/ширина 10-

80 мм,  

- замрзнување на парчињата со ладен 

воздушен млаз на температура под минус 20 °C 
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во период од 5 до 40 минути и потоа  

- нараснување преку брзо испарување на 

водата како резултат на примена на 

микробранова печка и сушење во вакуум, 

назначена со тоа, што  на чекорот на 

замрзнување му претходи сушење и ладење, 

при што чекорот на сушење се состои од 

сушење на температура од  20 °C до 90 °C во 

период од 30 минути до 200 минути сè додека 

не се постигне содржина на влага на парчињата 

сирење од 10% до 50% по што следи ладење 

со воздух на температура од околу 15°C.  

има уште 10 патентни барања 

 

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

3/06  

(11)  11791   (13) Т1 

(21)  2020/958   (22) 03/12/2020 

(45) 31/07/2021 

(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 EP18177124.7 

(97)  18/11/2020 EP3399447 

(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  Апарат, сочинет од:  

меморија која вклучува инстанца на 

дистрибуирана база на податоци, при што 

меморијата е при првото пресметување на 

уредот конфигурирана да биде вклучена во 

мноштво компјутерски уреди што ја 

спроведуваат дистрибуираната база на 

податоци преку мрежа оперативно поврзана со 

мноштвото компјутерски уреди; и 

процесор оперативно поврзан со инстанцата на 

дистрибуираната база на податоци, 

процесорот е конфигуриран да дефинира, за 

прв пат, прв настан поврзан со првото мноштво 

настани, секој настан од првото мноштво 

настани, вклучувајќи барем една трансакција,  

процесорот е конфигуриран да прима, втор пат 

по првиот пат и од втор компјутерски уред од 

мноштвото компјутерски уреди, сигнал што 

претставува втор настан (1) дефиниран од 

вториот компјутерски уред и (2) поврзан со 

второ мноштво настани, при што секој настан 

од второто мноштво настани, вклучува барем 

една трансакција,  

процесорот е конфигуриран да идентификува 

редослед на трето мноштво настани засновано 

барем на резултат на консензусен протокол, 

при што секој настан од третото мноштво 

настани е од барем еден од првото мноштво 

настани или второто мноштво настани, 

секој настан од третото мноштво настани се 

поврзува со група на атрибути, резултатот од 

консензусниот протокол се заснова на вредност 

за секој атрибут од групата атрибути за секој 

настан од третото мноштво настани,  

вредноста за првиот атрибут од групата 

атрибути за секој настан од третото мноштво 

настани вклучувајќи ја и првата нумеричка 

вредност и вредноста за вториот атрибут од 

групата атрибути за секој настан од третото 

мноштво настани вклучувајќи и бинарна 

вредност поврзана со првата нумеричка 

вредност. бинарната вредност за вториот 

атрибут за настан од третото мноштво настани 

се базира на тоа дали врската помеѓу тој 

настан и првото група на настани поврзани со 

тој настан исполнува одреден критериум,  

секој настан од првото група на настани е (1) 

претходница на настанот од третото мноштво 
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на настани и (2) е поврзан со првиот заеднички 

атрибут како преостанатите настани од првото 

група настани, првиот заеднички атрибут 

индикативен за почетна инстанца дека првиот 

настан дефиниран од секој компјутерски уред 

од мноштвото компјутерски уреди е поврзан со 

одредена вредност,  

 

вредноста за третиот атрибут од групата 

атрибути вклучувајќи втора нумеричка вредност 

заснована на врска помеѓу настанот од третото 

мноштво настани и второ група на настани 

поврзани со настанот од третото мноштво на 

настани,  

секој настан од второто група на настани е 

следбеник на настанот од третото мноштво 

настани и е поврзан со втор заеднички атрибут 

како преостанатите настани од второто група 

на настани,  

процесорот е конфигуриран да го зачувува во 

инстанца на дистрибуираната база на податоци 

редоследот на третото мноштво настани. 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00 

(11)  11693   (13) Т1 

(21)  2021/37   (22) 15/01/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201361920500 P  24/12/2013  US 

(96)  23/12/2014 EP18192207.1 

(97)  23/12/2020 EP3466949 

(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)  GAVAI, Ashvinikumar V.; DELUCCA, George 

V.; O'MALLEY, Daniel; GILL, Patrice; 

QUESNELLE, Claude A.; NORRIS, Derek J.; 

VACCARO, Wayne; DEBENEDETTO, Mikkel V.; 

HILL, Matthew D.; HUANG, Hong; STARRETT, 

JR, John E.; HAN, Wen-Ching; TOKARSKI, John 

S.; MANDAL, Sunil Kumar;  LEE, Francis Y.;  

DEGNAN, Andrew P.;  FANG, Haiquan and  

SCHMITZ, William D. 

(54)  ТРИЦИКЛИЧНO СОЕДИНЕНИЕ КАКО 

АНТИКАНЦЕР АГЕНСИ 

(57)  1  Соединение со формулата  

 

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61P 31/14 

(11)  11702   (13) Т1 

(21)  2021/123   (22) 11/02/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US2011614478040P  21/04/2011  US; 

US201161478038P  24/04/2011  US; 

US20126159660P  08/02/2012  US and 

US201261596692P  08/02/2012  US 

(96)  20/04/2012 EP19155538.2 

(97)  25/11/2020 EP3505528 

(73)  Glaxo Group Limited 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SWAYZE, Eric E.;  FREIER, Susan M. and 

MCCALEB, Michael L. 

(54)  МОДУЛАЦИЈА НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА 

ХЕПАТИТИС Б BИРУС (ХБВ)  

(57)  1  Соединение коешто содржи единечна-

низа на модифициран олигонуклеотид, за 

употреба во лекување на ХБВ-поврзана болест, 

нарушување или состојба кај субјект, кадешто 

болеста, нарушувањето или состојба е 

жолтица, воспаление на црн дроб, фиброза на 

црн дроб, воспаление, цироза на црн дроб, 

недостаток на црн дроб, рак на црн дроб, 

дифузна хепатоцелуларна воспалителна 

болест, хемофагоцитен синдром, серум 

хепатитис, ХБВ виремија или болест на црн 

дроб-поврзана трансплантација, кадешто 

единечната-низа на модифициран 

олигонуклеотид се состои од 20 поврзани 

нуклеотиди коишто имаат нуклеотидна 

секвенца на SEQ ID NO: 226 и содржи:  

гап сегмент којшто се состои од десет поврзани 

деоксинуклеозиди;  

5‟ страничен сегмент составен од 5 поврзани 

нуклеозиди; и  

3‟ страничен сегмент составен од 5 поврзани 

нуклеозиди;  

кадешто гап сегментот е позициониран помеѓу 

5‟ страничен сегмент и 3‟ страничен сегмент, 

кадешто секој нуклеозид на секој страничен 

сегмент содржи 2‟-O-метоксиетил шеќер, 

кадешто секое интернуклеозидно поврзување е 

фосфоротиоатно поврзување и кадешто секој 

цитозин е 5-метилцитозин.  

има уште 5 патентни барања 
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(11)  11703   (13) Т1 

(21)  2021/125   (22) 11/02/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201662305613P  09/03/2016  US and 

US201662305631P  09/03/2016  US 

(96)  09/03/2017 EP17160061.2 

(97)  02/12/2020 EP3219283 

(73)  Memic Innovative Surgery Ltd. 6 Yonatan 

Netanyahu Street 6037604 Or-Yehuda, 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)  COHEN, Dvir and LEVINSON, Yaron 

(54)  МОДУЛАРЕН ХИРУРШКИ УРЕД 

СОСТАВЕН ОД МЕХАНИЧКИ РАЦЕ 

(57)  1  Хируршки уред кој се состои од: 

најмалку две модуларни единици, кои се 

состојат од прва модуларна единица и 

втора модуларна единица, секоја модуларна 

единица се состои од: 

хируршка рака; и 

моторна единица која содржи елементи 

конфигурирани за активирање на 

движењето на наведената хируршка рака, 

споменатата моторна единица е 

конфигурирана да може оперативно да се 

прицврстува на наведената хируршка 

рака, споменатата моторната единица 

дефинира долга оска; споменатата 

моторна единица се состои од куќиште; 

при што моторната единица на споменатата 

прва модуларна единица е 

конфигурирана да биде усогласена во 

непосредна близина на моторната единица 

на споменатата втора модуларна единица, при 

што надолжното лице на 

споменатото куќиште на моторната единица на 

наведената прва модуларна 

единица содржи геометрија на приклучок, 

погодна за поврзување на споменатото 

надолжно лице на споменатото куќиште на 

моторната единица со надолжното 

лице на споменатото куќиште на моторната 

единица на наведената втора 

модуларна единица; 

се карактеризира со тоа што споменатата 

моторна единица на секоја од 

наведените прва и втора модуларна единица е 

оперативно прицврстена на 

соодветната хируршка рака преку издолжена 

вдлабнатина дефинирана во 

надолжно лице на споменатото куќиште на 

моторната единица; споменатата 

издолжена вдлабнатина во облик и големина за 

да може по пат на отстранување 

да го прими издолжениот дел од наведената 

хируршка рака; 

при што само кога ќе се добие споменатиот дел 

од хируршката рака во 

споменатата вдлабнатина, споменатите 

елементи за активирање контактираат со 

споменатата хируршка рака за оперативно 

прицврстување на хируршката рака, 

при што споменатата хируршка рака е 

механички држена на место од една или 

повеќе компоненти на држење и се протега од 

дисталното лице на споменатото  

2 

куќиште на моторната единица, паралелно со 

наведената долга оска на 

наведената моторна единица. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07C 1/00, C 07D 309/10, C 07D 333/12, C 

07D 409/10, C 07H 13/04, C 07H 7/04  

(11)  11704   (13) Т1 

(21)  2021/126   (22) 11/02/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US20080106231P  17/10/2008  US; 

US20080106260P  17/10/2008  US and 

US20090578934  14/10/2009  US 

(96)  15/10/2009 EP121560035.3 

(97)  16/12/2020 EP2455374 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE 

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 

2-6-18, Kitahama Chuo-ku Osaka-shi 

Osaka 541-8505 , JP 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  Filliers, Walter Ferdinand Maria; Nieste, 

Patrick Hubert J.; Hatsuda, Masanori; Yoshinaga, 

Masahiko; Yada, Mitsuhiro; Broeckx, Rudy Laurent 

Maria and Teleha, Christopher. 

(54)  Process for the Preparation of 

Compounds useful as inhibitors of SGLT 

ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА 

СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ СГЛТ 

(57)  1  1. Постапка за добивање на соединение 

со формула (I)  
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каде Прстенот А и Прстенот Б се едно од 

следните:  

(1) Прстенот А е опционалноа заменет 

незаситен моноцикличен хетероцикличен 

прстен, а прстенот Б е опционално заменет 

незаситен моноцикличен хетероцикличен 

прстен, опционално заменет незаситен 

фузиран хетероцикличен прстен или 

опционално заменет бензен прстен или  

 

(2) Прстенот А е опционално заменет 

бензен прстен, и прстенот Б е опционално 

заменет незаситен моноцикличен 

хетероцикличен прстен или опционално 

заменет незаситен фузиран хетеробицикличен 

прстен каде  Y е врзан за хетероцикличниот 

прстен на фузиран хетеробицикличен прстен; 

или 

(3) Прстенот А е опционалноа заменет 

незаситен фузиран хетеробицикличен прстен, 

каде функционалната група на шеќер Х- 

(шеќер) и функционалната група -Y- (Прстен Б) 

се двете на истиот хетероцикличен прстен на 

фузиран хетеробицикличен прстен, а прстенот 

Б е опционално заменет хетероцикличен 

моноцикличен хетероцикличен прстен, 

опционално заменет незаситен фузиран 

хетеробицикличен прстен или опционално 

заменет бензен прстен; 

X е атом на јаглерод; 

Y е –(CH2)n-; каде n е со вредност 1 или 2; 

под услов  X да биде дел на незаситена врска 

во прстенот А; 

или негови фармацевтски прифатливи соли или 

солвати, кои се состојат од  

  

реагирање на соединение со формулата (X) 

каде што  Q0 е бромо или јодо, со комплекс на 

ди (С1-4алкил) магнезиум со литиум хлорид 

или комплекс на C1-4алкил магнезиум хлорид 
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со литиум хлорид или комплекс на C1-4алкил 

магнезиум бромид со литиум хлорид ; во 

органски растворувач или нивна мешавина; на 

температура во опсег од, собна температура 

до, -78oC; за да се добие соодветното 

соединение со формулата (XI), каде Q1 

одговара на MgCl или MgBr;  

реагирање на соединение со формулата (XI) со 

соединение со формулата (XII), каде Z е група 

за заштита на кислород избрана од групата која 

се состои од ацетил и пивалоил, во органски 

растворувач или нивна мешавина; на 

температура во опсег од, собна температура 

до, -78oC; за да се добие соодветното 

соединение со формулата (XIII),, 

реагирање на соединение со формулата (XIII) 

со киселина Луис; во присуство на 

триалкилсилански реагенс; во органски 

растворувач или нивна мешавина; на 

температури кои се движат од, 0oC до, 

рефлукс; за да се добие соодветно соединение 

со формула (XIV);  

 

отстранувајќи заштита на соединение со 

формулата (XIV); за да се добие соединение со 

формула (I). 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  B 41J 11/00  

(11)  11705   (13) Т1 

(21)  2021/127   (22) 12/02/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562147114P  14/04/2015  US and 

US201615079963  24/03/2016  US 

(96)  13/04/2016 EP16719998.3 

(97)  18/11/2020 EP3283302 

(73)  Einstein Graphic Services, LLC  

W 1925 Industrial Drive Freedom, Wisconsin 

54130, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MONDLOCH, Steve 

(54)  ПЕЧАТАР ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА ФИЛМ КОЈ 

МОЖЕ ХИДРОГРАФИЧНО ДА БИДЕ 

OTПЕЧАТЕН НА ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА 

ПЕЧАТЕЊЕ 

(57)  1  Печатар (10) за печатење на филм (12) 

кој што подоцна може да биде хидрографично 

испечатен на предмет, се состои од: 

a) рамка (18); 

б) механизам за печатење монтиран на 

наведената рамка и има надворешна 

површина, наведениот механизам за печатење 

има влез за примање на водечки раб од филм, 

средство за поместување за да го поместува 

наведениот филм на контролирана брзина 

преку наведениот механизам за печатење, 

глава на печатар (38) способна за 

реципроцирање на шина лоцирана над 

наведениот филм што се поместува и 

нанесување на многубројни капки од мастило 

на наведениот филм што се поместува, и излез 

што дозволува да наведениот отпечатен филм 

излезе од наведениот механизам за печатење; 

в) капак (46) обезбеден на наведениот 

механизам за печатење, наведениот капак е 

подвижен помеѓу затворена позиција, каде што 

наведениот филм е покриен, и отворена 

позиција, каде што наведениот филм е 

изложен; карактеризиран со тоа што печатарот 

понатаму се состои од: 

г) прв елемент за загревање (50) обезбеден на 

наведениот капак кој го загрева воздухот што 

влегува; 

д) прв вентилатор (54) лоциран во непосредна 

близина на првиот елемент за загревање кој го 

насочува наведениот загреан воздух на 

наведените многубројни капки од мастило 

нанесени на наведениот филм што се 

поместува; 

ѓ) отвор за влез (56) формиран во наведената 

надворешна површина од наведениот 

механизам за печатење кој е подреден со 

наведениот прв вентилатор; 
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е) поклопка (60) позиционирана преку 

наведениот отвор за влез, наведената поклопка 

на отворот има барем еден отвор таму 

формиран низ кој создава отворена зона; 

ж) жлеб (64) позициониран под наведената 

поклопка и има формирано таму многубројни 

отвори низ неа, и наведениот жлеб го регулира 

волуменот на воздух кој поминува преку 

наведениот отвор за влез до наведениот прв 

вентилатор; 

з) пар од втори вентилатори (70, 72) 

позиционирани на секоја страна од наведената 

глава на печатарот; и 

ѕ) единица за контрола на загревање која ја 

регулира температурата од наведениот прв 

елемент за загревање.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 08C 1/02, C 08C 1/075, C 08C 1/06  

(11)  11706   (13) Т1 

(21)  2021/128   (22) 15/02/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  IT UB20159400  14/12/2015  IT 

(96)  13/12/2016 EP16831521.6 

(97)  20/01/2021 EP3390460 

(73)  Versalis S.p.A. Piazza Boldrini 1 20097 San 

Donato Milanese (MI), IT 

(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)  DEL SEPPIA, Alessandro; QUERCI, Cecilia; 

OLIOSI, Mirko and PRANDO, Tommaso 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ИЗВЕКУВАЊЕ НА ЛАТЕКС, 

СМОЛА И ГУМА ОД РАСТЕНИЈАТА ГУАЈУЛЕ 

(57)  1  Процес за извлекување латекс, смола и 

гума од растенија гуајуле, кој се состои, 

последователно, од слените чекорите: 

берба на растенијата гуајуле;  

б. отстранување на лисјата на наведените 

растенија;  

в. пред или по споменатото отстранување на 

лисјата во чекор "б", зачувување на растенијата 

гуајуле или на растенијата со отсранети лисја 

во средина под контролирана температура и 

релативна влажност, за време од 7 до 21 ден, 

така што ќе се одржува резидуалната влага 

присутна во погонот во опсег од 30-45%; 
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г. потопување на растенијата со отстранети 

лисја во основен воден раствор кој содржи 

стабилизирачки систем;  

д. мелење на растенијата со отстранети лисја, 

или пред или откако биле потопени во 

наведениот основен воден раствор во чекор "г", 

за да се добие водена суспензија на 

растителен материјал составен од растителни 

фрагменти;  

ѓ. подложување на водената суспензија 

добиена во чекор "д" на филтрација/пресирање 

за да се оддели првата мицела што го содржи 

наведениот латекс од првата багаса;  

е. собирање на концентрираниот латекс од 

споменатата прва мицела;  

ж. дисперзирање на наведената прва багаса во 

систем на поларен растворувач, кој се состои 

од најмалку еден поларен органски растворувач 

и систем за стабилизирање, за да се добие 

суспензија; 

з. подложување на суспензијата добиена во 

чекор "ж" на филтрација / пресирање за да се 

оддели втората мицела што ја содржи 

споменатата смола од втората багаса;  

ѕ. отстранување на барем еден поларен 

органски растворувач од наведената втора 

мицела за добивање на концентрирана смола;  

и. отстранување на барем еден поларен 

органски растворувач од втората багаса 

добиена во чекор "з"; 

ј. дисперзирање на споменатата 

десолвентизирана втора багаса добиена во 

чекор „и“ во систем на неполарен растворувач, 

кој се состои од најмалку еден неполарен 

органски растворувач и стабилизирачки систем, 

за да се добие суспензија;  

к. подложување на суспензијата добиена во 

чекор "ј" на филтрација / пресирање за да се 

оддели трета мицела што се состои од 

наведената гума од третата багаса;  

л. отстранување на барем еден неполарен 

органски растворувач од третата мицела за 

добивање на гума во цврста состојба; 

љ. отстранување на барем еден неполарен 

органски растворувач од третата багаса 

добиена во чекор "к".  

има уште 25 патентни барања 
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(51)  F 25J 1/02, F 25J 1/00  

(11)  11707   (13) Т1 

(21)  2021/129   (22) 15/02/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  22/06/2012 EP12731601.6 

(97)  02/12/2020 EP2724100 

(73)  Saipem S.p.A. Via Martiri di Cefalonia, 67 

20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BONNISSEL, Marc; DU PARC, Bertrand and 

ZIELINSKI, Eric 

(54)  ПОСТАПКА ЗА РАСТОПУВАЊЕ НА 

ПРИРОДЕН ГАС СО ТРОЈНО ЗАТВОРЕНО 

КОЛО НА РАЗЛАДЕН ГАС 

(57)  1  Постапка за претворање на течност на 

природен гас којшто предоминантно содржи 

метан, преферирано најмалку 85% метан, 

останатите компоненти во основа содржат азот 

и C2-C4 алкани, кадешто природниот гас кој 

треба да биде претворен во течност се 
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претвора во течност со циркулација на 

природен гас на притисок  P0 поголем или 

еднаков на атмосферскиот притисок (Patm), 

преферирано P0 да биде поголем од 

атмосферскиот притисок, во најмалку еден 

криогенски топлински разменувач (ECEC2, EC3) 

со циркулација во обратен правец на часовна 

стрелка во индиректен контакт со најмалку еден 

проток на разладен гас останувајќи во гасна 

состојба компресиран на притисок P1 

навлегувајќи во наведениот криогенски 

разменувач на температура T3‟ пониска од T3, 

T3 е температура на претворање во течност на 

природниот гас претворен во течност на 

одводот од криогенскиот разменувач, T3 е 

пониска или еднаква на температурата на 

претворање во течност на природниот гас кој е 

претворен во течност на атмосферски 

притисок, кадешто природниот гас кој треба да 

биде претворен во течност е претворен во 

течност со помош на изведба на следниве 

последователни чекори на: 

 

 (a) циркулација на природниот гас кој 

треба да биде претворен во течност кој 

 циркулира (Sg) на притисок P0 поголем 

или еднаков на атмосфрески  притисок 

 (Patm), преферирано P0 е поголем од 

атмосферскиот притисок, во најмалку три 

 криогени топлински разменувачи 

(ECEC2, EC3) поставени сериски кој што 

 вклучуваат: 

 

  - прв разменувач (EC1) кадешто 

природниот гас кој што навлегува   

  под температура T0 е изладен и 

излегува (BB) на температура T1 пониска  

  од T0, потоа 

  - втор разменувач (EC2) кадешто 

природниот гас е во целост претворен во  

  течност и излегува (CC) на 

температура  T2 пониска од T1 и повисока од 

T3,   и 

  - трет разменувач (EC3) кадешто 

наведениот природен гас кој што е   

  претворен во течност се лади од 

T2 на T3, и 

 

 (б) циркулација во затворено коло на 

најмалку два протока (SS3) на разладен  гас 

во гасна состојба именувани како прв и трет 

проток соодветно на различни  притисоци 

P1 и P2, поминувајќи низ најмалку два 

разменувачи во индиректен  контакт со и 

наспроти протокот на природен гас (Sg), која 

што содржи: 

 

  - проток на разладен гас (S1) на 

притисок  P1 понизок од P3 кој што   

  поминува низ трите разменувачи 

(ECEC2, EC3) влегува (DD) во   

  третиот разменувач (EC3) на 

температура T3‟ пониска од T3, потоа  

   влегува (CC) на 

температура од T2‟ пониска од T2 во вториот 

разменувач    (EC2), потоа 

навлегува (BB) на температура  T1‟ пониска од 

T1 во првиот    разменувач (EC1) 

и излегува (AA) од првиот разменувач на 

температура     T0‟ пониска од 

или еднаква на T0, првиот проток на разладен 

гас на P1 и T3‟   се добиени со 

експанзија во најмалку еден прв експандер (E1) 

од прв дел    (D1) на вториот 

проток (S2) на разладниот гас компресиран на 

притисок P3    поголем од P2, 

вториот проток (S2) циркулира во индиректен 

контакт и во    иста насока со 

протокот на природен гас  (Sg) со навлегување 

(AA) во    првиот 

разменувач (EC1) на T0 и првиот дел (D1) од 

вториот проток (S2)    и излегува 

(CC) од вториот разменувач (EC2) во основа на 

T2, и 

  - трет проток (S3) на притисок  

P2 поголем од P1 и понизок од  P3 кој  
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   циркулира во директен 

контакт и во иста насока со првиот проток,  

   поминувајќи само низ 

вторите и првите разменувачи (EC2, EC1),  

   влегувајќи (CC) во 

вториот разменувач на температура T2‟ 

пониска од T2 и   

 излегувајќи (AA) од првиот разменувач 

(EC1) на T0‟ пониска од или еднаква   

 на T0, третиот проток (S3) на разладен 

гас на P2 и T2 се добиени со    

 експанзија во вториот експандер (E2) од 

вториот дел (D2) од вториот проток  

 (S2) на разладен гас кој што излегува од 

првиот разменувач во основа на   

 Tстапката на проток D2 од вториот дел 

на вториот проток е преферирано   

 поголем од стапката на проток D1 од 

првиот дел на вториот проток. 

 

 (в) втор проток на разладен гас (S2) 

компресиран на притисокот P3 добиен со 

 компресија од страна на најмалку два 

компресори  (CC2, C3) и ладење (HH2)  на 

првите и третите протоци (SS3) на разладен гас 

излегувајќи (AA) од првиот  разменувач (EC1) 

на P1 и P2 соодветно, прв компресор кој 

компресира од P1 дo P2  на целиот прв 

проток на разладен  гас излегувајќи (AA)  од 

наведениот прв  разменувач (EC1), и 

најмалку вториот компресор (C2), кој 

компресира од P2 до  најмалку P‟3, P‟3 е 

притисок понизок од или еднаков на P3 и 

поголем од P2, од  една страна третиот 

проток (S3) на разладен гас излегува од првиот 

разменувач  (EC1) на P2, и од друга страна 

првиот проток на разладен гас компресиран на 

P2  излегува од првиот компресор, со цел 

да се добие вториот проток на  разладен 

гас  на P3 и T0 по ладењето (HH2), пришто 

во постапката: 

 

  - заедно првите и вторите 

компресори  (C1,C2) се сериски поставени  и 

   соодветно поврзани со 

првите и вторите експандери (EE2), кои се  

   составен дел на 

турбините на обновлива енергија, и 

  - најмалку еден прв компресор 

(C1) е поврзан со прв мотор (M1),   

  

 наведената постапка се карактеризира 

со тоа што:  

 

  - првиот мотор овозможува 

модулација и контрола на специфични  

   вредности на притисокот 

P2 со обезбедување на диференцирана 

моќност    кон првиот 

компресор во споредба со моќноста со која се 

напојуваат    

 останатите компресори, и 

  - гасната турбина (GT) која што е 

поврзана со или вториот компресор, кој  

  што го компресира протокот на 

втор разладен гас на P3, или трет   

  компресор (C3) сериски поврзан 

по вториот компресор (C2), третиот   

  компресор компресира од P‟3 до 

P3 на протокот од вториот разладен гас, 

  - првиот мотор (M1) обебедува 

најмалку 3%, преферирано од 3 дo 30%, од  

  вкупната обезбедена моќност на 

сите споменати имплементирани   

  компресори (CC2), гасната 

турбина (GT) обезбедува 97 дo 70% од  

   вкупната обезбедена 

моќност на сите споменати имплементирани 

    компресори (CC2, 

C3). 

има уште 14 патентни барања 
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(11)  11708   (13) Т1 

(21)  2021/130   (22) 11/02/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  SK20160005024  12/09/2016  SK 

(96)  11/09/2017 EP17787973.1 

(97)  11/11/2020 EP3510513 

(73)  Capturing Reality s.r.o. Syslia 46 

821 05 Bratislava - Ruzinov, SK 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Jancosek, Michal; Bujnák, Martin and  

Bujñák, Tomás 

(54)  МЕТОД НА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ 

И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИСТАП ДО 

ОБРАБОТЕНИТЕ ПОДАТОЦИТЕ НА 

ХАРДВЕРСКИ УРЕДИ НА КОРИСНИКОТ И 

КОНЕКЦИЈА НА СИСТЕМОТ 

(57)  1  Метод за обработка на податоци и 

обезбедување пристап до обработените 

податоци на хардверските уреди на корисникот, 

кои опфаќаат:  

 

- во првиот чекор, апликацијата за пресметка, 

која ги обработува внесните податоци во 

резултат, со ограничена функционалност со 

ограничување на извозот и/или користењето на 

резултатите, се презема на хардверските уреди 

на корисникот;  

- во вториот чекор, единствените описи на 

внесувањата се пренесуваат помеѓу 

хардверските уреди на корисникот и 

оперативниот сервер;  

- во третиот чекор, се генерира клуч за 
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дешифрирање и се пренесува помеѓу 

оперативниот сервис на хардверските уреди на 

корисникот за отклучување на ограничената 

функционалност;  

- во четвртиот чекор ограничената 

функционалност е отклучена и/или обработени 

податоци најмалку еден резултат се извезува. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/20  

(11)  11783   (13) Т1 

(21)  2021/181   (22) 01/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  21/04/2005 EP16169413.8 

(97)  23/12/2020 EP3072507 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

shi,Osaka, JP 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  SKRTIC, Stanko; JOHNSSON, Jörgen; 

LENNERNÄS, Hans; HEDNER, Thomas and 

JOHANNSSON, Gudmundur 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА 

ТЕРАПИЈА ЗА ЗАМЕНА НА 

ГЛУКОКОРТИКОИДИ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

хидрокортизон, при што првиот дел од 

хидрокортизонот се ослободува директно, а 

вториот дел од хидрокортизонот се ослободува 

за подолг временски период од најмалку околу 

8 часа, 

количината на првиот дел од хидрокортизон е 

во опсег од 15 до 50% од вкупниот 

хидрокортизон во составот и се одредува како 

количина ослободена 1 час по почетокот на 

тестирање на составот во тест за ин витро 

растворање со употреба на USP со употреба на 

USP уред за растворање бр. 2 (лопатки), 50 

oum и симулирана цревна течност без ензими 

како медиум за растворање, 

каде барем околу 50% од првиот дел на 

хидрокортизон се ослободува во првите 45 мин. 

од тестот за растворање, каде вториот дел од 

хидрокортизонот е вграден во хидрофилна гел 

матрица која набубрува од која 

хидрокортизонот се ослободува со дифузија и 

ерозија на матрицата, каде наведената 

матрица содржи хидроксипропилметил 

целулоза во мешавина со соодветен 

фармацевтски ексципиенст и се формулира во 

таблети. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/568, A 61K 47/34, A 61K 47/44, A 

61K 9/00, A 61K 9/06, A 61P 5/26  

(11)  11646   (13) Т1 

(21)  2021/201   (22) 05/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201161486324P  15/05/2011  US and 

US201161486634P  16/05/2011  US 

(96)  15/05/2012 EP12748245.3 

(97)  09/12/2020 EP2714006 

(73)  Acerus Biopharma Inc. 2486 Dunwin Drive 

Mississauga, ON L5L 1J9, CA 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  OBEREGGER, Werner; KREPPNER, Wayne; 

FOGARTY, Siobhan and MAES, Paul, José, 

Pierre, Marie 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА ИНТРАНАЗАЛЕН 

ТЕСТОСТЕРОН БИО-АДХЕЗИВЕН ГЕЛ И 

НИВНА УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

МАШКИ ХИПОГОНАДИЗАМ 

(57)  1  Формулација на тестостерон гел за 

назална администрација, споменатата 

формулација на тестостерон ген содржи: 

 

a) околу 4.5% тестостерон со тежина од 

споменатата гел формулација; и 

b) фармацевтски прифатлив носач. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, C 07D 471/14, A 61K 31/437, 

A 61P 25/00, A 61P 29/00  

(11)  11647   (13) Т1 

(21)  2021/203   (22) 08/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562154313P  29/04/2015  US 

(96)  28/04/2016 EP16723204.0 

(97)  24/02/2021 EP3288940 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse , BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WU, Dongpei; CHEN, Gang; ZHANG, Wei; 

BERRY, Cynthia G.B.;  JOURDAN, Fabrice Loic; 

LEBOLD, Terry Patrick;  LIN, David Wei; PENA 

PIÑÓN, Miguel Angel;  RAVULA, Suchitra; 

SAVALL, Bradley M.; SWANSON, Devin M. and 

AMERIKS, Michael K. 

(54)  АЗАБЕНЗИМИДАЗОЛИ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО AMPA РЕЦЕПТОРНИ 

МОДУЛАТОРИ  

(57)  1  Соединение со формула (I):  

  

кадешто  

 

X е N или CR6;  

R1 е член избран од групата составена од:  

H, -C1-5алкил, -C1-5халоалкил, -C1-5алкокси, -

(CH2)2C(=O)OCH3, -(CH2)1-3OH, -(CH2)1-2O-

C1-5алкил, -CH(CH3)OCH3, -C(CH3)2OCH3, -

CH2SO2CH3, -C(= O)H, -NsaHl-kCил, -N(C 

алкил) , -C(= O)N(aHlk)Cил, -C(= O)aNlk(Cил) , 1- 

1-5 2 1-5 1-5 2 -C3-8циклоалкил,-(CH2)-C3-

8циклоалкил, -CH(CH3)-C3-8циклоалкил, -NH-

C3-8циклоалкил, -C(= O)NH-циклопропил,-

C(=O)-NH-фенил, -C(=O)-азетидинил, -C(=O)-

пиролидинил, азетидинил, фенил, бензил, 

оксетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, -CH2-пиразинил, фуранил, 

тиенил, и пиридинил, кадешто -C3-

8циклоалкил, фенил, оксетанил, азетидинил, 

тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил, 

пиридинил, пиразинил, фуранил и тиенил 

прстени се секој независно опционално 

супституиран со 1-3 супституенти избрани од 

групата составена од: хало, -C1-5алкил, -C1-

5халоалкил, -C1-5халоалкокси, -OH, и -

C(=O)OC1-5алкил;  

R2 е избран од групата составена од:  



 

 

66 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

кадешто секој R2 е независно опционално 

супституиран со член избран од групата 

составена од: 3H, хало, -C1-5алкил, -C1-

5алкенил, -CN, -OH, CH=CHCH2OH, -

(CH2)3COH, C(=O)OC1-5алкил, и фенил; 

R3 е избран од групата составена од: H, хало, -

C1-5алкил, -S-C1-5алкил, -C1-5халоалкил,-C1-

5алкокси, -NR3aR3b, -OH, -(CH2)1-3OH, -

CH=CHCH2OH, -C3-8циклоалкил, пиперидинил, 

пиперазинил, морфолинил, и пиридил;  

секој R3a и R3b се независно избран од групата 

составена од H и C1-5алкил;  

R4 е избран од групата составена од: H, хало, -

CH3, и -CF3;  

R5 е избран од групата составена од: H, -OH, -

C1-5алкил, -C1-5алкокси, -C1-5халоалкил,-C1-

5халоалкокси, -NR5aR5b, азетидинил, и 

морфолинил; секој R5a и R5b се независно 

избран од групата составена од: -C1-5алкил, и -

C1-5халоалкил; 

R6 е избран од групата составена од: H, -OH, -

CHF2, и -Br; и  

R7 е H или -C1-5алкил; 

и фармацевтски прифатливи соли, N-оксиди, 

или нивни солвати.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/48, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 

61P 11/06  

(11)  11648   (13) Т1 

(21)  2021/205   (22) 09/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201361864948P  12/08/2013  US 

(96)  07/08/2014 EPA19158446.5 

(97)  30/12/2020 EP3520811 

(73)  Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WARD, Christine; ROSKOS, Lorin; WANG, 

Bing and RAIBLE, Donald 

(54)  МЕТОДИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ПРИСИЛЕН 

ЕКСПИРАТОРЕН ВОЛУМЕН КАЈ 

АСТМАТИЧАРИ СО УПОТРЕБА НА 

БЕНРАЛИЗУМАБ 

(57)  1  Ефективна количина на бенрализумаб 

за употреба во метода за третманот на астма 

со зголемување присилен експираторен 

волумен во една секунда (FEV1) кај пациент со 

астма, назначено со тоа, што администрацијата 

го зголемува FEV1 на пациентот, каде што 

бенрализумаб се администрира во доза од 30 

mg секои четири недели. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 

61K 38/20, A 61K 45/06, A 61P 39/00  

(11)  11649   (13) Т1 

(21)  2021/206   (22) 09/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  20/02/2015 EPA15721044.4 

(97)  17/02/2021 EP3134123 

(73)  Nektar Therapeutics and Nektar 

Therapeutics (India) Pvt. Ltd. 455 Mission Bay 

Boulevard South, San Francisco, CA 94158 

, US and Sy. Nos. 101/2 Genome Valley Lalgadi 

Malakpet, Shameerpet Mandal Rangareddy 

District, Hyderabad - 500 078 AP, IN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ADDEPALLI, MURALI KRISHNA; CHARYCH, 

DEBORAH H.; KANTAK, SEEMA and LEE, 

STEVEN ROBERT 

(54)  IL-2RБЕТА-СЕЛЕКТИВНИ АГОНИСТИ ВО 

КОМБИНАЦИЈА СО АНТИ-CTLA-4 АНТИТЕЛО 

ИЛИ АНТИ-PD-1 АНТИТЕЛО 

(57)  1  Состав што содржи соединенија на 

интерлеукин-2 рецепторβ (IL-2Rβ)-селективен 

агонист со долго дејство за употреба во метода 

на третирање канцер кај пациент, назначено со 

тоа методата ги содржи чекорите на: 

(a) администрирање на состав што содржи 

соединенија на IL-2Rβ-селективен агонист 

опфатени со формулата: 

  

каде што IL-2 е остаток на интерлеукин-2 и (n) 

се движи од околу 3 до 4000; и негови 

фармацевтски прифатливи соли; и 

(б) администрирање на анти-CTLA-4 антитело 

или анти-PD-1 антитело каде што кога 

антителото е анти-CTLA-4 антитело, чекор (a) 

се изведува после чекор (б). 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61P 35/00  

(11)  11652   (13) Т1 

(21)  2021/207   (22) 09/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201762572467P  14/10/2017  US 

(96)  12/10/2018 EP18797311.0 

(97)  30/12/2020 EP3691692 

(73)  Abbvie Inc., US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SINGH, Shweta; RICHARDSON, Jennifer 

Hope; SERWER, Laura Patterson; TERRETT, 

Jonathan Alexander; MORGAN-LAPPE, Susan E.; 

HENRIQUES, Tracy; RALSTON, Sherry L.; 

LEANNA, Marvin Robert; BADAGNANI, Ilaria and 

BOSE, Sahana 

(54)  КОЊУГАТИ НА АНТИ-CD71 

АКТИВИРАЧКO АНТИТЕЛО ЛЕК И ПОСТАПКИ 

ЗА НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Коњугирачки активирани антитела 

коишто ја содржат структурата со формула (I) 

или негова сол: 

  

Формула (I) 

(a) кадешто  

(i) AB е антитело коешто специфично се врзува 

за човечки CD71 и содржи 

 

i. тешка низа на варијабилен регион којшто 

содржи CDRH1 секвенца којашто содржи SEQ 

ID NO: 9, CDRH2 секвенца којашто содржи  SEQ 

ID NO: 10, и CDRH3 секвенца којашто содржи  

SEQ ID NO: 11; и 

ii.  лесна низа на варијабилен регион којашто 

содржи CDRL1 секвенца којашто содржи SEQ 

ID NO: 12 или SEQ ID NO:13, CDRL2 секвенца 

којашто содржи  SEQ ID NO: 14, и CDRL3 

секвенца којашто содржи  SEQ ID NO: 15; 

 

(ii) MM е маскирана половина којашто ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 18, 

кадешто MM го инхибира врзувањето на AB за 

човечки CD71 кога коњугираното активирачко 

антитело е во нераздвоена состојба; 

(iii) LP1 е прва поврзувачка половина којашто ја 

содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID 
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NO: 207; 

(iv) CM е раздвоена половина којашто ја содржи 

секвенцата на SEQ ID NO: 156, кадешто CM е 

полипептид којшто функционира како субстрат 

за протеаза; и 

(v) LP2 е втора поврзана половина којашто ја 

содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO: 38; и 

(b) кадешто "n" е 2. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 

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

(11)  11654   (13) Т1 

(21)  2021/208   (22) 10/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201361890098P  11/10/2013  US and 

US201361890104P  11/10/2013  US 

(96)  10/10/2014 EP14789591.6 

(97)  17/02/2021 EP3055331 

(73)  Oxford Bio Therapeutics Limited 

94A Innovation Drive, Milton Park Abingdon, 

Oxfordshire OX14 4RZ, 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)  TERRETT, Jonathan Alexander and 

ACKROYD, James Edward 

(54)  КОНЈУГИРАНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ LY75 

ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР 

(57)  1  Изолирано антитело, или негов антиген 

врзувачки дел, што се врзува за LY75, 

споменатото антитело се состои од:  

а) варијабилен регион на тешка низа кој се 

состои од: 

i) прв vhCDR кој се состои од НИЗА ИД БР: 5; 

ii) втор vhCDR кој се состои од НИЗА ИД БР: 6; 

и 

iii) трет vhCDR кој се состои од НИЗА ИД БР: 7; 

и 

 

б) варијабилен регион на лесна  низа кој се 

состои од: 

i) прв vICDR кој се состои од НИЗА ИД БР: 8; 

ii) втор vICDR кој се состои од НИЗА ИД БР: 9; и 

iii) трет vICDR кој се состои од НИЗА ИД БР: 10, 
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при што било кое или повеќе од 

горенаведените НИЗИ ИД БР независно се 

состојат од една или две супституции на 

аминокиселини и при што антителото е 

интернализирано.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 01G 31/04  

(11)  11655   (13) Т1 

(21)  2021/209   (22) 10/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  26/07/2017 EP17751175.5 

(97)  16/12/2020 EP3657936 

(73)  Van Wingerden, Johannes Cornelious 

21513 Germanna Highway Stevensburg, 

Virginia 22741, 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)   

(54)  ХИДРОПОНСКИ СИСТЕМ ЗА 

ОДГЛЕДУВАЊЕ 

(57)  1  Хидропонски систем за одгледување 

(100), кој се состои од: 

база (112) конфигурирана да поддржува една 

или повеќе компоненти; 

склоп на олук (106) отстранлив прикачен на 

основата (112), склопот на олук (106) 

конфигуриран да управува со проток на течен 

раствор кон една или повеќе компоненти на 

хидропонискиот систем за одгледување (100); 

барем едно корито за одгледување (102) 

подвижно приклучено на склопот на олук (106) и 

конфигурирано да држи едно или повеќе 

растенија, барем едно корито за одгледување 

(102) да се движи по насока нормална на 

насоката на проток на течниот раствор во 

барем едно корито за одгледување (102); и 

склоп за автоматизација (108) подвижно споен 

со барем едно корито за одгледување (102), 

склопот за автоматизација (108) е 

конфигуриран да го поместува барем едното 

корито (102) од прва позиција на склопот на 

олук (106) во втора позиција на склопот на олук 

(106), при што склопот за автоматизација (108) 

вклучува барем една компонента за 

автоматизација (410) и најмалку една 

компонента на активатор (402), барем едната 

компонента за автоматизација е прикачена на 

најмалку едната компонента на активаторот 
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(402) на начин да може да се отстрани 

активирање на барем една компонента на 

активаторот (402) за автоматско поместување 

на најмалку еден издолжен член (114) што 

поддржува еден или повеќе уреди за 

ангажирање (110) помеѓу позицијата на првиот 

член во положба на втор член, при што 

најмалку еден издолжен член (114) вклучува 

барем една компонента на дел од јазот 

конфигурирана за да се прошири растојанието 

на проред (308) помеѓу две или повеќе корита 

за одгледување (102),  

се карактеризира со тоа што компонентата на 

делот од јазот (304) вклучува елемент што 

може да се повлече и се движи помеѓу првата 

позиција што може да се повлече и втората 

позиција што може да се повлече, и  

дека барем едно корито за одгледување (102) е 

подвижно во правец на бербата (104) со 

растојание на проред (308), растојанието на 

проред (308) постепено се зголемува во 

правецот на бербата (104) засновано на 

елементот што може да се повлече од барем 

еден дел од јазот што се движи помеѓу првата 

позиција што може да се повлече и втората 

позиција што може да се повлече. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/08  

(11)  11656   (13) Т1 

(21)  2021/210   (22) 10/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201161508897P  18/07/2011  US 

(96)  17/07/2012 EP12741191.6 

(97)  16/12/2020 EP2734544 

(73)  The United States Of America as 

Represented by the Secretary, Department of 

Health and Human Services National Institutes 

Of Health Office of Technology Transfer 6011 

Executive Boulevard Suite 325 MSC 7660 

Bethesda, MD 20892-7660, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BUCK, Christopher, B. and PASTRANA, 

Diana, V. 

(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА ПАТОЛОГИЈА ПОВРЗAНА  

СО ПОЛИОМАВИРУС  
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(57)  1  Изолиран BKV серотип I (BKV-I) 

капсиден полипептид или нуклеинска киселина 

којашто кодира BKV-I капсиден полипептид; и 

изолиран BKV серотип IV (BKV-IV) капсиден 

полипептид или нуклеинска киселина којашто 

кодира BKV-IV капсиден полипептид за 

употреба во постапка за извлекување  на имун 

одговор против BK полиомавирус (BKV) кај 

субјект, постапката содржи администрирање кај 

субјект при негова потреба со засилен имунитет 

кон BKV: 

 

терапевтска ефективна количина од барем 

еден од изолираниот BKV серотип I (BKV-I) 

капсиден полипептид или нуклеинска киселина 

којашто кодира барем еден BKV-I капсиден 

полипептид; и терапевтска ефективна количина 

од барем еден од изолираниот BKV серотип IV 

(BKV-IV) капсиден полипептид или нуклеинска 

киселина којашто кодира барем еден BKV-IV 

капсиден полипептид, 

при што извлекувањето на имун одговор против 

BKV, 

кадешто барем еден BKV-I капсиден 

полипептид и барем еден BKV-IV капсиден 

полипептид се администрирани истовремено 

или последователно. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61P 11/00  

(11)  11657   (13) Т1 

(21)  2021/211   (22) 11/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  JP2014161449  07/08/2014  JP 

(96)  06/08/2015 EP15830516.9 

(97)  06/01/2021 EP3178931 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited 3-5-1 

Nihonbashi-honcho Chuo-ku Tokyo 103-8426 , 

JP 
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(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   KOMAI, Tomoaki; KIMURA, Takako; BABA, 

Daichi; ONODERA, Yoshikuni; TANAKA, Kento; 

KAGARI, Takashi; AKI, Anri and NAGAOKA, 

Nobumi 

(54)  ANTI-ORAI1 ANTIBODY 

(57)  1  Антитело или антиген сврзувачкиот 

фрагмент на антителото кој специфично се 

сврзува за аминокиселинска секвенца 

претставена со SEQ ID NO: 2, каде што 

антителото содржи:  

a) секвенца на варијабилен регион на тешка 

низа која се состои од аминокиселински 

остатоци на позициите 20 до 136 во 

аминокиселинската секвенца претставена со 

SEQ ID NO: 62 и секвенца на варијабилен 

регион на лесна низа која се состои од 

аминокиселински остатоци на позициите 21 до 

126 во аминокиселинската секвенца 

претставена со SEQ ID NO: 56; 

b) секвенца на варијабилен регион на тешка 

низа која се состои од аминокиселински 

остатоци на позициите 20 до 136 во 

аминокиселинската секвенца претставена со 

SEQ ID NO: 62 и секвенца на варијабилен 

регион на лесна низа која се состои од 

аминокиселински остатоци на позициите 21 до 

126 во аминокиселинската секвенца 

претставена со SEQ ID NO: 58; 

c) секвенца на варијабилен регион на тешка 

низа која се состои од аминокиселински 

остатоци на позициите 20 до 136 во 

аминокиселинската секвенца претставена со 

SEQ ID NO: 62 и секвенца на варијабилен 

регион на лесна низа која се состои од 

аминокиселински остатоци на позициите 21 до 

126 во аминокиселинската секвенца 

претставена со SEQ ID NO: 60; 

d) секвенца на варијабилен регион на тешка 

низа која се состои од аминокиселински 

остатоци на позициите 20 до 136 во 

аминокиселинската секвенца претставена со 

SEQ ID NO: 64 и секвенца на варијабилен 

регион на лесна низа која се состои од 

аминокиселински остатоци на позициите 21 до 

126 во аминокиселинската секвенца 

претставена со SEQ ID NO: 56; 

e) секвенца на варијабилен регион на тешка 

низа која се состои од аминокиселински 

остатоци на позициите 20 до 136 во 

аминокиселинската секвенца претставена со 

SEQ ID NO: 66 и секвенца на варијабилен 

регион на лесна низа која се состои од 

аминокиселински остатоци на позициите 21 до 

126 во аминокиселинската секвенца 

претставена со SEQ ID NO: 56; или 

f) секвенца на варијабилен регион на тешка 

низа која се состои од аминокиселински 

остатоци на позициите 20 до 136 во 

аминокиселинската секвенца претставена со 

SEQ ID NO: 43 и секвенца на варијабилен 

регион на лесна низа која се состои од 

аминокиселински остатоци на позициите 21 до 

126 во аминокиселинската секвенца 

претставена со SEQ ID NO: 56. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/495  

(11)  11658   (13) Т1 

(21)  2021/212   (22) 11/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP14398006  12/06/2014  EP and 

EP15398003  30/03/2015  EP 

(96)  12/06/2015 EPA15728546.1 

(97)  13/01/2021 EP3155004 

(73)  Universidade do Porto - Reitoria 

Praca Gomes Teixeira, 4099-002 Porto, PT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, Paula 

Maria and MADUREIRA, Pedro Jorge Fonseca 

(54)  ВАКЦИНА ЗА 

ИМУНОКОМПРОМИТИРАНИ ДОМАЌИНИ 

(57)  1  Изолиран пептид што има барем 90% 

идентична амино киселинска секвенца со било 

која од СЕК ИД БРи: 9-69, назначено со тоа, 

што пептидот е барем 8 амино киселини и 

помалку од 50 амино киселини во должина, и е 

способен да извлече антитела што врзуваат и 

неутрализираат GAPDH од Група B 

Стрептококи (GBS) E. coli, Staphylococcus spp., 

S. pneumoniae, K. pneumoniae, N. meningitidis 

или Pseudomonas spp., но не врзуваат човечки 

GAPDH. 

има уште 16 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/569, G 01N 33/558  

(11)  11659   (13) Т1 

(21)  2021/213   (22) 11/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)   

(96)  22/11/2017 EP17203120.5 

(97)  30/12/2020 EP3489686 

(73)  Dewact Labs GmbH ABC Workspaces 

Bertha-Benz-Straße 5 10557 Berlin , DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JAKSCHIES, Detlef 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ 

НА РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ВИРУСНИ И 

БАКТЕРИСКИ ИНФЕКЦИИ  

(57)  1  Уред за тестирање на точка на грижа 

(point-of-care (POC)) којшто содржи 

 

a. зона за апликација на примерок, и 

b. зона за определување на прв реагенс за 

откривање со врзувачки афинитет за Mx-B-

протеин (Mx-B), и втор реагенс за откривање со 

врзувачки афинитет за  C-реактивен протеин 

или прокалцитонин (CRP/PCT), и 
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c. кадешто уредот е конфигуриран за да го 

открие Mx-B и CRP/PCT во примерокот на 

субјект за да се препознае разлика помеѓу 

бактериска и вирусна инфекција. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 23L 33/105, A 61K 31/397, A 61K 

31/7048, A 61K 31/375, A 61K 36/28, A 61K 

36/752, A 61K 9/00, A 61K 9/48, A 61P 3/06  

(11)  11660   (13) Т1 

(21)  2021/214   (22) 11/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  10/03/2015 EP15715836.1 

(97)  30/12/2020 EP3116520 

(73)    Esserre Pharma Società a Responsabilità 

Limitata Via Flaminia Nuova 260 00191 Rome, 

IT 

(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)  RICCIONI, Costanza Valentina 

(54)  ФИТОКОМПЛЕКСИ ОД ЦИТРУС 

БЕРГАМИЈА 

(57)  1  Фитокомплекс, кој се карактеризира со 

тоа што содржи екстракт од Citrus Bergamia 

Risso et Poiteau, екстракт од Cynara scolymus L., 

L-аскорбинска киселина и фитостероли..  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/10, A 61K 47/26, A 61K 31/167, A 

61P 35/02, A 61P 21/00, A 61P 7/02, A 61P 19/02

  

(11)  11668   (13) Т1 

(21)  2021/215   (22) 11/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  IT UB20155193  03/11/2015  IT 

(96)  28/10/2016 EP16805507.7 

(97)  17/02/2021 EP3370697 

(73)  Italfarmaco SpA  Viale Fulvio Testi 330 

20126 Milano , IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 



 

 

78 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  COLOMBO, Giuseppe; ARTICO, Roberta; 

MASCAGNI, Paolo; MONZANI, Maria Valmen and 

PUCCIANTI, Silvia 

(54)  ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СТАБИЛНИ 

ОРАЛНИ СУСПЕНЗИИ НА ГИВИНОСТАТ 

(57)  1  Водена суспензија што содржи 

Гивиностат и/или нивни фармацевтски 

прифатливи соли, најамалку средство за 

навлажнување и/или најмалку агент за давање 

густина.  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  A 01N 43/78, A 61K 31/425  

(11)  11669   (13) Т1 

(21)  2021/216   (22) 12/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US20090261301P  13/11/2009  US and 

US20090262474P  18/11/2009  US 

(96)  15/11/2010 EP18160667.4 

(97)  23/12/2020 EP3406142 

(73)  RECEPTOS LLC 430 East 29th Street, 14 

Floor New York, NY 10016, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Martinborough, Esther;  Boehm, Marcus F.; 

Yeager, Adam Richard; Tamiya, Junko;  Huang, 

Liming; Brahmachary, Enugurthi; Moorjani, 

Manisha;  Timony, Gregg Alan; Brooks, Jennifer L.; 

Peach, Robert; Scott, Fiona Lorraine and Hanson, 

Michael Allen 

(54)  СЕЛЕКТИВЕН СФИНГОЗИН 1 

ФОСФАТНИ РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ И 

ПОСТАПКИ ЗА ХИРАЛНА СИНТЕЗА  

(57)  1   Постапка за синтезата на соединение 

коешто содржи индан половина којашто има 

хирален јаглерод во пет-член прстен на индан 

половината кадешто соединението е 

енантиомерно насочено во однос на хиралниот 

јаглерод, постапката ги содржи чекорите на:  

(i) добивање на индан половина кадешто 

прстенестиот јаглерод e од пет-член прстен на 

индан половината кадешто посакувана 

хиралната супституција е  оксо супституција со 

таквиот јаглерод, соединението ја има следната 

структура:  

  

(ii) реакција на соединението во чекор (i) со 

хирален реагенс, кадешто хиралниот агенс е t-

Bu-S(=O)NH2, при што формирањето на 

соединението со една од следните структури:  

  

(iii) формирање на хирален центар на 

јаглеродот во индан половината претходно 

поврзан со оксо групата со реакција на 

соединението во чекор (ii) со агенс за 

редуцирање, при што формирањето на 

соединение со една од следните структури:  

  

(iv) претворање на соединението од чекор (iii) 

во хирален амин, при што формирање на 

соединение со една од следните структури:  

  

(v) претворање на соединението од чекор (iv) 

во заштитен хирален амин, при што 

формирање на соединение со една од 

следните структури:  

  

(vi) реакција на соединението од чекор (v) со R"-

халид кадешто R" е -CH2CH2OTBS, при што 

формирање на соединение со една од 

следните структури:  

  

и 

(vii) третирање на соединението од чекор (vi) со 

хидроксиламин или хидроксиламин 

хидрохлорид за да го претвори цијано 

супституентот во хидроксиамидин на 4-позиција 

од индан половината, при што формирањето на 

соединение со една или следните структури:  

има уште 23 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

(51)  A 61K 31/194, A 61K 31/7004, A 61K 33/10, 

A 61K 33/14, A 61M 1/16, A 61M 1/36, A 61P 7/08 

(11)  11670   (13) Т1 

(21)  2021/217   (22) 12/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  16/07/2013 EP13176623.0 

(97)  03/03/2021 EP2826476 

(73)  G.M.T. de Jong B.V.; van der Meulen, Jan 

and M.R. Korte B.V. Singel 238 3311 KV 

Dordrecht, NL; Luchtenburg 27 3328 AM 

Dordrecht, NL and Waaldijk 101 4177 CC 

Herwijnen, NL 

(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)  de Jong, Gijsbertus Maria Theodorus; van der 

Meulen, Jan and Korte, Mario Richard 

(54)  ТЕЧНОСТ ЗА ДИЈАЛИЗА БЕЗ КАЛЦИУМ 

(57)  1  Течност за дијализа што содржи цитрат, 

со концентрација на цитрат во опсег од повеќе 

од 0,7 mmol/l и помалку од 2 mmol/l, која 

течност за дијализа суштински не содржи 

калциум и суштински не содржи магнезиум, при 

што изразот „суштински не содржи значи 

концентрација помала од 0,1 mmol/l, за 

употреба во терапија со хемодијализа или 

хемодијафилтрациона терапија на крв без 

додавање на цитрат или друг антикоагуланс во 

крвта, обратно од текот на дијализаторот,  

каде што течноста за дијализа треба да се 

користи за дијализа или хемодијафилтрирање 

на крв, која дијализирана крв треба да се меша 

со течност за замена по што дијализираната 

крв треба да се врати на субјектот што е 

подложен на терапија, при што течноста за 

замена содржи калциум.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61P 25/00 

(11)  11671   (13) Т1 

(21)  2021/218   (22) 15/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562249074P  30/10/2015  US 

(96)  28/10/2016 EP16794479.2 

(97)  27/01/2021 EP3368534 

(73)  NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. 

12780 El Camino Real San Diego, CA 92130 , 

US 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  MCGEE, Kevin; ZOOK, Scott; CARR, Andrew 

and BONNAUD, Thierry 

(54)  VALBENAZINE DITOSYLATE AND 

POLYMORPHS THEREOF ВАЛБЕНАЗИН 

ДИТОЗИЛАТ И ПОЛИМОРФИ ОТТАМУ 

(57)  1  Кристална форма на соединение од 

Формула I: 

има уште 43 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/68, C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 

61K 39/00, A 61K 49/00, A 61P 25/28  

(11)  11672   (13) Т1 

(21)  2021/219   (22) 15/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  DK20160000416  12/07/2016  DK; 

DK20170000005  04/01/2017  DK; 

DK20170000008  04/01/2017  DK and 

DK20170000179  14/03/2017  DK 

(96)  07/07/2017 EP17739940.9 

(97)  03/03/2021 EP3484916 

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

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  JUHL, Karsten; TAGMOSE, Lena; 

PEDERSEN, Jan, Torleif;  KJÆRGAARD, Kristian;  

PEDERSEN, Lars, Østergaard; ASUNI, Ayodeji 

Abdur-Rasheed;  ROSENQVIST, Nina, Helen; 

DAECHSEL, Justus, Claus, Alfred;  MARIGO, 

Mauro; JENSEN, Thomas; CHRISTENSEN, 

Søren;  DAVID, Laurent; VOLBRACHT, Christiane 

and HELBO, Lone 

(54)  АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ ЗА 

ХИПЕРФОСФОРИЛИСАН ТАУ И ПОСТАПКИ 

ЗА НИВНАТА УПОТРЕБА 

(57) има уште  патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  C 07D 403/04, C 07D 405/04, C 07D 409/04, 

C 07D 417/04, A 61K 31/4192, A 61K 31/4196, A 

61K 31/422, A 61K 31/427, A 61K 45/06, A 61K 

31/4188, A 61K 31/4184, A 61K 31/4178, A 61K 

31/352, A 61K 31/4164, A 61P 31/06, A 61P 

31/04, A 61P 31/00, A 61P 31/08  

(11)  11673   (13) Т1 

(21)  2021/220   (22) 15/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP20140196335  04/12/2014  EP 

(96)  03/12/2015 EP15804777.9 

(97)  03/02/2021 EP3226858 

(73)  Procomcure Biotech GmbH Breitwies 1 

5303 Thalgau, AT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  ÖNDER, Kamil; DATEMA, Roelf; MITCHELL, 

Dale and KONDRATOV, Ivan 

(54)  AНТИМИКРОБНИ АГЕНСИ ЗАСНОВАНИ 

ВРЗ ИМИДАЗОЛОТ  

(57)  1   Соединението кое што се состои од 

структурна група на формула (I) или 

фармацевтски прифатлива сол на спомнатото 

соединение, за употреба во форма на лек 

во која што 

 

(i) Y представува C; 

(ii) R1 e избрано од група која што ја 

сочинуваат: 

 

H, -CH3, C2до6aлкил, C3до6циклоалкил, 

халоген, -(CH2)nN(CH3)2 при што n 

представува цел број од 1 дo 3, бензил опционо 

супституиран врз фенилен прстен, хетероарил, 

и арил, а 

R2 e избран од група која што ја сочинуваат: 

 

H, -CH3, C2до6aлкил, C3до6циклоалкил, 

халоген, -(CH2)nN(CH3)2 при што n 

представува цел број од 1 дo 3, под услов да 

најмалку еден од R1 или R2 има 3 или повеќе 

јаглеродни атоми; 

или 

R1 и R2 се поврзани за да формираат четири-, 

пет- или шестчлен неароматичен 

карбоцикличен прстен со што се обезбедува 

сплотена бициклична група во која што е еден 

или повеќе атоми на јаглерод од овој прстен кој 

што ги опфаќа групите R1 и R2 oпционо 

заменет со хетероатом избран од O, N или S, и 

во која еден или повеќе атоми од овој прстен 

кои што ги опфаќа групите R1 и R2 oпционо 

супституиран со еден или повеќе  супституенти 

независно избрани од групата која што ја 

сочинуаат -CH3, C2до4aлкил, халоген, 

хидроксил, -OCH3, -OC2до4aлкил, етинил, -

OCF3, и -CF3; под услов да  R1 и R2 не можат 

да бидат споени за да ја формираат целосна 

ароматична споена бициклична група, т.е. 

бицикл во кој што и двата прстена се 

ароматични; 

и 

(iii) A представува 5-член хетероарил и избран 

од група која што ја сочинуваат 

 

(a) пиролил, имидазолил, изоксазолил, 

тиазолил, изотиазолил, триазолил, 

оксадиазолил, тиадиазолил, и  

(b)   

при што * представува точка за врзувања за 

соодветен одбележен атом B, a ** представува 

точка за врзување за соодветен одбележан 

атом 

, и при што ароматичниот прстен A oпционо е 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од -CH3, C2до4aлкил, 

халоген, -OCH3, и -OC2до4aлкил, посакувано 

супституран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од -CH3, C2до4aлкил, и 

халоген, најпосакувано со еден или повеќе -

CH3 супституенти; и 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

(iv) B представува арил, хетероарил, 

бицикличен систем кој што опфаќа најмалку 

еден ароматичен прстен, или стирил; 

при што структурата на формулата (I) не е 

во која што R2 представува H; и во која што 

кога што R2 представува H во структура на 

формулата (I), A не може да биде тиазолил; и 

во која што кога структурната група на 

формулата (I) има структура прикажана во 

формулата (III 3e), прстен кој што е соодветен 

на A-прстен од формулата (I) може да биде 

опционо супституиран, а кога е супституиран, 

супституиран е со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од -CH3, 

C2до4aлкил, халоген, -OCH3, и -OC2до4aлкил; 

R1 и R2 дефинирани се за формулата (I), a R4 

дo R8 независно се избрани од групата која што 

ја сочинуваат H, -CH3, C2до4aлкил, халоген, 

хидроксил -OCH3, -OC2до4aлкил, -CF3, -OCF3, 

-NH2, -CH2NH2, -N(CH3)2, -NO2, -CH2OH, -

CO2CH3, -CO2C2до4aлкил, - CO2H, -N(aлкил)2 

при што двете алкилни групи се независно 

избрани од -CH3 или C2до4aлкил, -NH(aлкил) 

при што таа алкилна група е избрана од -CH3 

или C2до4aлкил, 4-морфолинил,  1-

пиперидинил, 4H-пиперазинил, 4-C1до4aлкил-

пиперазинил, и 4-C3до6циклоалкил-

пиперазинил. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/713, A 61K 47/26, A 61K 47/40, A 

61K 9/5A 61K 9/127, A 61K 9/19, A 61K 48/00  

(11)  11675   (13) Т1 

(21)  2021/222   (22) 15/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562195356P  22/07/2015  US 

(96)  22/07/2016 EP16828602.9 

(97)  10/03/2021 EP3324932 

(73)  Nitto Denko Corporation 1-2 Shimohozumi 

1-chome Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 , JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  WANG, Liping; YING, Wenbin; ADAMI, 

Roger;  WANG, Yuwei; YIN, Haiqing and  LIU, 

Dong 

(54)  КОМПОЗИЦИИ И ПОСТАПКИ ЗА 

НАНОЧЕСТИЧНИ ЛИОФИЛНИ ФОРМИ 

 

 

(57)  1  Композициата за подготовка на цврст 

лиофилизат на липидни наночестички кој што 

опфаќа еден или повеќе активни агенси на 

нуклеинска киселина, при што таа композициа 

ја опфаќа: 

 

водената суспензија на липидните 

наночестички во фармацевтски прифатлив 

раствор, при што липидните наночестички ги 

енкапсулираат еден или повеќе активни агенси 

на нуклеинската киселина; 

соединението на декстрин; и 

соединението на сахариден шеќер, 

при што вкупното количество на соединението 

на декстрин и шеќер изнесува од 2% дo 20% 

(w/v) од композициата, и 

при што соединението на декстрин изнесува од 

40 % дo 70% (w/v) од вкупното количество на 

соединие на декстрин и шеќер. 

има уште 20 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  A 61K 38/27, A 61P 43/00, A 61P 5/06, A 

61P 13/12  

(11)  11676   (13) Т1 

(21)  2021/224   (22) 15/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP20140193603  18/11/2014  EP 

(96)  17/11/2015 EP19214864.1 

(97)  20/01/2021 EP3653227 

(73)  ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY 

DIVISION A/S Tuborg Boulevard 12 2900 

Hellerup, DK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   Kurpiers, Thomas;  Rau, Harald; Exner, 

Evelyn; Jensen, Steen; Rasmussen, Grethe 

Nørskov; Lessmann, Torben; Wegge, Thomas; 

Hermann, Alina; Schubert, Nina; Splanemann, 

Anna and Zettler, Joachim 

(54)  НОВИ ПОЛИМЕРНИ HGH ПРОЛЕКОВИ 

(57)  1  Соединение со формула (IV) 

кадешто 

D е hGH полипептид на SEQ ID NO: 1 поврзан 

со остатокот од молекулата преку амин 

функционална група обезбедена од лизин 

странична низа; и 

секој pp2, p3, p4 е независно е цел број во опсег 

од 200 до 250. 

има уште 14 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

(51)  C 07D 205/04, C 07D 403/12, A 61K 31/506, 

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

(11)  11677   (13) Т1 

(21)  2021/226   (22) 16/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201161506737P  12/07/2011  US 

(96)  10/07/2012 EPA16202983.9 

(97)  20/01/2021 EP3255043 

(73)  Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CONNOLLY, Stephen; EBDEN, Mark, 

Richard; LANGER, Thomas; STEVEN, Alan, 

Robert; STEWART, Craig, Robert; TOMLIN, Paula, 

Margaret; WALTERS, Iain, Alastair, Stewart and 

WILLIAMS, Andrew, John 

(54)  N-(6-((2R,3S)-3,4-ДИХИДРОКСИБУТАН-2-

ИЛОКСИ)-2-(4-

ФЛУОРОБЕНЗИЛТИО)ПИРИМИДИН-4-ИЛ)-3 

МЕТИЛАЗЕТИДИН-1-СУЛФОНАМИД КАКО 

МОДУЛАТОР НА ХЕМОКИН РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение кое е (a) пиримидин 

сулфонамид со формулата (I), или (б) негова 

фармацевтски прифатлива сол: 

 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/18, A 61K 31/40, A 61K 31/49, A 

61K 31/5A 61K 31/58, A 61K 38/10, A 61K 38/17, 

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

(11)  11678   (13) Т1 

(21)  2021/227   (22) 16/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201514738551  12/06/2015  US 

(96)  13/06/2016 EP16730498.9 
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(97)  23/12/2020 EP3307299 

(73)  Nymox Corporation 777 Terrace Avenue 

Hasbrouck Heights, New Jersey 07604, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  AVERBACK, Paul 

(54)  КОМБИНИРАНИ СОСТАВИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА НАРУШУВАЊА ПОТРЕБНИ 

ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА 

НЕСАКАНИ КЛЕТОЧНИ ПРОЛИФЕРАЦИИ 

(57)  1  Изолиран пептид којшто се состои од 

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO. 66 

(Ile-Asp-Gln-Gln-Val-Leu-Ser-Arg-Ile-Lys-Leu-Glu-

Ile-Lys-Arg-Cys-Leu) за употреба во постапка за 

лекување на цицач за отстранување или 

уништување на несакана клеточна 

пролиферација, несаканата клеточна 

пролиферација е бенигна простатична 

хиперплазија (БПХ), којашто содржи 

администрирање кај цицач на терапевтска 

ефективна количина на изолиран пептид, во 

комбинација со барем еден активен агенс 

избран од групата составена од тамсулосин, 

финастерид, теразосин, доксазосин, празосин, 

тадалафил, алфузосин, силодосин, дутастерид, 

комбинации на дутастерид и тамсулосин и 

смеси и нивни комбинации, кадешто постапката 

ја отстранува или ја уништува несаканата 

клеточна пролиферација. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/67  

(11)  11679   (13) Т1 

(21)  2021/228   (22) 16/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  PCT/EP2015/073180  07/10/2015  EP 

(96)  05/10/2016 EP19198322.0 

(97)  03/03/2021 EP3636764 

(73)  TRON - Translationale Onkologie an der 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 

Universität Mainz gemeinnützige GmbH and 

BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH 

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE and An 

der Goldgrube 12 55131 Mainz, 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)  SAHIN, Ugur; BEISSERT, Tim; ORLANDINI 

VON NIESSEN, Alexandra; FESSER, Stephanie; 

VALLAZZA, Britta; KUHN, Andreas and 

POLEGANOV, Marco Alexander 

(54)  3’ UTR НИЗИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА 

РНК 

(57)  1  Молекула на нуклеинска киселина што 

се состои во 5‟ → 3‟ насока на транскрипција:  

(a) промотор;  

(б) пренослива низа на нуклеинска киселина 

што содржи низа на нуклеинска киселина што 

кодира пептид или протеин; и 

(в) низа на нуклеинска киселина која, кога се 

пренесува под контрола на промоторот (а), 

кодира 3'-непреносен регион во преносот,  

наведениот 3'-непреносен регион што содржи 

комбинација од низа на нуклеинска киселина од 

3'-непреносен регион на Сплит Амино-

Терминален Засилувач (AES) и низа на 

нуклеинска киселина на некодирана РНК на 

Митохондријално Кодирана 12S РНК (MT-

RNR1),  

каде што низата на нуклеинска киселина од 3'-

непреносен регион на AES се состои или е 

составена од низа на нуклеинска киселина 

избрана од група која се состои од НИЗА ИД 

БР: 86 до 89 или низа на нуклеинска киселина 

која е најмалку 90% идентична со низа на 

нуклеинска киселина избрана од група која се 

состои од НИЗА ИД БР: 86 до 89, и каде што 

низата на нуклеинска киселина на 

некодирачката РНК на MT-RNR1 се состои или 

е составена од низа на нуклеинска киселина 

избрана од групата која се состои од НИЗА ИД 

БР: 105 до 121 или низа на нуклеинска 

киселина која е најмалку 90% идентична со 

низа на нуклеинска киселина избрана од 
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групата се состои од НИЗА ИД БР: 105 до 121. има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 413/14, C 07D 401/14, A 61K 

31/4709, A 61P 35/00  

(11)  11680   (13) Т1 

(21)  2021/229   (22) 16/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  JP2016191725  29/09/2016  JP 

(96)  28/09/2017 EP17780169.3 

(97)  24/02/2021 EP3519398 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited 

3-5-Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo 103-

8426, 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)  SHIBATA, Yoshihiro; INAGAKI, Hiroaki; 

NAMIKI, Hidenori; KAGEJI, Hideaki; NAKAYAMA, 

Kiyoshi and KANETA, Yasuyuki 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ СО ПИРИДИН 

(57)  1  Соединение претставено со следнава 

генерална формула (I): 

 

при што А претставува една избрана од 

следниве формули (Ia) до (Iг): 

 

при што R1 претставува атом на водород или 

C1-C3 алкил група, и R2 претставува атом на 

водород или C1-C3 алкил група, или 

негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  G 10H 1/36, G 11B 27/031  

(11)  11681   (13) Т1 

(21)  2021/230   (22) 16/03/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  IE20130120  09/04/2013  IE 

(96)  08/04/2014 EP14722998.3 

(97)  06/01/2021 EP2984647 

(73)  Score Music Interactive Limited 

Media Cube, I.A.D.T. Media Cube Kill Avenue, 

Dun Laoghaire, County Dublin A96 X6X3, 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)  KIELY, Michael John and TEE, Conor 

(54)  СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА 

АУДИО ДАТОТЕКИ 

(57)  1  Метод за генерирање на аудио излезна 

датотека, методот се состои од користење на 

еден или повеќе процесори (2) и меморија (3) 

за извршување чекори од: 

примање аудио записи (5), секој аудио запис (5) 

е датотека со аудио содржина креирана според 

аудио параметрите, вклучително и една или 

повеќе темпо, жанр и хармонична мапа;  

одделување на секој аудио запис (5) во барем 

еден аудио блок за избор (8), секој аудио блок 

(8) содржи аудио содржина од музички 

инструмент вклучен во креирањето на аудио 

записот; 

доделување единствен идентификатор на секој 

аудио блок (8)  

со користење на единствени идентификатори 

за избор на аудио блокови (8),  

методот се карактеризира со тоа што: 

чекорот на користење на единствени 

идентификатори за избор на аудио блокови (8) 

опфаќа избор на комбинација на аудио блокови 

(8) така што комбинацијата што ја сочинува 

збирот на сите единствени идентификатори за 

избраните аудио блокови (8) не се наоѓа во 

запис на уред за складирање (9) кој одржува 

записи за комбинациите на уникатните 

идентификатори на аудио блоковите (8) што се 

користат во претходно генерираните аудио 

излезни датотеки, со што се означува дека 

комбинацијата на избраните аудио блокови (8) 

е единствена и дозволена, 
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генерирање на аудио излезна датотека со 

комбинирање на избраните аудио блокови (8), 

зачувување на запис за комбинацијата на 

уникатни идентификатори за избраните аудио 

блокови (8) од аудио излезната датотека 

генерирана во уредот за складирање (9); 

зачувување на секоја аудио излезна датотека 

генерирана во уредот за складирање (9) за 

враќање како претходно запишан аудио запис 

(5);  

примена на музички шаблон на претходно 

снимениот аудио запис (5) со ракување со 

средства за аудио уредување за да се уреди 

претходно снимениот аудио запис со 

прилагодување на темпото и хармонично 

поместување на мапата според шаблонот;  

ракување со средства за аудио уредување за 

одделување на уреденеиот претходно снимен 

аудио запис во одделени аудио блокови (8) и 

зачувување на мноштво на одделени аудио 

блокови (8) во интерактивна библиотека за 

музичка содржина, при што се избираат 

мноштво на одделени аудио блокови (8) од 

библиотеката за интерактивна музичка 

содржина при генерирање на понатамошни 

аудио излезни датотеки, и  

поврзување на мноштво на библиотеки со 

интерактивна музичка содржина и 

придружување и здружување на содржината на 

мноштвото на библиотеките за креирање 

масовен универзален фонд на споделена 

содржина во форма на уредени аудио блокови 

одделени од претходно снимени аудио записи. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 21B 7/06, F 27B 3/14, F 27D 1/12, F 27D 

9/00, F 27D 1/00  

(11)  11714   (13) Т1 

(21)  2021/302   (22) 09/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  11/03/2019 EP19161968.3 

(97)  03/03/2021 EP3708683 

(73)  Refractory Intellectual Property GmbH & 

Co. KG Wienerbergstraße 11 1100 Wien, AT 

(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)  Zivanovic, Bojan 

(54)  МЕТАЛУРШКА ПЕЧКА 

(57)  1  Металуршка печка (1) што ги содржи 

следниве карактеристики: 

1.1 ѕид на печката (2) кој ја формира 

комората на печката (3); 

1.2 ѕидот на печката (3) содржи барем еден 

елемент за ладење (4), при што елементот за 

ладење (4) ги содржи следниве карактеристики: 

1.2.1 метален елемент (5) кој се состои од 

страница (6) свртена кон комората на печката 

(3); 

1.2.2 ѕидан дел (10) распореден спроти 

страната (6) на металниот елемент (5) свртени 

кон комората на печката (3) и на растојание од 

оваа страна (6) на металниот елемент (5); 

1.2.3 ѕиданиот дел (10) се огноотпорни тули 

(11) распоредени во повеќе слоеви (11,11,2, 

11,3, 11,4, 11,5) една над друга; 

1.2.4 метални шини (9) кои се протегаат низ 

тулите (10); 

1.2.5 водилка (7, 7,7,2; 9,3, 9,4) со чија помош 

металните шини (9) може вертикално да се 

водат прицврстени на металниот елемент (5).  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/5C 07K 14/495, C 07K 14/705, C 

07K 14/00, C 07K 14/47, A 61K 38/00, A 61K 

38/17, A 61P 3/00, A 61P 19/08, A 61P 37/02  

(11)  11715   (13) Т1 

(21)  2021/313   (22) 13/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562150994P  22/04/2015  US and 

US201562262356P  02/12/2015  US 

(96)  12/04/2016 EP16783603.0 

(97)  17/02/2021 EP3286206 
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(73)  Biogen MA Inc. 225 Binney 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)  HAN, Hq and ZHOU, Xiaolan 

(54)  НОВ ХИБРИДЕН ACTRIIB ПРОТЕИН 

ЗАРОБЕН СО ЛИГАНД ЗА ТРЕТМАН НА 

БОЛЕСТИ  

НА ПРОПАЃАЊЕ НА МУСКУЛИТЕ 

 

(57)  1  Изолиран протеин што содржи хибриден 

растворлив активин IIB 

рецепторекстрацелуларен домен (ActRIIB-ECD) 

полипептид, при што споменатиот хибриден  

растворлив полипептид ActRIIB-ECD содржи 

аминокиселинска секвенца избрана од  

групата составена од: СЕКВ ИД БР: 3, СЕКВ ИД 

БР: 4, СЕКВ ИД БР: 5, СЕКВ ИД БР: 6, СЕКВ  

ИД БР: 7, СЕКВ ИД БР: 8, СЕКВ ИД БР: 9, СЕКВ 

ИД БР: 10, СЕКВ ИД БР: 1СЕКВ ИД БР: 12,  

СЕКВ ИД БР: 13, СЕКВ ИД БР: 14, СЕКВ ИД БР: 

15, СЕКВ ИД БР: 16, СЕКВ ИД БР: 17, СЕКВ ИД  

БР: 18, СЕКВ ИД БР: 19, СЕКВ ИД БР: 20, СЕКВ 

ИД БР: 2СЕКВ ИД БР: 22, СЕКВ ИД БР: 23,  

СЕКВ ИД БР: 24, СЕКВ ИД БР: 25, СЕКВ ИД БР: 

26, СЕКВ ИД БР: 27, СЕКВ ИД БР: 28, СЕКВ ИД  

БР: 29, СЕКВ ИД БР: 30, СЕКВ ИД БР: 3СЕКВ 

ИД БР: 32, СЕКВ ИД БР: 33, СЕКВ ИД БР: 34,  

СЕКВ ИД БР: 35, СЕКВ ИД БР: 36, СЕКВ ИД БР: 

37, СЕКВ ИД БР: 5СЕКВ ИД БР: 52, СЕКВ ИД  

БР: 53, СЕКВ ИД БР: 54, СЕКВ ИД БР: 55, СЕКВ 

ИД БР: 56, СЕКВ ИД БР: 57, СЕКВ ИД БР: 58,  

СЕКВ ИД БР: 59, СЕКВ ИД БР: 60, СЕКВ ИД БР: 

6СЕКВ ИД БР: 62, СЕКВ ИД БР: 63, СЕКВ ИД  

БР: 64, СЕКВ ИД БР: 65, СЕКВ ИД БР: 66, СЕКВ 

ИД БР: 67, СЕКВ ИД БР: 68, СЕКВ ИД БР: 69,  

СЕКВ ИД БР: 70, СЕКВ ИД БР: 7СЕКВ ИД БР: 

72, СЕКВ ИД БР: 73, СЕКВ ИД БР: 74, СЕКВ ИД  

БР: 75, СЕКВ ИД БР: 76, СЕКВ ИД БР: 77, СЕКВ 

ИД БР: 78, СЕКВ ИД БР: 79, СЕКВ ИД БР: 80,  

СЕКВ ИД БР: 8СЕКВ ИД БР: 82, СЕКВ ИД БР: 

83, СЕКВ ИД БР: 84, СЕКВ ИД БР: 85, СЕКВ ИД  

БР: 86, СЕКВ ИД БР: 87, СЕКВ ИД БР: 88, СЕКВ 

ИД БР: 89, СЕКВ ИД БР: 90, СЕКВ ИД БР: 9 

СЕКВ ИД БР: 92, СЕКВ ИД БР: 93, СЕКВ ИД БР: 

94, СЕКВ ИД БР: 95, СЕКВ ИД БР: 96, СЕКВ ИД  

БР: 97, СЕКВ ИД БР: 98, СЕКВ ИД БР: 99, СЕКВ 

ИД БР: 100, СЕКВ ИД БР: 10СЕКВ ИД БР:  

102, СЕКВ ИД БР: 103, СЕКВ ИД БР: 104, СЕКВ 

ИД БР: 110, СЕКВ ИД БР: 11СЕКВ ИД БР:  

112, СЕКВ ИД БР: 113, СЕКВ ИД БР: 114, СЕКВ 

ИД БР: 115, СЕКВ ИД БР: 116, и СЕКВ ИД БР:  

117, и каде што наведениот хибриден 

полипептид ActRIIB-ECD е способен за 

врзување  

на миостатин и активин А, но покажува намален 

афинитет за врзување за BMP9 во однос  

на полипептидот ActRIIB-ECD од слободен тип. 

2 

EP 3 286 206 B1 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  H 01L 31/0392  

(11)  11716   (13) Т1 

(21)  2021/315   (22) 14/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  DE102014225631  11/12/2014  DE 

(96)  11/12/2015 EPA15808241.2 

(97)  17/02/2021 EP3231016 

(73)  TubeSolar AG Berliner Allee 65, 86153 

Augsburg, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PETROVA-KOCH, Vesselinka; MACKH, 

Reiner; GOSS, Annette; MAYER, Johann;  

HÜTTINGER, Roland; LECKERT, Joerg and 

WIRTH-SCHÖN, Joachim 

(54)  ФОТОНАПОНСКИ МОДУЛ И 

ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМ 

(57)  1  Фотонапонски модул (10), што содржи 

- проѕирна цевка (1) што опфаќа внатрешен 

простор (4), со главна насока на протегање (Z), 

и закривена внатрешна површина (1a) свртена 

кон внатрешниот простор, и 

- механички флексибилна фотонапонска 

компонента (2) со распоред на соларни ќелии 

(21) нанесени на носечки филм (22), каде што 

- фотонапонската компонента (2) е 

распоредена во внатрешниот простор (4), 

- распоредот на соларни ќелии (21) има 

искривување, каде што искривувањето барем 

на некои места го следи закривениот правец на 

внатрешната површина (1a) на цевката (1), и 

- распоредот на соларни ќелии (21) барем 

делумно ја покрива внатрешната површина 

(1a), каде што покриената внатрешна површина 

(1a) формира површина за премин на светлина 

(1b) на фотонапонскиот модул (10), 

назначено со тоа, што 

фотонапонската компонента (2) има барем два 

филма за енкапсулација (23232) поврзани 

заедно со врска формирана од материјал, каде 

што 

- распоредот на соларни ќелии (21) е 

распореден целосно помеѓу филмовите за 

енкапсулација (23232), 

- филмовите за енкапсулација (23232) се 

термопластични филмови, и 

- филмовите за енкапсулација (23232) барем на 

некои места се во директен контакт еден со 

друг. 

има уште 14 патентни барања 



 

 

92 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  A 61K 31/565, A 61K 9/20, A 61P 15/18, A 

61P 5/24  

(11)  11717   (13) Т1 

(21)  2021/317   (22) 14/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  EPA15172755  18/06/2015  EP 

(96)  20/06/2016 EP16733352.5 

(97)  24/03/2021 EP3310346 

(73)  Estetra SPRL Rue Saint-Georges 5-7 4000 

Liège , BE 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  PLATTEEUW, Johannes Jan; VAN DEN 

HEUVEL, Denny Johan Marijn and JASPART, 

Séverine Francine Isabelle 

(54)  ТАБЛЕТА СО ОРАЛНА ДИСПЕРЗИЈА 

КОЈА СОДРЖИ ЕСТЕТРОЛ 

(57)  1  Цврста фармацевтска дозна единица за 

орална дисперзија со тежина помеѓу 30 и 1.000 

mg, наведената дозна единица содржи најмалку 

100 µg од естетролна компомента селектирана 

од естетрол, естетролни естери и нивни 

комбинации; при што тврдата дозна единица 

може да биде добиена во постапка која опфаќа: 

 * обезбедување носечки честички со 

волумен од просечна одмерена големина 

на честичка од 10 µm до 400 µm; 

 * обезбедување на водена течност која 

содржи најмалку 60 wt.% вода, 1- 40 wt.% 

естетролна компонента и по избор 0-40 wt.% од 

една или повеќе  други фармацевтскo 

прифатливи состојки; 

 * мешање на 1 тежински дел од 

водената течноста со 0,5-20 тежински 

 делови од честичките носачи како би се 

добиле влажни честички; 

• отстранување на вода од влажните честички 

за производство на  наполнети честички; 

• опционално мешање на наполнетите честички 

со едно или повеќе  помошни средства за 

таблетирање; и 

• формирање на наполнети честички или 

мешавина на наполнети честички  и едно 

или повеќе помошни средства за таблетирање 

во цврста единица  за дозирање. 

има уште 25 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

(51)  A 61K 31/565, A 61K 9/20, A 61P 15/18, A 

61P 5/30  

(11)  11718   (13) Т1 

(21)  2021/318   (22) 14/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  EPA15172751  18/06/2015  EP 

(96)  17/06/2016 EP16729601.1 

(97)  31/03/2021 EP3310345 

(73)  Estetra SPRL Rue Saint-Georges 5-7 4000 

Liège , BE 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  VAN DEN HEUVEL, Denny Johan Marijn; 

JASPART, Séverine Francine Isabelle and  

PLATTEEUW, Johannes Jan 

(54)  ТАБЛЕТА СО ОРАЛНА ДИСПРЕЗИЈА 

КОЈА СОДРЖИ ЕСТЕТРОЛ 

(57)  1  Цврста фармацевтска дозна единица за 

орална дисперзија со тежина помеѓу 30 и 1.000 

mg, наведената дозна единица содржи најмалку 

100 µg од естетролна компомента селектирана 

од естетрол, естетролни естери и нивни 

комбинации; при што тврдата дозна единица 

може да биде добиена во постапка која опфаќа: 

 

 * обезбедување носечки честички со 

волумен од просечна одмерена големина 

на честичка од 10 µm до 400 µm; 

 * обезбедување на течност за полнење 

која содржи најмалку 50 wt.% од  органски 

растворувач селектиран од метанол, етанол, 

изопропанол,  ацетон и нивни комбинации; 1-50 

wt.% естетролна компоннта и по избор 0- 49 

wt.% од една или повеќе други фрмацевтско 

прифатливи состојки; 

 * мешање на 1 тежински дел од 

течноста за полнење со 0,5-20 тежински 

 делови од честичките носачи како би се 

добиле влажни честички; 

 * отстранување на органски растворувач 

од влажните честички за  добивање на 

набиени честички 

 * опционално мешање на набиените 

честички со една или повеке додатни 

 средства за таблетирање; и 

 * обликување на набиени честички или 

мешање од набиените честички и  една или 

повеке додатни средства ствари за 

таблетирање во цврсто  дозирана 

единица. 

има уште 33 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  G 01N 33/66, C 07H 15/203, C 08G 69/10, A 

61K 31/7016, A 61P 25/02  

(11)  11720   (13) Т1 

(21)  2021/319   (22) 14/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP20140159528  13/03/2014  EP 

(96)  12/03/2015 EP15709483.0 

(97)  17/02/2021 EP3116887 

(73)  Universität Basel 

Vizerektorat Forschung Petersgraben 35 4003 

Basel, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ERNST, Beat; HERRENDORFF, Ruben; 

STECK, Andreas and YANG, Fan 

(54)  КАРБОХИДРАТНИ ЛИГАНДИ КОИ ШТО 

СЕ ВРЗУВААТ ЗА ИГМ АНТИТЕЛА ПРОТИВ 

МИЕЛИН-ПОВРЗАНИ ГЛИКОПРОТЕИНИ 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

  

или со формула (II) 

  

кадешто Z е несупституиран или супституиран 

фенил. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, A 61K 31/496, 

A 61P 35/00  

(11)  11722   (13) Т1 

(21)  2021/320   (22) 15/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP16174715  16/06/2016  EP 

(96)  15/06/2017 EP17732059.5 

(97)  24/02/2021 EP3472160 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MEERPOEL, Lieven; MEYER, Christophe; 

PASQUIER, Elisabeth, Thérèse, Jeanne; 

ANGIBAUD, Patrick, René; MEVELLEC, Laurence, 

Anne; COUPA, Sophie; PONCELET, Virginie, 

Sophie; PILATTE, Isabelle, Noëlle, Constance; 

BERTHELOT, Didier, Jean-Claude; QUEROLLE, 

Olivier, Alexis, Georges; DEMESTRE, Christophe, 

Gabriel, Marcel and MERCEY, Guillaume, Jean, 

Maurice 

(54)  БИЦИКЛИЧНИ ПИРИДИН, ПИРАЗИН, И 

ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ КАКО PI3K БЕТА 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

негова таутомерна или стереоизомерна форма, 

назначено со тоа, што 

X1 претставува CH или N; 

X2 претставува CR1 или N; 

под услов да максимум еден од X1 и X2 

претставува N; 

R1 претставува водород, -C(=O)OH, -C(=O)NH2, 

-NH2, -CH2OH, 

  

Y претставува -CH2- или -NH-; 

R2 претставува 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

R3 претставува C1-4алкил; -C(=O)-O-C1-

4алкил; -C(=O)-Het1; -CH(OH)-CH2-Rq; C1-

4алкил супституиран на истиот јаглероден атом 

со една -OH и со една Het1; или C1-4алкил 

супституиран со еден супституент селектиран 

од групата составена од хало, -OH, -NH2, -O-

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

(C=O)-C1-4алкил, -NH-(SO2)-C1-4алкил, -

N(CH3)-C1-4алкил-SO2-CH3, -NH-C1-4алкил-

SO2-CH3, -N(CH3)-C1-4алкил-OH, -N(C=O-C1-

4алкил)-C1-4алкил-OH, -(C=O)-NH-C1-4алкил-

OH, -O-(C=O)-CH(NH2)-C1-4алкил, -O-(C=O)-

CH(NH2)-C1-4алкил-Ar, 

                      

-NH-C1-4алкил-OH, Het-O-C(=O)-C1-4алкил-Het-

C(=O)-Hetи -NH-C(=O)-Het1; 

Rq претставува Hetхало, -OH, -NH2, -O-(C=O)-

C1-4алкил, -NH-(C=O)-C1-4алкил, -NH-(SO2)-

C1-4алкил, -N(CH3)-C1-4алкил-SO2-CH3, -NH-

C1-4алкил-SO2-CH3, -N(CH3)-C1-4алкил-OH, -

O-(C=O)-CH(NH2)-C1-4алкил, -O-(C=O)-

CH(NH2)-C1-4алкил-Ar, 

                  

или -NH-C1-4алкил-OH; 

Ar претставува фенил опционално 

супституиран со еден хидрокси; 

R4a претставува водород, C1-4алкил, Heta, или 

C1-4алкил супституиран со еден или повеќе 

супституенти секој независно селектиран од 

групата составена од -OH, -NR5R6 и Heta; 

R4b претставува водород, хало, C1-4алкил, или 

C1-4алкил супституиран со еден или повеќе 

хало супституенти; 

или R4a и R4b се земени заедно за да 

формираат заедно со фенил прстенот на кој 

тие се прикачени структура со формулата (a-1), 

(a-2), (a-3), (a-4) или (a-5): 
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X претставува -NH-, -O-, -N(C1-3алкил)-, или -

N(хидроксиC1-3алкил)-; 

двата R7 супституенти се исти и се селектирани 

од групата составена од водород, флуоро и 

метил; или двата R7 супституенти се земени 

заедно за да формираат заедно со заедничкиот 

јаглероден атом на кој тие се прикачени 

циклопропил, циклобутил или оксетанил; 

двата R8 супституенти се исти и се селектирани 

од групата составена од водород и метил; или 

двата R8 супституенти се земени заедно за да 

формираат заедно со заедничкиот јаглероден 

атом на кој тие се прикачени a циклопропил, 

циклобутил или оксетанил; 

R5 претставува водород, C1-6алкил, или C1-

6алкил супституиран со една -OH; 

R6 претставува водород, C1-6алкил, или C1-

6алкил супституиран со една -OH; 

Het1 претставува 4-, 5- или 6-член заситен 

хетероциклил што содржи барем еден 

хетероатом секој независно селектиран од O, S, 

S(=O)p и N; наведениот 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил е опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

секој независно селектиран од групата 

составена од хало, -NH2, C1-4алкил, 

-S(=O)2-C1-6алкил, -C1-4алкил-S(=O)2-C1-

6алкил, хидроксил, C1-4алкилокси, флуоро, 

циано и C1-4алкил супституиран со еден 

хидрокси; или два супституенти на истиот 

јаглероден атом на наведениот 4-, 5- или 6-

член заситен хетероциклил се земени заедно 

за да формираат заедно со заедничкиот 

јаглероден атом на кој тие се прикачени Прстен 

A; 

Прстен A претставува циклобутил, 

циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил што содржи барем еден 

хетероатом секој независно селектиран од O, S, 

S(=O)p и N; наведениот циклобутил, 

циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил е опционално 

супституиран со еден или два C1-4алкил 

супституенти, со еден C1-4алкил и еден 

хидрокси супституент, или со еден хидрокси 

супституент; 

секој Heta независно претставува 4-, 5- или 6-

член заситен хетероциклил што содржи барем 

еден хетероатом секој независно селектиран од 

O, S, S(=O)p и N; наведениот 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил е опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

секој независно селектиран од групата 

составена од C1-4алкил, -S(=O)2-C1-6алкил, 

хидрокси, -C1-4алкил-S(=O)2-C1-6алкил, и C1-

4алкил супституиран со еден хидрокси; или два 

супституенти на истиот јаглероден атом на 

наведениот 4-, 5- или 6-член заситен 

хетероциклил се земени заедно за да 

формираат заедно со заедничкиот јаглероден 

атом на кој тие се прикачени Прстен B; 

Прстен B претставува циклобутил, 

циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил што содржи барем еден 

хетероатом секој независно селектиран од O, S, 

S(=O)p и N; наведениот циклобутил, 

циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил е опционално 

супституиран со еден или два C1-4алкил 

супституенти, со еден C1-4алкил и еден 

хидрокси супституент, или со еден хидрокси 

супституент; 
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p претставува 1 или 2; 

или Негов N-оксид, фармацевтски прифатлива 

адитивна сол или солват. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 04L 12/26  

(11)  11725   (13) Т1 

(21)  2021/322   (22) 16/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP09305324  16/04/2009  EP 

(96)  12/04/2010 EP10717258.7 

(97)  24/02/2021 EP2420029 

(73)  Koninklijke Philips N.V. High Tech 

Campus 52 5656 AG Eindhoven, NL 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BAKER, Matthew and TESANOVIC, Milos 

(54)  ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АДАПТИВЕН 

СТАТУС НА БУФЕР 

(57)  1  Метод за комуникација во мрежа од 

прва станица (110) до втора станица (100), при 

што првата станица (110) опфаќа најмалку еден 

мемориски буфер за складирање на пакетни 

податоци што треба да се пренесат, методот ги 

опфаќа чекорите на 

а) првата станица (110) која го проценува 

статусот на барем една буфер меморија, 

b) првата станица (110) што пренесува во 

пакетни податоци барем еден извештај за 

статусот на буфер, BSR (20301; 202, 302) 

претставник на буфер статус на меморија за 

еден или повеќе логичка канал група, и 

c) првата станица (110) ja прилагодува грубостa 

на BSR за извештаите за статусот на буферот 

(20301; 202, 302) за најмалку една дадена 

логичка група на канали, врз основа на број 

битови за полнење достапни во пакетни 

податоци, со користење на повеќе или помалку 

битови за кодирање на BSR за наведенaта 

дадена логичка канал групa. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  A 23L 33/10, A 61K 36/076, A 61K 36/605, A 

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

(11)  11728   (13) Т1 

(21)  2021/323   (22) 16/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  KR20140184854  19/12/2014  KR 

(96)  03/12/2015 EP15870222.5 

(97)  14/04/2021 EP3235503 
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(73)  NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. 177 

Huntington Avenue, Suite 1732 Boston, MA 

02115, 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)  CHOI, Sang Zin; SOHN, Mi Won; GO, Hyo 

Sang; RYU, Ja Young; JEONG, Jin Seok; CHOI, 

Song Hyen; KIM, Eun Jin; CHO, Young Woong 

and KIM, So Young 

(54)  СОСТАВ ШТО СОДРЖИ МЕШАВИНА ОД 

ЕКСТРАКТ НА ЦРНИЦА И КОРА ОД ПОРИЈА 

КОКОС ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ПОДОБРУВАЊЕ 

ИЛИ ТРЕТМАН НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ 

НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

спречување или лекување на дегенеративно  

невролошко заболување, кое се состои од 

мешан екстракт од црница и кора од Порија  

кокос како активна состојка.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 491/18, C 07D 491/04, A 61K 31/436, 

A 61P 25/00  

(11)  11729   (13) Т1 

(21)  2021/324   (22) 16/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201662400150P  27/09/2016  US 

(96)  25/09/2017 EP17781253.4 

(97)  31/03/2021 EP3519416 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, 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)  ARASAPPAN, Ashok; SEBHAT, Iyassu, K.; 

HOYT, Scott, B.; WILKENING, Robert, R. and 

DEMONG, Duane 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХРОМАН, ИЗОХРОМАН И 

ДИХИДРОИЗОБЕНЗОФУРАН КАКО MGLUR2-

НЕГАТИВНИ АЛОСТЕРСКИ МОДУЛАТОРИ, 

СОЕДИНЕНИЕ И НИВНО КОРИСТЕЊЕ 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

  

или негов стереоизомер, или фармацевтски 

прифатлива сол на споменатото соединение 

или наведениот стереоизомер, кадешто: 

прстенот А е дел одбран од: 

  

при што: 

R2 е избран од H, циклопропил, -(C1-C4)алкил, 

-(C1-C4)алкил-OH, -(C1-C4)алкил-OCH3,         - 

(C1-C4)халоалкил, - (C1-C4)алкил-О-(С1-

С4)халоалкил, -CH(CH3)2, -CH2-O-(C1-

C4)халоалкил, -CH(CH3)-O-(C1-C4) халоалкил, -

CH2-NH-(C1-C4)халоалкил и -CH2-N(CH3) -(C1-

C4)халоалкил, 

R2A е избран од H и метил;  

R3 е избран од H и метил; 

R3A е избран од H и метил; 

прстенот В е дел избран од групата која се 

состои од фенил, хетероарил, -(C5-C6) 

циклоалкил и -(C5-C6) циклоалкенил; 

 

n е 0, 2 или 3, под услов вредноста на n да не 

го надминува максималниот број на заменливи 

атоми на водород на прстенот В; и 

секој R1 (кога е присутен) е независно одбран 

од групата која се состои од халоген, -CN, -OH, 

-(C1-C6) алкил, -O-(C1-C6) алкил, -(C1-C6) 

халоалкил, -O-(C1-C6) халоалкил, циклопропил, 

циклобутил, -NH2, -NH(C1-C6) алкил, -N(C1-

C6алкил)2, -C(O)O(C1-C6)алкил и фенил. 

има уште 32 патентни барања 

 

(51)  G 01N 21/15, B 08B 7/02, B 08B 1/00, B 08B 

3/04  

(11)  11730   (13) Т1 

(21)  2021/325   (22) 16/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  FI20105363  09/04/2010  FI 

(96)  04/03/2011 EP11765127.3 

(97)  31/03/2021 EP2555882 

(73)  Clewer Oy Linnankatu 34 20100 Turku, FI 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

(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)  ROINE, Juho and ZAITSEV, Gennadi 

(54)  АРАНЖМАН И МЕТОД ЗА МЕХАНИЧКО 

ЧИСТЕЊЕ НА ПРОЅИРНИ ПОВРШИНИ НА 

ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТ 

(57)  1  Аранжман за механичко чистење на 

најмалку една проѕирна површина (4, 19) на  

оптички инструмент (5) што опфаќа оптички 

инструмент во контејнер на инструмент (1),  

контејнерот што содржи течност што треба да 

се обработи и/или да се измери или да  

биде суштинска компонента на процес, 

контејнерот на инструменти (1) има кружен  

пресек што овозможува ротирачко движење на 

течноста околу оската на ротација,  

оптичкиот инструмент (5) се става во отворот 

(3) во ѕидот на контејнерот на инструментот  

(1), при што контејнерот на инструментот (1) е 

барем делумно исполнет со средство за  

чистење (11), кој се состои од одделни 

подвижни објекти, чиј материјал, форма и/или 

големина се избрани согласно природата на 

површината што треба да се одржува чиста,  

дека контејнерот на инструменти (1) е снабден 

со течно средство (2) за снабдување со  

течност за водење на течноста и средствата за 

чистење до ротирачко движење во  

контејнерот на инструменти (1), средствата за 

чистење што формираат униформирано  

корито за време на ротацијата, при што 

средствата за чистење (11) бришат најмалку 

една  

проѕирна површина (4, 19 17-20) што е 

изложена на средства за чистење преку 

отворот на  

инструментот (3), при што средството за 

чистење (11) има различна густина од течноста,  

така што средството за чистење (11) може да 

се смести или на дното или на горниот дел  

од контејнерот со ограничен временски период 

при запирање на приливот, а количината  

на средства за чистење (11) и положбата на 

отворот (3) е подредена така што постои  

безбедносна регија помеѓу поставеното 

средство за чистење и отворот (3), која  

обезбедува безбедносна толеранција на 

средствата за чистење да не го покриваат  

отворот (3) за време на фазата на мерење.  

има уште 4 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  C 07F 5/02, A 61K 31/69, A 61P 35/00  

(11)  11731   (13) Т1 

(21)  2021/326   (22) 16/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201662438092P  22/12/2016  US and 

US201662439614P  28/12/2016  US 

(96)  22/12/2017 EP17829574.7 

(97)  07/04/2021 EP3559009 

(73)  Calithera Biosciences, Inc. 343 Oyster 

Point Boulevard Suite 200 South San 

Francisco, CA 94080, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  VAN ZANDT, Michael; SJOGREN, Eric, B.; 

WHITEHOUSE, Darren;  LI, Jim; CHEN, Lijing; 

BILLEDEAU, Roland, J.; STANTON, Timothy, F.; 

JAGDMANN, Gunnar, E., Jr.; PETERSEN, Lene, 

Raunkjær; PARLATI, Francesco and GROSS, 

Matthew, I. 

(54)  СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА АРГИНАЗНА АКТИВНОСТ  

(57)  1  Соединение коешто има (a) структура со 

формула (I*): 

  

 

или (b) е негова фармацевтска прифатлива 

сол; 

кадешто: 

 

R1 е метил; и 

R4 е H или (C1-C6)алкил. 

има уште 25 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  H 01F 7/02, A 21B 3/15, D 21H 27/06, D 21H 

27/02  

(11)  11732   (13) Т1 

(21)  2021/327   (22) 15/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  29/03/2018 EP18714246.8 

(97)  20/01/2021 EP3457856 

(73)  Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & 

Co. KG Ringstraße 99 32427 Minden, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)   ARNING, Hans-Jürgen 

(54)  “СУПСТРАТ ЗА ПЕЧЕЊЕ” 

(57)  1  Супстрат за печење од типот на лист (1) 

што се состои од материјал од типот на лист 

што има, на горната страна (2), врежана 

структура (6), обезбедена со нелеплив слој, 

каде што се обезбедуваат нерамнини на 

горната страна (2) со цел да се намали 

површинскиот дел што го носи производот што 

треба да се пече се карактеризираат со тоа што 

долната страна (3) е мазна барем во некои 

делови, а најмалку мазните делови (13) имаат 

нелизгачки слој (11) најмалку во некои делови. 

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  C 12N 15/113, C 12N 9/04, A 61K 31/7088

  

(11)  11733   (13) Т1 

(21)  2021/328   (22) 19/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201361921181P  27/12/2013  US and 

US201461937838P  10/02/2014  US 

(96)  26/12/2014 EP19182616.3 

(97)  31/03/2021 EP3581654 

(73)  Dicerna Pharmaceuticals, Inc. 33 Hayden 

Avenue Lexington, Massachusetts 02421, 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)  BROWN, Bob, D. and DUDEK, Henryk, T. 

(54)  МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА СПЕЦИФИЧНА 

ИНХИБИЦИЈА НА ГЛИКОЛАТ ОКСИДАЗА 

(HAO1) СО ДВОЈНО ОПФАТЕНА РНК 

(57)  1   Двојно-опфатена нуклеинска киселина 

(dsNA) која опфаќа прва и втора нишка на  

нуклеинска киселина што формира дуплекс 

структура при што споменатата прва нишка е  

со должина од 15-35 нуклеотиди и наведената 

втора е со должина од 19-35 нуклеотиди и  

каде споменатата dsNA е комплементарна со 

целната секвенца на HAO1 mРНК, како што е  

поставено во СЕКВ ИД БР: 1823 заедно со 

најмалку 19 последователни нуклеотиди од  

наведената втора нишка и ја намалува 

експресијата на mРНК на целна HAO1 кога се  

вбризгува во клетка на цицач, што ја изразува 

наведената mРНК in vivo.  

има уште 16 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  C 07C 9/16, C 07C 9/22, C 22B 3/26, C 22B 

3/16, C 22B 3/30, C 22B 15/00  

(11)  11734   (13) Т1 

(21)  2021/329   (22) 19/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  FI20160005563  05/07/2016  FI 

(96)  04/07/2017 EP17742461.1 

(97)  17/03/2021 EP3481794 

(73)  Metso Outotec Finland Oy and Neste 

Corporation Lokomonkatu 3 33900 Tampere  

, FI and , FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  SAARIO, Rami; PAATERO, Erkki; 

KORTELAINEN, Jukka; ROUHIAINEN, Maija and 

RÄMÖ, Virpi 

(54)  OБНОВЛИВИ ИЗОПАРАФИНИ КАКО 

РАСТВОРУВАЧ ВО ХИДРОМЕТАЛУРШКА 

ПОСТАПКА НА ТЕЧНО-TEЧНО ЕКСТРАКЦИЈА 

(57)  1   Композиција за течно-течно екстракција 

на метал, при што таа композиција опфаќа 

5 - 40 vol.% на реагенс за екстракција на метал 

и 60 - 95 vol.% на растворувач, во која тој  

растворувач опфаќа 

10% - 100 mas.% на првиот органски 

растворувач од биолошко потекло, кој што 

опфаќа јаглеводороди коишто опфаќаат 80 - 98 

mas.% C15-C20 на јаглеводороди кои што 

имаат најмалку 60 mas.% на изопарафини од 

вкупно количество на јаглеводороди, и 

0 - 90 mas.% на компонента на вториот 

органски растворувач кој што опфаќа повеќе од 

10 mas.% на нафтен, посакувано 20 mas.% - 50 

mas.%; 

при што вкупното количество на изопарафин во 

првиот органски растворувач е најмалку 85 

mas.%. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

  има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/24, C 07K 16/06, C 07K 16/46, C 

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

(11)  11743   (13) Т1 

(21)  2021/330   (22) 19/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US20090220687P  26/06/2009  US 

(96)  25/06/2010 EP15181155.1 

(97)  14/04/2021 EP2975051 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 

1059US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  SMITH, Eric; DAVIS, Samuel; MACDONALD, 

Douglas and OLSON, Kara Louise 

(54)  ЛЕСНО ИЗОЛИРАНИ БИСПЕЦИФИЧНИ 

АНТИТЕЛА СО НАТИВЕН 

ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ ФОРМАТ 

(57)  1   Постапката за изолирање на 

биспецифично антитело, при што таа постапка 

опфаќа изолирање на биспецифично антитело 

со помош на Протеин А од афинитетна подлога 

и употреба на pH градијент во присаство на 

јонски модификатор во концентрација од 0,15M 

- 1,0M; каде што јонскиот модификатор 

претставува хлоридна сол на алкален метал 

или земноалкален метал ; каде што 

биспецифичното антитело опфаќа два тешки 

ланци кои што ги препознаваат два различна 

епитопа или два различни антигени и два лесни 

ланци кои што имаат идентични варијабилни и 

константни домени; каде што CH3 е домен на 

еден од тешките ланци одбран од група која 

што ја сочинуваат SEQ ID NO: SEQ ID NO: 3 и 

SEQ ID NO: 5, додека CH3 е домен на вториот 

тежок ланец  одбран од групата која што ја 

сочинуваат SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 4 и SEQ 

ID NO: 6. 

има уште 3 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  C 07K 14/78, C 08J 9/28, C 08L 89/06, C 

08L 89/00, A 61L 24/10  

(11)  11744   (13) Т1 

(21)  2021/331   (22) 19/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  EP20120150527  09/01/2012  EP and 

GB20120020868  20/11/2012  GB 

(96)  09/01/2013 EP19165538.0 

(97)  24/02/2021 EP3536748 

(73)  Innocoll Pharmaceuticals Limited 

Unit 9, Block D Monksland Business Park 

Monksland Athlone Co. Roscommon, IL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  MYERS, Michael and DIETRICH, Alexandra 

(54)  MOДИФИЦИРАН КОЛАГЕН 

(57)  1  Постапката за приредување на 

модифициран колаген, при што таа постапка ги 

опфаќа фазите: 

a. oбезбедувања на изолиран колаген; 

b. замрзнувања на изолиран колаген; 

c. дехидратации на замрзнатиот колаген; и 

d. созревања на дехидриран колаген,  

 

при што фазата на созревање опфаќа 

складирање на дехидриран колаген на 

температура од 2-8 °C во тек на 1-3 години. 

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  A 61K 31/616, A 61K 47/10, A 61K 47/32, A 

61K 47/38, A 61K 47/44, A 61K 9/00, A 61P 17/12 

(11)  11745   (13) Т1 

(21)  2021/332   (22) 19/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  IT20170090344  04/08/2017  IT and 

IT20180006535  21/06/2018  IT 

(96)  11/07/2018 EP18749872.0 

(97)  24/03/2021 EP3509567 

(73)  Poli MD S.r.l. Piazza di Spagna 31 00187 

Roma, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  POLI,Elena 

(54)  MЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА HPV ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА 

(57)  1  Композиција врз основа на колодијум 

која што ја опфаќа ацетилсалицилната 

киселина. 

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

(51)  A 61K 31/422, A 61P 33/00  

(11)  11746   (13) Т1 

(21)  2021/333   (22) 19/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201261595463P  06/02/2012  US 

(96)  31/01/2013 EP16163407.6 

(97)  10/03/2021 EP3061454 

(73)  Boehringer Ingelheim Animal Health USA 

Inc. 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500 Duluth, 

GA 30096, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SOLL, Mark, D.; LARSEN, Diane; CADY, 

Susan, Mancini; CHEIFETZ, Peter; GALESKA, 

Izabela and  GONG, Saijun 

(54)  ПАРАЗИТИЦИДНИ ОРАЛНИ 

ВЕТЕРИНАРНИ СОСТАВИ КОИШТО 

СОДРЖАТ АКТИВИРАЧКИ АГЕНСИ СО 

СИСТЕМСКО ДЕЈСТВО, ПОСТАПКИ И НИВНИ 

УПОТРЕБИ  

(57)  1  Мек состав за џвакање за лекување 

и/или заштитување од паразитни инфекции или 

инфестации кај животно, споменатиот состав 

содржи: 

 

(a) барем еден изоксазолин активен агенс со 

формула (II): 

  

и 

(b) фармацевтски прифатлив носач којшто 

содржи: 

 

(i) еден или повеќе полначи, кадешто 

споменатиот полнач е протеински влакна од 

соја, скроб од пченка или нивна смеса; 

(ii) еден или повеќе растворувачи, кадешто 

растворувачот е избран од различни степени на 

течен полиетилен гликол (PEG); пропилен 

карбонат; пропилен гликол; триглицериди; 

сорбитол раствор; глицерол каприлат /капрат; 

полигликозилирани глицериди; и нивни 

комбинации; 

(iii) еден или повеќе врзувачи, кадешто 

врзувачот е поливинилпиролидон или 

полиетилен гликол или нивни комбинации; 

(iv) еден или повеќе хумектанси, кадешто 

хумектансот е глицерол; 

(v) еден или повеќе сурфактанти избрани од 

глицерил моноолеат, полиоксиетилен сорбитан 

естери на масна киселина, сорбитан естери, 

поливинил алкохол, полисорбати, d-α-

токоферил полиетилен гликол 1000 сукцинат 

(TPGS), натриум лаурил сулфат, ко-полимери 

на етилен оскид и пропилен оксид, полиетилен 

гликол деривати на рицинусово масло, пропил 

гликол монолаурат, глицеирдни естери, 

полигликозилирани глицериди, PEG 300 

каприлни/капрични глицериди, PEG 400 

каприлни/капрични глицериди, PEG 300 

олеински глицериди, PEG 300 линолеински 

глицериди, полиетилен гликол стеарати и 

полиетилен гликол хидрокси стеарати; и 

(vi) еден или повеќе агенси за вкус. 

има уште 23 патентни барања 
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(51)  C 07D 413/14, C 07D 487/08, C 07D 401/04, 

C 07D 401/14, C 07D 405/14, C 07D 409/14, C 

07D 491/048, C 07D 417/04, C 07D 417/14, C 07D 

471/08, C 07D 471/10, A 61K 31/4725, A 61P 

35/00  

(11)  11747   (13) Т1 

(21)  2021/335   (22) 20/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201662328255P  27/04/2016  US 

(96)  27/04/2017 EPA17790416.6 

(97)  03/03/2021 EP3448386 

(73)  BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne 

Centre Drive, San Diego, CA 92121 

, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KC, Sunil Kumar; BOLLU, Venkataiah; MAK, 

Chi Ching; EASTMAN, Brian, Walter; CAO, 

Jianguo; MITTAPALLI, Gopi Kumar and CHIRUTA, 

Chandramouli 

(54)  ИЗОХИНОЛИН-3-ИЛ КАРБОКСАМИДИ И 

НИВНА ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение, или негова фармацевтски 

прифатлива сол, со формулата I: 

                 

назначено со тоа, што: 

RR2, R4, и R5 се независно селектирани од 

групата составена од H, халид, амино, 

несупституиран -(C1-3 халоалкил), и 

несупституиран -(C1-3 алкил); 

R3 е 5-член хетероарил опционално 

супституиран со 1-4 R45; 

R6 е селектирани од групата составена од -

фенил супституиран со 1-5 R36, -(C1-3 

алкилен)pпиридинил опционално супституиран 

со 1-6 R37, и 6-10 член хетероарил опционално 

супституиран со 1-6 R37; каде што карбонилот 

со формулата I е прикачен на ароматски прстен 

на хетероарилот; каде што -(C1-3 алкилен) е 

опционално супституиран со -(C1-6 алкил), -

(C1-6 халоалкил), халид, хидроксил, -C(O)OR, -

C(O)R, -(C1-6 алкоксил), -NRR', -C(O)NRR', и 

циано, во кое секоја појава на R и R' е 

независно селектиран од H и -(C1-6 алкил); 

секој R36 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-9 

алкил), несупституиран -(C2-9 алкенил), 

несупституиран -(C2-9 алкинил), 

несупституиран -(C1-9 халоалкил), -XR42,-

C(=O)N(R47)2, -(C1-4 алкилен)pN(R50)2, -(C1-4 

алкилен)pхетероциклил опционално 

супституиран со 1-10 R43, и -(C1-4 

алкилен)pкарбоциклил опционално 

супституиран со 1-12 R44; каде што секој -(C1-4 

алкилен) е, независно, опционално 

супституиран со -(C1-6 алкил), -(C1-6 

халоалкил), халид, хидроксил, -C(O)OR, - 

C(O)R, -(C1-6 алкоксил), -NRR', -C(O)NRR', и 

циано, во кое секоја појава на R и R' е 

независно селектиран од H и -(C1-6 алкил); 

секој R37 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-9 

алкил), несупституиран -(C2-9 алкенил), 

несупституиран -(C2-9 алкинил), 

несупституиран -(C1-9 халоалкил), -XR42, - 

C(=O)N(R47)2, -(C1-4 алкилен)pN(R50)2, -(C1-4 

алкилен)pхетероциклил опционално 

супституиран со 1-10 R43, и -(C1-4 

алкилен)pкарбоциклил опционално 

супституиран со 1-12 R44; каде што секој -(C1-4 

алкилен) е, независно, опционално 

супституиран со -(C1-6 алкил), -(C1-6 

халоалкил), халид, хидроксил, -C(O)OR, - 

C(O)R, -(C1-6 алкоксил), -NRR', -C(O)NRR', и 

циано, во кое секоја појава на R и R' е 

независно селектиран од H и -(C1-6 алкил); 

секој R38 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-5 

алкил), несупституиран -(C2-5 алкенил), 

несупституиран -(C2-5 алкинил), 

несупституиран -(C1-5 халоалкил), -CN, и -(C1-4 
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алкилен)pкарбоциклил опционално 

супституиран со 1-12 R44; каде што секој -(C1-4 

алкилен) е, независно, опционално 

супституиран со -(C1-6 алкил), -(C1-6 

халоалкил), халид, a хидроксил, -C(O)OR, - 

C(O)R, -(C1-6 алкоксил), -NRR', -C(O)NRR', и 

циано, во кое секоја појава на R и R' е 

независно селектиран од H и -(C1-6 алкил); 

секој R39 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-5 

алкил), несупституиран -(C2-5 алкенил), 

несупституиран -(C2-5 алкинил), 

несупституиран -(C1-5 халоалкил), -CN, и -(C1-4 

алкилен)pкарбоциклил опционално 

супституиран со 1-12 R44; каде што секој -(C1-4 

алкилен) е, независно, опционално 

супституиран со -(C1-6 алкил), -(C1-6 

халоалкил), халид, a хидроксил, -C(O)OR, - 

C(O)R, -(C1-6 алкоксил), -NRR', -C(O)NRR', и 

циано, во кое секоја појава на R и R' е 

независно селектиран од H и -(C1-6 алкил); 

секој R40 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-5 

алкил), несупституиран -(C2-5 алкенил), 

несупституиран -(C2-5 алкинил), 

несупституиран -(C1-5 халоалкил), -CN, и -(C1-4 

алкилен)pкарбоциклил опционално 

супституиран со 1-12 R44; каде што секој -(C1-4 

алкилен) е, независно, опционално 

супституиран со -(C1-6 алкил), -(C1-6 

халоалкил), халид, хидроксил, -C(O)OR, -C(O)R, 

-(C1-6 алкоксил), -NRR', -C(O)NRR', и циано, во 

кое секоја појава на R и R' е независно 

селектиран од H и -(C1-6 алкил); 

секој R41 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-5 

алкил), несупституиран -(C2-5 алкенил), 

несупституиран -(C2-5 алкинил), 

несупституиран -(C1-5 халоалкил), и -CN; 

секој R42 е независно селектиран од групата 

составена од H, несупституиран -(C1-5 алкил), 

несупституиран -(C2-5 алкенил), 

несупституиран -(C2-5 алкинил), 

несупституиран -(C1-5 халоалкил), -(C1-4 

алкилен)N(R48)2, -(C1-4 алкилен)pарил 

опционално супституиран со 1-10 R46, -(C1-4 

алкилен)pхетероциклил опционално 

супституиран со 1-12 R43, и -(C1-4 

алкилен)pкарбоциклил опционално 

супституиран со 1-12 R44; каде што секој -(C1-4 

алкилен) е, независно, опционално 

супституиран со -(C1-6 алкил), -(C1-6 

халоалкил), халид, хидроксил, -C(O)OR, -C(O)R, 

-(C1-6 алкоксил), -NRR', -C(O)NRR', и циано, во 

кое секоја појава на R и R' е независно 

селектиран од H и -(C1-6 алкил); 

секој R43 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-5 

алкил), несупституиран -(C2-5 алкенил), 

несупституиран -(C2-5 алкинил), 

несупституиран -(C1-5 халоалкил), -CN, -OH, -

C(=O)R5-N(R50)2, и -(C1-4 

алкилен)pкарбоциклил опционално 

супституиран со 1-12 R44; каде што секој -(C1-4 

алкилен) е, независно, опционално 

супституиран со -(C1-6 алкил), -(C1-6 

халоалкил), халид, хидроксил, -C(O)OR, -C(O)R, 

-(C1-6 алкоксил), -NRR', -C(O)NRR', и циано, во 

кое секоја појава на R и R' е независно 

селектиран од H и -(C1-6 алкил); 

секој R44 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-5 

алкил), несупституиран -(C2-5 алкенил), 

несупституиран -(C2-5 алкинил), 

несупституиран -(C1-5 халоалкил), и -CN; 

секој R45 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-9 

алкил), несупституиран -(C2-9 алкенил), 

несупституиран -(C2-9 алкинил), 

несупституиран -(C1-9 халоалкил), -(C1-4 

алкилен)pN(R48)2, -(C1-4 алкилен)pOR49, -

C(=O)N(R48)2, -(C1-4 алкилен)pхетероциклил 

опционално супституиран со 1-10 R38, и -

карбоциклил опционално супституиран со 1-12 

R39; каде што секој -(C1-4 алкилен) е, 

независно, опционално супституиран со -(C1-6 
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алкил), -(C1-6 халоалкил), халид, хидроксил, -

C(O)OR, -C(O)R, -(C1-6 алкоксил), -NRR', -

C(O)NRR', и циано, во кое секоја појава на R и 

R' е независно селектиран од H и -(C1-6 алкил); 

алтернативно, два соседни R45 земени заедно 

формираат прстен кој е селектиран од групата 

составена од -хетероциклил опционално 

супституиран со 1-10 R40 и -карбоциклил 

опционално супституиран со 1-12 R41; 

секој R46 е независно селектиран од групата 

составена од халид, несупституиран -(C1-5 

алкил), несупституиран -(C2-5алкенил), 

несупституиран -(C2-5алкинил), несупституиран 

-(C1-5халоалкил), и -CN; 

секој R47 е независно селектиран од групата 

составена од H, несупституиран -(C1-5 алкил), 

несупституиран -(C2-5алкенил), несупституиран 

-(C2-5алкинил), и несупституиран -(C1-

5халоалкил); 

секој R48 е независно селектиран од групата 

составена од H, несупституиран -(C1-5 алкил), 

несупституиран -(C2-5алкенил), несупституиран 

-(C2-5алкинил), и несупституиран -(C1-

5халоалкил); 

секој R49 е независно селектиран од групата 

составена од H, несупституиран -(C1-5 алкил), 

несупституиран -(C2-5алкенил), несупституиран 

-(C2-5алкинил), и несупституиран -(C1-5 

халоалкил); 

секој R50 е независно селектиран од групата 

составена од H, несупституиран -(C1-5 алкил), 

несупституиран -(C2-5алкенил), несупституиран 

-(C2-5алкинил), несупституиран -(C1-5 

халоалкил), и -(C1-4 алкилен)N(R48)2; каде што 

-(C1-4 алкилен) е опционално супституиран со -

(C1-6 алкил), -(C1-6 халоалкил), халид, 

хидроксил, -C(O)OR, -C(O)R, -(C1-6 алкоксил), -

NRR', -C(O)NRR', и циано, во кое секоја појава 

на R и R' е независно селектиран од H и -(C1-6 

алкил); 

секој R51 е хетероарил опционално 

супституиран со 1-6 R52; 

секој R52 е -хетероциклил опционално 

супституиран со 1-10 R46; 

секој X е селектирани од групата составена од 

O, S, и NR48; и 

секој p е независно 0 или 1. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/24  

(11)  11749   (13) Т1 

(21)  2021/336   (22) 20/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  19/09/2017 EP17191987.1 

(97)  07/04/2021 EP3456736 

(73)  TILLOTTS PHARMA AG Baslerstrasse 15 

4310 Rheinfelden, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FURRER, Esther 

(54)  ВАРИЈАНТИ НА АНТИТЕЛО  

(57)  1  IgG1 антитело коешто содржи TNFα-

врзувачки домен и FcRn врзувачко место, 

кадешто аминокиселинската секвенца на 

антителото содржи, во однос на EU 

нумерирачки систем, 

 

(i) аминокиселини 233P, 234V, 235A, и бришење 

на аминокиселинска позиција 236; 

(ii) аминокиселината 434A или 

аминокиселините 252Y, 254T and 256E; и 

(iii) аминокиселините 239D, 330L и 332E; 

 

на Fc регион на човечки IgG; и кадешто 

антителото содржи (i) VL домен којшто ја има 

аминокиселинската секвенца како што е 

прикажано со SEQ ID NO:10, и (ii) VH домен  

којшто ја има аминокиселинската секвенца како 

што е прикажано со SEQ ID NO:9. 

има уште 9 патентни барања 



 

 

114 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 
 

 

(51)  C 07D 213/80, C 07D 498/14, C 07D 211/94, 

A 61K 31/5365, A 61P 31/18, A 61P 43/00  

(11)  11750   (13) Т1 

(21)  2021/338   (22) 21/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  JP20100175899  05/08/2010  JP and 

JP20100277713  14/12/2010  JP 

(96)  04/08/2011 EP18203589.9 

(97)  24/02/2021 EP3456721 

(73)  Shionogi & Co., Ltd 1-8, Doshomachi 3-

chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SUMINO, Yukihito; OKAMOTO, Kazuya; 

MASUI, Moriyasu; YAMADA, Daisuke and 

IKARASHI, Fumiya 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО ИМААТ 

ИНХИБИТОРНА АКТИВНОСТ НА ХИВ 

ИНТЕГРАЗА 

(57)  1  Кристал на соединение прикажано со 

формула (U2) или негов солват: 

  

 

(кадешто Me е метил и Bn е бензил)  

којшто има највисоки врвови во спектар на 

прашкаста дифракција со X-зраци со агол на 
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има уште 1 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 9/64  

(11)  11755   (13) Т1 

(21)  2021/339   (22) 22/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201261593463P  01/02/2012  US 

(96)  01/02/2013 EP19191081.9 

(97)  21/04/2021 EP3597038 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn; 

GURER, Cagan; MURPHY, Andrew J and 

MEAGHER, Karolina A 

(54)  ХУМАНИЗИРАНИ ГЛОДАРИ КОИШТО 

ИЗРАЗУВААТ ТЕШКИ НИЗИ КОИШТО 

СОДРЖАТ VL ДОМЕНИ 

(57)  1  Постапка за добивање на човечка лесна 

низа на варијабилен домен, којашто содржи: 

имунизирање на глушец со антиген, кадешто 

геномот на глушецот содржи: 

 

(a) вметнување на еден или повеќе човечки VL 

генетски сегменти и еден или повеќе човечки JL 

генетски сегменти во правец на 

имуноглобулинскиот ген на лесна низа на 

константен регион од глушец, кадешто едниот 

или повеќе човечки VL генетски сегменти и 

еден или повеќе човечки JL генетски сегменти 

се оперативно поврзани со имуноглобулинскиот 

ген на лесна низа на константен регион од 

глушец; 

(b) вметнување на еден или повеќе човечки VL 

генетски сегменти и еден или повеќе човечки JL 

генетски сегменти во правец на 

имуноглобулинскиот ген на тешка низа на 

константен регион од глушец, кадешто едниот 

или повеќе човечки VL генетски сегменти и 

еден или повеќе човечки JL генетски сегменти 

се оперативно поврзани со имуноглобулинскиот 

ген на тешка низа на константен регион од 
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глушец; и 

(c) ектопична нуклеинска киселинска секвенца 

којашто го кодира ADAM6a протеин од глушец 

или негов функционален фрагмент и ектопична 

нуклеинска киселинска секвенца којашто го 

кодира ADAM6b протеин од глушец или негов 

функционален фрагмент, кадешто ADAM6a од 

глушецот и ADAM6b протеини или негови 

функционални фрагменти се изразени од 

ектопичните нуклеински киселински секвенци; 

 

и кадешто глушецот изразува антитело коешто 

специфично се врзува со антигенот, којшто 

содржи (i) полипептид којшто содржи човечка 

лесна низа на варијабилен домен поврзан со 

глушец на тешка низа на константен регион и 

(ii) полипептид којшто содржи човечка лесна 

низа на варијабилен домен поврзан со лесна 

низа на константен регион од глушец, 

изолирање на барем една клетка од глушецот 

којшто произведува антитело коешто 

специфично се врзува за антиген и обезбедува 

човечка лесна низа на варијабилен домен на 

антителото. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/10, A 61K 31/4178, A 61K 31/439, 

A 61K 31/454, A 61K 31/473, A 61K 31/496, A 

61K 9/00, A 61K 31/5377, A 61K 31/573, A 61P 

1/08, A 61P 43/00  

(11)  11756   (13) Т1 

(21)  2021/340   (22) 23/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  GB201506116  10/04/2015  GB 

(96)  11/04/2016 EP16716659.4 

(97)  24/02/2021 EP3280392 

(73)  Acacia Pharma Limited The Officers' Mess 

Royston Road Duxford Cambridge CB22 4QH, 

GB 

(74)  Игор Тасевски ул.Петричка бр. 6/1-3, 

Скопје 

(72)  GRISTWOOD, Robert William; GILBERT, 

Julian Clive and FOX, Gabriel 

(54)  РЕЖИМИ НА ДОЗИРАЊЕ НА 

АМИСУЛПРИД ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ГАДЕЊЕ И 

ПОВРАЌАЊЕ 
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(57)  1  Не-интравенско формулирање инјекции 

од амисулприд, за употреба во лекување или 

спречување на одложена фаза на гадење и / 

или повраќање од хемотерапија или 

радиотерапија (CINV / RINV) кај субјект, каде 

што субјектот прима или има примено режим на 

третман на хемотерапија или радиотерапија на 

1 ден, и каде што режимот на дозирање се 

состои од администрација на доза од 5-15 mg 

на не-интравенски инjекции амисулприд на сите 

од деновите 2, 3 и 4, и понатаму каде што 

субјектот прима или има примено анти-еметик 

во акутната фаза на ден каде што анти-еметици 

со акутна фаза е анти-еметик кој е погоден за 

употреба во акутната фаза на CINV или RINV. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 495/04, C 07K 16/28, A 61K 31/444, A 

61K 31/4545, A 61K 31/496, A 61K 31/5355, A 

61K 31/55A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 

45/06, A 61K 31/4436, A 61K 31/4355, A 61K 

31/5377, A 61P 35/00  

(11)  11758   (13) Т1 

(21)  2021/341   (22) 23/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562184348P  25/06/2015  US 

(96)  23/06/2016 EP16813437.7 

(97)  10/03/2021 EP3322711 

(73)  University Health Network 190 Elizabeth 

Street R. Fraser Elliott Building - Room 1S-417 

Toronto, Ontario M5G 2C4, CA 

(74)  Игор Тасевски ул.Петричка бр.6/1-3 Скопје 

(72)  SAMPSON, Peter Brent; LI, Sze-Wan; 

PAULS, Heinz W.; PATEL, Narendra Kumar B.; 

LAUFER, Radoslaw; NG, Grace;  LIU, Yong and 

LANG, Yunhui 

(54)  ХПК1 ИНХИБИТОРИ И ПОСТАПКИ ЗА 

НИВНО КОРИСТЕЊЕ 

(57)  1  Соединение претставено од Формула (I-

A): 

  

 или фармацевтски прифатлива сол, 

каде што: 

R е H, -F, -CI, -Br, -OH, -(C1-C4)алкил, -(C1-

C4)халоалкил, -(C1-C4)алкокси, -(C1-

C4)алкилен-OH или 4-7 член моноцикличен 

хетероциклил опционално заменет со 1-3 групи 

избрани од -F, -CI, -Br, -OH, - (C1-C4) алкил, - 

(C1-C4) халоалкил, или - (C1-C4) алкокси; R1 е -

NRaRb или -ORa1; 

Ra за секоја појава е независно -H, - (C1-

C6)алкил, - (CH2)n-(C3-C7)циклоалкил, - 

(CH2)n-3-7 член моноцикличен хетероциклил, -

(CH2)n-премостен (C6-C12)циклоалкил, 

незадолжително заменет -(CH2)n-5-10 член 

хетероарил; или -(CH2)n-6-12 член мост-

хетероциклил, каде што -(C1-C6) алкил, -(CH2) 

n-(C3-C7) циклоалкил, -(CH2)n-3-7 член 

моноцикличен хетероциклил, -(CH2)n-

премостен (C6-C12) циклоалкил,-(CH2)n-5-10 

член хетероарил, или -(CH2)n-6-12 член мост 

хетероциклил, е опционално заменет со 

избрани 1-3 групи од -F, -CI, -Br, -CN, -NH2,-OH, 

оксо, -(C1-C4)алкил, -(C1-C4)халоалкил, -(C1-

C4)алкокси, -(C1-C4 )халоалкокси,  

-(C1-C4)алкилен-ОХ, или 

-(C1-C4)алкилен-NH2; 

Rb за секоја појава е независно -H или -(C1-C6) 

алкил; или  

Ra и Rb, заедно со азотот на кој се прикачени, 

формираат -(C3-C10) хетероциклил; 

Ra1 за секоја појава е независно -H, (C1-C6) 

алкил, (C3-C10) циклоалкил, 3-10-член 

хетероциклил, 

(C6-C10)арил, или 3-10-член хетероарил; 

R4 и R5, заедно со азотот на кој се прикачени, 

формираат 4-7-член моноцикличен 

хетероциклил или премостен мост на 
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хетероциклил со 6-12, при што моноцикличен 

хетероциклил со 4-7 член или 6-12 член 

премостен хетероциклил е незадолжително 

заменет со 1-3 групи избрани од -F, -CI, -Br, -

CN, -NH2, -OH, оксо, 

-(C1-C4) алкил, -(C1-C4) халоалкил, -(C1-C4) 

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

алкилен-ОХ, или - (C1-C4) алкилен -NH2; 

R6 за секоја појава е независно -F, -CI, -Br, -CN, 

-NH2, -OH, - (C1-C6) алкил, - (C1-C6) халоалкил, 

- (C2-C3) алкенил, - (C2-C6) алкинил, (C3-C3) 

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

халоалкокси, - (C1-C6) алкилен-ОХ, или - (C1-

C6) алкилен-NH2; 

m е 0, 2 или 3; и 

n е 0, 1 или 2. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 495/20, A 61K 31/438, A 61P 37/02, A 

61P 29/00  

(11)  11761   (13) Т1 

(21)  2021/342   (22) 23/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201762466117P  02/03/2017  US 

(96)  27/02/2018 EP18710653.9 

(97)  07/04/2021 EP3589638 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, indiana 46285, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CLARKE, Christian Alexander; LUGAR III, 

Charles Willis; MORPHY, John Richard; 

RICHARDSON, Timothy Ivo; RUDYK, Helene;  

SAPMAZ, Selma; STITES, Ryan Edward and 

VAUGHT, Grant Mathews 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА ROR-ГАМА-Т 

(57)  1  Соединение со формула  

  

кадешто 

n е 0, или 2; 

X е независно -N- или -CH-; 

R1 е -C1-3 алкил; 

R2 е -H или -CH3; 

R3a и R3b се независно -H, -CH3, или -CH2CH3;  

R4 е  
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или тиазолил опционално супституиран со -

CF3; 

R5 е хало, -CN, -CF3, оксадиазолил, или 

оксадиазолил опционално супституиран со 

CH3;  

R6 е -H, -OMe, хало, -CH3, или -CF3;  

 

дава дека кога n е 0, X е -N, -R1 е -CH2CH3, R2 

е -CH3 на позицијата соседна за -O-, R3a и R3b 

се -H и -CH3, потоа R5 не може да биде-CF3; 

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 473/40, A 61K 31/52, A 61P 35/00  

(11)  11762   (13) Т1 

(21)  2021/343   (22) 23/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201462060339P  06/10/2014  US 

(96)  05/10/2015 EP15848476.6 

(97)  03/03/2021 EP3204386 

(73)  Signal Pharmaceuticals, LLC 10300 

Campus Point Drive Suite 100 San Diego, CA 

9212US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  HANSEN, Joshua;  ALEXANDER, Matthew; 

BAHMANYAR, Sogole; BOYLAN, John Fredrerick; 

HUANG, Dehua; HUBBARD, Robert; JEFFY, 

Brandon; LEISTEN, Jim; MOGHADDAM, Mehran; 

RAHEJA, Raj K.; RAYMON, Heather; SCHWARZ, 

Kimberly; SLOSS, Marianne; TORRES, Eduardo; 

TRAN, Tam Minh; XU, Shuichan and ZHAO, 

Jingjing 

(54)  ЗАМЕНЕТИ АМИНОПУРИНСКИ 

СОСТАВИ, НИВНИ СОЕДИНЕНИЈА И 

МЕТОДИ ЗА ТРЕТМАН СО ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение со формула (I):  

                

или нивна фармацевтски прифатлива сол, 

тавтомер, стереоизомер или енантиомер, 

при што:  

R1 е супституиран или несупституиран не-

ароматичен хетероциклил, по можност каде 

што R1 е: 

(i) супституиран или несупституиран оксетанил, 

тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил, 

тетрахидро-тиопирандиоксид, пиперидил, 

оксепанил или оксаспирохетил; или 

(ii) заменет со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од халоген, OR, SO2R4, 

C(=O)R5, C(=O)OR6, C(=O)NRR7, заменет или 

несупституиран C1-3 алкил, супституиран или 

несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран хетероарил, супституиран или 

несупституиран алкиларил, при што секој R е 

независно H или супституиран или 

несупституиран C1-3 алкил; R4 е супституиран 

или несупституиран C1-3 алкил, или 

супституиран или несупституиран арил; R5 е 

супституиран или несупституиран C1-3 алкил; 

R6 е супституиран или несупституиран C1-6 

алкил; и R7 е супституиран или несупституиран 

C1-3 алкил, или супституиран или 

несупституиран арил; или  

(iii) оксетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, тетрахидро-

тиопирандиоксид, пиперидил, оксепанил или 

оксаспирохепил, незадолжително заменет со 

еден или повеќе супституенти независно 

избрани од F, OH, SO2CH3, SO2-тосил, 
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C(=O)CH3, C(=O)O CH3, C(=O)O-терт-бутил, 

C(=O)O-изопропил, C(=O)NHCH3, C(=O)NH-

фенил, метил, етил, изопропил, CH2OH, фенил, 

пиридил или бензил; 

R2 е H или супституиран или несупституиран 

C1-3 алкил; 

R3 е фенил, супституиран со еден или повеќе 

халоген, по избор дополнително супституиран 

со еден или повеќе супституенти независно 

избрани од супституиран или несупституиран 

C1-3 алкил, CN и -OR', при што секој R' е 

независно супституиран или несусптитуиран 

C1-3 алкил. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  A 61K 45/06, A 61P 43/00, A 61P 35/00  

(11)  11773   (13) Т1 

(21)  2021/344   (22) 23/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  GB20170002029  08/02/2017  GB; 

GB20170002031  08/02/2017  GB and 

GB20170019906  30/11/2017  GB 

(96)  08/02/2018 EP18704956.4 

(97)  31/03/2021 EP3544636 

(73)  Medimmune Limited and ADC 

Therapeutics SA Milstein Building Granta Park 

Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH , GB 

and Biopôle Route de la Corniche 3B 1066 

Epalinges, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  VAN BERKEL, Patricius Hendrikus Cornelis 

(54)  ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИН-АНТИТЕЛО 

КОЊУГАТИ 

(57)  1  Коњугат со формулата (I): 

 

        Ab - (DL)р     (I) 

 

каде што: 

Ab е антитело кое се врзува за AXL; 

DL е 

  

каде што: 

X е избран од групата што се состои од: 

единечна врска, -CH2- и -С2Н4-; 

n е од 1 до 8; 

m е 0 или 1; 

R7 е или метил или фенил; 

кога постои двојна врска помеѓу C2 и C3, R2 е 

избрана групата составена од: 

(iа) C5-10 арил група, опционално заменета со 

еден или повеќе супституенти избрани од 

групата која се состои од: хало, нитро, цијано, 

етер, карбокси, естер, С1-7 алкил, C3-7 

хетероциклил и бис-окси-C1-3 алкилен; 
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(ib) В1-5 заситен алифатичен алкил; 

(ic) В3-6 заситен циклоалкил; 

(id) 

              

при што секој од R2R22 и R23 се независно 

избрани од H, C1-3 заситен алкил, C2-3 

алкенил, C2-3 алкинил и циклопропил, каде што 

вкупниот број на јаглеродни атоми во R2 

групата е не повеќе од 5; 

(ie) 

     

при што еден од R25a и R25b е H, а другиот е 

избран од: фенил, кој фенил е незадолжително 

заменет од група избрана од хало, метил, 

метокси; пиридил; и тиофенил; и 

(if) 

          

каде R24 е избран од: H; C1-3 заситен алкил; 

C2-3 алкенил; C2-3 алкинил; циклопропил; 

фенил, кој фенил е незадолжително заменет од 

група избрана од хало, метил, метокси; 

пиридил; и тиофенил; 

кога постои единствена врска помеѓу C2 и C3, 

R2 е 

                 

каде R26a и R26b се независно избрани од H, 

F, C1-4 заситен алкил, C2-3 алкенил, кои 

алкилни и алкенилни групи по избор се 

заменуваат со група избрана од С1-4 алкил 

амидо и C1-4 алкил естер; или, кога еден од 

R26a и R26b е H, другиот е избран од нитрил и 

C1-4 алкил естер; 

кога постои двојна врска помеѓу C2'и C3',R12 е 

избрана групата составена од: 

(iia) В5-10 арил група, опционално заменета со 

еден или повеќе супституенти избрани од 

групата која се состои од: хало, нитро, цијано, 

етер, карбокси, естер, С1-7 алкил, C3-7 

хетероциклил и бис-окси-C1-3 алкилен; 

(iib) В1-5 заситен алифатичен алкил; 

(iic) C3-6 заситен циклоалкил; 

(iid) 

                 

при што секој од R3R32 и R33 се независно 

избрани од H, C1-3 заситен алкил, C2-3 

алкенил, C2-3 алкинил и циклопропил, каде што 

вкупниот број на јаглеродни атоми во R12 

групата е не повеќе од 5; 

(iie) 

             

при што еден од R35a и R35b е H, а другиот е 

избран од: фенил, кој фенил е незадолжително 

заменет од група избрана од хало, метил, 

метокси; пиридил; и тиофенил; и 

(iif) 

                   

каде R34 е избран од: H; C1-3 заситен алкил; 

C2-3 алкенил; C2-3 алкинил; циклопропил; 
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фенил, кој фенил е незадолжително заменет од 

група избрана од хало, метил, метокси; 

пиридил; и тиофенил; 

кога постои единствена врска помеѓу C2' и C3', 

R12 е 

                   

каде R36a и R36b се независно избрани од H, 

F, C1-4 заситен алкил, C2-3 алкенил, кои 

алкилни и алкенилни групи по избор се 

заменуваат со група избрана од С1-4 алкил 

амидо и C1-4 алкил естер; или, кога еден од 

R36a и R36b е H, другиот е избран од нитрил и 

C1-4 алкил естер; 

каде што во (ia) и (iia), C1-7 алкил се однесува 

на едновалентен дел добиен со отстранување 

на атом на водород од јаглероден атом на 

соединение на јаглеводород кој има од 1 до 7 

атоми на јаглерод, што може да биде 

алифатичен или алицикличен, и кој може да 

биде заситен или незаситен; и 

во (if) и (iif), C1-4 алкил се однесува на 

едновалентен дел добиен со отстранување на 

атом на водород од јаглероден атом на 

соединение на јаглеводород кој има од 1 до 4 

атоми на јаглерод, што може да биде 

алифатичен или алицикличен и кој може да 

биде заситен или незаситен; 

и p е од 1 до 8. 

има уште 25 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/04, C 07D 401/14, C 07D 403/14, 

A 61K 31/506, A 61P 37/00, A 61P 7/02, A 61P 

9/00, A 61P 3/10, A 61P 3/06, A 61P 25/30, A 61P 

25/02, A 61P 35/00  

(11)  11774   (13) Т1 

(21)  2021/345   (22) 26/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201562272598P  29/12/2015  US and 

US201662423549P  17/11/2016  US 

(96)  16/12/2016 EP16823054.8 

(97)  07/04/2021 EP3397631 

(73)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York, 

NY 10017, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FUTATSUGI, Kentaro; HUARD, Kim; 

DOWLING, Matthew;  FERNANDO, Dilinie;  

MAGEE, Thomas Victor;  RAYMER, Brian; 

SHAVNYA, Andre;  SMITH, Aaron; THUMA, 

Benjamin; TSAI, Andy and  TU, Meihua 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ 3-АЗАБИЦИКЛО 

[3.1.0]ХЕКСАНИ КАКО КЕТОХЕКСОКИНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ  

(57)  1  Соединение со Формула I  

  

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто  

Y е N или C-CN; 

Z е N или CH; 

X е N или CR3; 

дава дека барем еден од Y, Z, или X е N; 

R1 е C3-7циклоалкил или 4- до 7-члена 

хетероциклична половина, кадешто 

хетероциклична половина содржи 1 до 2 атоми 

независно избран од азот, кислород и сулфур, и 

кадешто циклоалкилот или хетероциклична 

половина има 0 до 3 супституенти независно 

избран од -C1-3алкил, и -OH, дава дека нема 

повеќе од еден - OH супституент; или 

N(C1-3алкил)2, NH(C1-3алкил), или NH(C3-

4циклоалкил), кадешто секој C1-3алкил е 

супституиран со 0 до 1 OH; 

R2 е -(L)m-CON(RN)2, -(L)m-SO2RS, -L-

(CH2)nSO2RS, -L-(CH2)nCO2H, -L-

(CH2)nC(O)RC, -L-(CH2)nCONHSO2RS, -L-

(CH2)nSO2NHCORS, -L-(CH2)nSO2NHCONH2, 

или-L-(CH2)nтетразол-5-ил; 

m е 0 или 1; 

n е 0 или 1; 

RN е H или -C1-3алкил; 

RS е H или -C1-3алкил; 

L е CH2, CHF, или CF2; 

RC е -C1-4алкилокси, -C1-

4алкилоксикарбонилокси-C1-4алкилокси, или -

C1-4алкилкарбонилокси-C1-4алкилокси; 

R3 е H, халоген, -CN, -C1-3алкил, -OC1-3алкил, 

-C1-3алкил супституиран со 1 до 3 халоген 

атоми, или -C3-4циклоалкил; и 

R4 е циклопропил, циклобутил, или -C1-3алкил 

супституиран со 0 до 5 халогени атоми како што 

дозволува валентноста.  

има уште 25 патентни барања 
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(51)  B 32B 27/06, B 32B 27/08, B 32B 27/12, B 

32B 27/28, B 32B 27/30, B 32B 27/36, B 32B 

5/02, B 32B 7/04, B 32B 7/12, B 64B 1/58  

(11)  11775   (13) Т1 

(21)  2021/346   (22) 26/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201662411764P  24/10/2016  US 

(96)  23/10/2017 EP17797868.1 

(97)  17/02/2021 EP3529146 

(73)  SCEYE SA Place Saint-François 1 1003 

Lausanne, 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)  VESTERGAARD FRANDSEN, Mikkel; KIM, 

David; BRADFORD, Philip David; SEYAM, Abdel-

Fattah Mohamed; VALLABH, Rahul and LI, Ang 

(54)  ЦЕПЕЛИН СО БАЛОН, ОБЛОГА ЗА 

БАЛОНОТ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ОБЛОГАТА 

(57)  1  Воздухоплов полесен од воздух што се 

состои од балон, балонот се состои од 

материјал за облога како гасна бариера и 

носечка конструкција, материјалот на облогата 

се состои од зајакнат слој од влакна за 

зајакнување и прв етилен винил алкохол, 

EVOH, филм споен со топење со слој на влакна 

од едната страна на слојот од влакна, при што 

EVOH е во директен контакт со слојот од 

влакна за зајакнување.  

има уште 21 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/02 

(11)  11776   (13) Т1 

(21)  2021/348   (22) 27/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(96)  23/12/2015 EP15911490.9 

(97)  07/04/2021 EP3394065 

(73)  ArQule, Inc. One Wall Street Burlington, 

MA 01803, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  INAGAKI, Hiroaki; NAKAYAMA, Kiyoshi; 

LAPIERRE, Jean-Marc; EATHIRAJ, Sudharshan; 

NAMDEV, Nivedita; SCHWARTZ, Brian; OTA, 

Yusuke; MOMOSE, Takayuki and  TSUNEMI, 

Tomoyuki 

(54)  ТЕТРАХИДРОПИРАНИЛ АМИНО-

ПИРОЛОПИРИМИДИНОН И МЕТОДИ ЗА 

НЕГОВА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со Формула (I):  

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

тавтомер, солват, или полиморф. 

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  C 07D 231/14, A 61K 31/4155, A 61P 35/00

  

(11)  11780   (13) Т1 

(21)  2021/350   (22) 27/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  CN201610737732  26/08/2016  CN; 

CN201610871736  30/09/2016  CN and 

CN201610876685  08/10/2016  CN 

(96)  25/08/2017 EPA17842980.9 

(97)  27/01/2021 EP3495352 
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(73)  Bayer Consumer Care AG Peter Merian 

Str. 84, 4052 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Yanfeng; CHEN, Minhua; LI, 

Jiaoyang; YAN, Kaiqiang; LIU, Qiyue and ZHANG, 

Xiaoyu 

(54)  КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА АНТАГОНИСТ 

НА АНДРОГЕН РЕЦЕПТОР, МЕТОДА НА 

ПОДГОТОВКА И НЕГОВА УПОТРЕБА 

(57)  1  Кристална форма Б на ODM-201 

претставена со формулата (I), назначено со 

тоа, што моделот на рендгенска прашковна 

дифракција покажува специфични врвови на 

2тета вредности од 16.2°±0.2°, 9.0°±0.2° и 

22.5°±0.2° користејќи CuKα зрачење.  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  B 05B 11/04, B 05B 11/00  

(11)  11778   (13) Т1 

(21)  2021/351   (22) 27/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  GB20090018296  19/10/2009  GB 

(96)  19/10/2010 EP17205262.3 

(97)  24/03/2021 EP3320979 

(73)  Ecolab USA Inc. 1 Ecolab Place St. Paul, 

MN 55012 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SYSON, Paul; SIMPSON, Neil; 

ROSSINGTON, Karen and  TUCKER, James 

(54)  РАСПРСКУВАЧ 

(57)  1  Распрскувач на спреј за распрскување 

на течност, распрскувачот содржи: 

резервоар за чување на течноста која треба да 

се распрсне; и 

склоп за распрскување за екстракција на 
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течноста од резервоарот, склопот за 

диспензирање содржи: 

средство за притисок за создавање на 

диференцијален притисок за распрскување на 

течноста и филтер лоциран во внатрешноста 

на куќиштето за филтер (116); 

се карактеризира со тоа што склопот за 

распрскување содржи вентил за ослободување 

од притисок (115) конструиран за 

ослободување на вишокот притисок во 

резервоарот, кадешто вентилот за 

ослободување од притисок (115) е избран од 

групата  која што се состои од осцилаторен 

вентил, топчест влезно-излезен вентил, и гусен 

вентил, вентилот за ослободување од притисок 

(115) е затворен во отсуство на вишок од 

притисок во резервоарот за превенција од 

навлегување на воздух и загадувачки матреии 

во резервоарот; 

кадешто: 

филтерот (105) е во патеката на проток на гас 

помеѓу внатрешноста на резервоарот и 

вентилот за ослободување од притисок (115), 

или вентилот за ослободување од притисок 

(115) е во патеката на проток на гас помеѓу 

внатрешноста на резервоарот и филтерот 

(105). 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 12M 1/04  

(11)  11787   (13) Т1 

(21)  2021/352   (22) 27/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  US201762478506P  29/03/2017  US; 

US201762539410P  31/07/2017  US; 

US201762548306P  21/08/2017  US; 

US201762554538P  05/09/2017  US; 

US201762559374P  15/09/2017  US; 

US201762567121P  02/10/2017  US; 

US201762577655P  26/10/2017  US; 

US201762582874P  07/11/2017  US and 

US201762596374P  08/12/2017  US 

(96)  05/01/2018 EP18709132.7 

(97)  24/02/2021 EP3601533 

(73)  Iovance Biotherapeutics, Inc. 999 Skyway 

Road Suite 150, San Carlos, CA 94070, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WARDELL, Seth; BENDER, James and 

LOTZE, Michael, T. 

(54)  ПРОЦЕСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЛИМФОЦИТИ ЗА ИНФИЛТРАЦИЈА ВО ТУМОР 

И УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ ВО 

ИМУНОТЕРАПИЈА 

(57)  1  Метод за проширување на 

инфилтрирачки лимфоцити во тумори (TILs) во 

терапевтска  

популација на TILs што се состои од: 

(а) додавање на преработени туморни 

фрагменти од тумор ресециран од пациент во  

затворен систем за да се добие прва 

популација на TILs;  

(б) извршување на прва експанзија со 

култивирање на првото население на TILs во  

средина на клеточна култура што се состои од 

IL-2 за производство на втора  

популација на TILs, при што првото 

проширување се изведува во затворен 

контејнер,  

обезбедувајќи прва површина пропустлива за 

гас, при што првата експанзија се  

изведува околу 3-11 денови за да се добие 

втората популација на TILs, при што втората  

популација на TILs е најмалку 50 пати поголема 

по бројност од првата популација на  

TILs и при што преминот од чекор (а) во чекор 

(б) се случува без отворање на системот;  

(в) извршување на втора експанзија со 

дополнување на средината на клеточна култура  

на втората популација на TILs со дополнителни 

IL-2, ОКТ-3 и клетките кои презентираат  

антиген (APCs), за да се создаде трета 

популација на TILs, при што втората експанзија  

се изведува околу 7-11 денови за да се добие 

третата популација на TILs, при што  

третата популација на TILs е терапевтска 

популација на TILs, при што втората  

експанзија се изведува во затворен контејнер 

со што се обезбедува втора површина  

пропустлива за гас, и при што преминот од 

чекор (б) во чекор (в) се случува без  

отворање на системот;  

(г) пренесување на собраната популација TILs 

добиени од чекор (в), при што преминот  

од чекор (в) во чекор (г) се случува без 

отворање на системот, и при што терапевтската  

популација на собрани TILs содржи доволно 

TILs за терапевтски ефикасна доза на TILs;  

(д) пренесување на собраната популација TILs 

од чекор (г) во торба за инфузија, при  

што пренесувањето од чекор (г) до (д) се 

случува без отворање на системот, и EP 3 601 

533 B1 

(ѓ) криопрезервација на вреќата за инфузија 

која се состои од собрана популација на  

TILs со користење на процес на 

криопрезервација.  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/517, A 61P 17/06 

(11)  11788   (13) Т1 

(21)  2021/353   (22) 28/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  ES20170030759  01/06/2017  ES 

(96)  31/05/2018 EP18759146.6 

(97)  17/03/2021 EP3632912 

(73)  Oncostellae, S.L. Edificio FEUGA, D5 

Campus Vida. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n 

15705 Santiago de Compostela, ES 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KURZ, Guido and CAMACHO GÓMEZ, Juan 

(54)  ПИРИДОКИНАЗОЛИН ДЕРИВАТИ 

КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН 

КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формула (I):  

 

  

кадешто: 

 

- R1 претставува група избрана од:  

 

a) C3-C6 циклоалкил опционално супституиран 

со група избрана од халоген атом, линеарен 

или разгранет C1-C6 алкил и линеарен или 

разгранет C1-C4 алкокси, 

b) фенил опционално супституиран со група 

избрана од халоген атом и линеарен или 

разгранет C1-C6 алкил,  

c) C4-C6 хетероцикличен прстен којшто содржи 
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1 или 2 хетероатоми избрани од N, O и S и 

којшто е опционално супституиран со група 

избрана од халоген атом, линеарен или 

разгранет C1-C6 алкил и линеарен или 

разгранет C1-C4 алкокси,  

d) флуорен или бромен атом, 

e) цијано група, 

f) линеарен или разгранет C1-C3 алкокси 

опционално супституиран со 2 или 3 халогени 

атоми  

g) линеарен или разгранет C1-C6 алкил 

опционално супституиран со 2 или 3 халогени 

атоми  

h) -OH,  

 

- R2 и R6 независно претставува група избрана 

од:  

 

a) халоген атом, 

b) линеарен или разгранет C1-C6 алкил, 

c) линеарен или разгранет C1-C6 халоалкил, 

d) C3-C6 циклоалкил опционално супституиран 

со група избрана од халоген атом, линеарен 

или разгранет C1-C3 алкил и линеарен или 

разгранет C1-C2 алкокси,  

 

- m и n се цели броеви независно избрани од 0 

и 1, 

- R3 претставува 5- до 10- член, заситен, 

циклил опционално којшто содржи 1 или 2 

хетероатоми избрани од N и O, којшто е 

опционално супституиран со 2 или 3 групи 

избрани од халогени атоми, линеарен или 

разгранет C1-C6 алкил, линеарен или разгранет 

C1-C6 алкокси, -OH и -NR4R5, 

- R4 и R5 претставува независно група избрана 

од водороден атом, C3-C4 циклоалкил група и 

линеарен или разгранет C1-C3 алкил,  

 

под услов да соединението со формула:  

  

- е исклучено, 

 

и негови фармацевтски прифатливи соли. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 03B 5/03, C 03B 5/235, C 03B 5/193, C 

03B 5/16  

(11)  11789   (13) Т1 

(21)  2021/354   (22) 24/04/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  CN201610272378  27/04/2016  CN 

(96)  24/08/2016 EP16900080.9 

(97)  14/04/2021 EP3441370 

(73)  Jushi Group Co., Ltd. 669 Wenhua Rd. 

Jushi Science&Technology Building Tongxiang 

Economic Development Zone Tongxiang, 

Zhejiang 314500 , CN 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  ZHANG, Yuqiang; CAO, Guorong; FANG, 

Changying; YU, Lifeng; SHEN, Peijun; ZHAO, 

Xianliang; YAN, Yucang and WENG, Xiaodong 

(54)  ПЕЧКА СО РЕЗЕРВОАР ЗА ТОПЕЊЕ НА 

СТАКЛО СО ВИСОК СТЕПЕН НА ТОПЕЊЕ 

(57)  1  Печка со резервоар за топење на стакло 

со висок степен на топење, односот на 

должината (L) во однос на ширината (W) на 

печката со резервоар за стакло е 2.3 на 2.8, 

каде бренерите (3) за чист кислород се 

поставени во печката со резервоар за топење 

на стакло со висок степен на топење, и 

електроди (7) поставени на дното на печката со 

резервоар за топење на стакло со висок степен 
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на топење, назначено со тоа што бренерите (3) 

за чист кислород се поставени на повеќе од 

еден од следните начини: поставени од горната 

страна на капакот, хоризонтално поставени од 

внатрешната страна и косо поставени од 

внатрешната страна. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  A 23C 9/20, A 23C 9/18  

(11)  11685   (13) Т1 

(21)  2021/401   (22) 18/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  1559823  15/10/2015  FR 

(96)  14/10/2016 EP16781790.7 

(97)  10/03/2021 EP3361874 

(73)  Compagnie Laitiere Europeenne, FR 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  MORELLE, Dominique; LAROCHE, 

Christophe and KERRIOU, Liliane 

(54)  СУВ МЛЕЧЕН ПРОДУКТ ВО ЦВРСТА 

ФОРМА, И ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Метод за подготовка на сув млечен 

продукт во цврста форма кој опфаќа маснотии 

со содржина помеѓу 0% и 40% по тежина 

релативна на вкупната тежина од споменатиот 

сув млечен продукт во цврста форма, со 

густина од помеѓу 0,5g/cm3 до 2g/cm3 и не 

содржи лубриканти, средства за лизгање, 

средства за навлажнување, средства за 

емулгирање, или дезинтегрирачки агенси кој ги 

содржи следниве чекори: 

a. подготовка на честички од млечен прав кој 

содржи лактоза за компресија со содржина 

помеѓу 5 и 40% по тежина релативна на 

вкупната тежина од споменатиот сув млечен 

продукт во цврста форма, оваа лактоза за 

компресија е присутна како додаток на 

лактозата која е веќе можно присутна во 

честичките од млечниот прав, опционално, 

состојки од нутриционистички интерес; 

лактозата за компресија се додава во 

завршниот чекор на суво мешање и е избрана 

помеѓу гранулирана α-монохидрат лактоза која 

опфаќа процент на аморфна лактоза помалку 

од 10% по тежина кај која конечната големина 

на зрното (среден дијаметар) опфаќа помеѓу 80 
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и 250µm, α-монохидрат лактозата за Суво 

Распрашување опфаќа процент на аморфна 

лактоза помалку од 15% по тежина кај која 

конечната големина на зрното (среден 

дијаметар) опфаќа помеѓу 80 и 250µm, β-

анхидридната лактоза која содржи процент на 

аморфна лактоза помалку од 5% по тежина кај 

која конечната големина на зрното (среден 

дијаметар) опфаќа помеѓу 80 и 250µm, и 

аморфната лактоза кај која конечната големина 

на зрното (среден дијаметар) опфаќа помеѓу 80 

и 250µm;  

b. гранулација на честичките од млечниот прав 

во согласност со еден од двата метода подолу: 

b1. влажна гранулација: влажнење на смесата 

добиена во чекор a) преку додавање на воден 

состав кој содржи помеѓу 1% и 15% по тежина 

релативна на вкупната тежина од честичките на 

млечниот прав; гранулација на споменатата 

смеса; и сушење на влажниот прав од 

гранулите од споменатата смеса под топол 

воздух на помеѓу 40°C и 80°C за да се добие 

остаточна слободна влажност помалку од 3% 

по тежина; 

b2. сува гранулација на смесата добиена во 

чекор a); 

c. просејување на правот од сувите гранули 

добиени во чекор b) помеѓу 250µm и 2mm; 

d. згуснување на правот од сушените гранули 

добиени во чекор c) и ставање во цврст облик 

за да се добие сувиот млечен продукт во 

цврста форма, аплицираната компресиона сила 

опфаќа помеѓу 5 и 30kN. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07D 405/14, C 07D 409/14, A 61K 31/497, 

A 61K 31/50A 61K 31/506, A 61K 31/496, A 61K 

31/444, A 61K 31/5377, A 61P 35/04, A 61P 

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

(11)  11686   (13) Т1 

(21)  2021/402   (22) 18/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  2014139628  07/07/2014  JP 

(96)  06/07/2015 EP15818440.8 

(97)  31/03/2021 EP3168219 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited 

3-5-Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo 103-

8426, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SUZUKI, Takashi; OTA, Masahiro; JIMBO, 

Takeshi; KOBAYASHI, Katsuhiro; HAGINOYA, 

Noriyasu; HAYAKAWA, Miho; TSUKADA, 

Tomoharu; ANDO, Yosuke and NAKAMURA, 

Koichi 

(54)  ДЕРИВАТ НА ПИРИДОН СО 

ТЕТРАХИДРОПИРАНИЛ МЕТИЛ ГРУПА 

(57)  1  Соединение претставено со општата 

формула (I) или негова фармацевтски 

прифатлива сол:  
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каде што  

W, X, и Y секој независно претставуваат азотен 

атом, C-H, C-F, или C-Cl, 

Z претставува азотен атом, C-H, C-F, C-Cl, C-

C1-C6 алкил или C-C1-C6 алкокси група, 

R1 претставува група претставена со следнава 

формула (II-1) или (II-2):  

  

каде што во формулата (II-1),  

Q претставува азотен атом, C-H, или C-F, 

T претставува азотен атом или C-H, 

U претставува азотен атом или C-H, и 

R6 претставува халоген атом, C1-C6 алкил 

група, C3-C6 циклоалкил група, цијано група, 

или трифлуорометокси група, и 

во формулата (II-2), 

V претставува сулфурен атом или кислороден 

атом, и 

R7 претставува C1-C6 алкил група, 

R2 претставува водороден атом, халоген атом, 

C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група, или 

цијано група, 

R3 претставува водороден атом или C1-C6 

алкил група, 

R4 претставува водороден атом, халоген атом, 

или C1-C6 алкил група, и 

R5 претставува водороден атом или група 

претставена со следнава формула (III-1), (III-2), 

(III-3), или (III-4):  

  

каде што во формулата (III-1),  

R8 и R12 секој независно претставуваат 

водороден атом или деутериумов атом, 

R9 претставува водороден атом, халоген атом, 

или C1-C6 алкокси група, 

R10 претставува водороден атом, C1-C6 алкил 

група опционално супституирана со 

хетероциклоалкил група, или C1-C6 алкокси 

група опционално супституирана со 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со C1-C6 алкил група, и 

R11 претставува водороден атом, C1-C6 

алкокси група, или деутериум-супституирана 

C1-C6 алкокси група, 

во формулата (III-2), 

R13 претставува C1-C6 алкил група 

опционално супституирана со 

хетероциклоалкил група, или хетероциклоалкил 

група, 

во формулата (III-3),  

R14 претставува водороден атом или C1-C6 

алкил група, 

R15 претставува водороден атом, C1-C6 алкил 

група, или C1-C6 алкокси група, и 

R16 претставува водороден атом или халоген 
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атом, и 

во формулата (III-4),  

R17 претставува C1-C6 алкокси група, и 

R18 претставува C1-C6 алкокси група. 

има уште 33 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 271/52, C 07D 207/09, C 07D 211/26, 

A 61K 31/16, A 61K 31/05, A 61K 47/10  

(11)  11643   (13) Т1 

(21)  2021/407   (22) 19/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201462084515 P  25/11/2014  US and 

201514743375  18/06/2015  US 

(96)  24/11/2015 EP15863380.0 

(97)  24/02/2021 EP3223805 

(73)  Concentric Analgesics, Inc. 101 California 

Street, Suite 1210 San Francisco, CA 9411US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HUSFELD, Craig and DONOVAN, John, F. 

(54)  ПРОЛЕКОВИ НА ФЕНОЛНИ TRPV1 

АГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение што ја има структурата со 

формулата (I): 

  

назначено со тоа, што: 
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X е -N(R5)-; 

n е цел број од 1 до 10; 

Z е -NR3R4 или -CO2H; 

R5 е водород, супституиран или 

несупституиран алкил, или супституиран или 

несупституиран арил, и секое R1 и R2 е секое 

независно водород, супституиран или 

несупституиран алкил, супституиран или 

несупституиран арил, или супституиран или 

несупституиран ацил, или две R1 или R2 групи 

на соседни јаглеродни атоми, заедно со 

јаглеродните атоми на кои тие се прикачени, 

формираат супституирана или несупституирана 

циклоалкил група, или R1 и R5 групи на 

соседни атоми, заедно со атомите на кои тие се 

прикачени, формираат супституирана или 

несупституирана хетероциклоалкил група; и 

R3 и R4 е секое независно водород, 

супституиран или несупституиран алкил, или 

супституиран или несупституиран арил; 

или фармацевтски прифатлива сол, 

фармацевтски прифатлив солват, или хидрат 

на истото; 

каде што супституирана група е супституирана 

со една или повеќе групи независно 

селектирани од алкил, циклоалкил, арил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, -OH, алкокси, 

арилокси, алкилтио, арилтио, алкилсулфоксид, 

арилсулфоксид, алкилсулфон, арилсулфон, -

CN, алкин, C1-C6алкилалкин, хало, ацил, 

ацилокси, -CO2H, -CO2-алкил, нитро, 

халоалкил, флуороалкил, флуороалкокси, и 

амино. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/722  

(11)  11687   (13) Т1 

(21)  2021/410   (22) 19/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  16160534  15/03/2016  EP 

(96)  15/03/2017 EP17711627.4 

, или 
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(97)  03/03/2021 EP3429600 

(73)  Polyakov, Igor and Ivanova, Liudmila 

Eberhardtstrasse 40 89073 Ulm, DE and 

Eberhardtstrasse 40 89073 Ulm, DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Polyakov, Igor and Ivanova, Liudmila 

(54)  НОВИ ИМУНОБИОЛОШКИ ПРОДУКТИ 

(57)  1  Метод за подготовка на модифициран 

хитосан, варијанта на хитосан или дериват на 

хитосан, методот го опфаќа чекорот на: 

(a) инкубирање на хитосан во воден раствор на 

органска карбоксилна киселина или нејзина 

сол, каде што органската карбоксилна киселина 

е избрана од група која се состои од 

валеријанска киселина, пара-аминобензоева 

киселина, глукуронска киселина или сол на 

било која од споменатите киселини, особено 

хлорид на валеријанска киселина, 

каде што хитосанот има степен на 

деацетилација од 62% до 98%. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  H 01M 16/00, H 01M 2/10, H 01M 2/40, H 

01M 4/06, H 01M 4/38, H 01M 6/04, H 01M 6/42, H 

01M 6/50, H 02J 7/00  

(11)  11697   (13) Т1 

(21)  2021/411   (22) 19/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20160000237 U  05/04/2016  ES 

(96)  27/03/2017 EP17778712.4 

(97)  10/03/2021 EP3442090 

(73)  Santana Ramirez, Alberto Andres 

Calle Huesca n° 5 35229 Las Palmas de Gran 

Canaria (Las Palmas), ES 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 
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(72)  Santana Ramirez, Alberto Andres 

(54)  ЈОНСКА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГЕТСКА 

СТАНИЦА 

(57)  1  Јонска електрична енергетска станица 

која се состои од 

 

• ќелии што генерираат електрична енергија 

користејќи морска вода или солена вода како 

електролит (7), 

• депозит (15) надвор од ќелијата за 

електролитот, 

• уред за мерење и дозирање на електролит 

(13), 

• влез на вода (14) во ќелијата и во резервоар 

(16), 

• цевка за испуштање на излез на вода (10) во 

ќелијата и резервоарот (16), 

• пумпа (18) за пренос на електролит (7) од 

резервоарот до генерирачките ќелии, 

• при што клетките се поврзани во серија и 

меѓусебно се поврзани паралелно (22), 

назначено со тоа што дополнително се состои 

од 

• депозит на натриум хлорид (NaCI) морска сол 

(12), 

• филтер за електролит (17); 

• кабинет за ќелиите и други елементи (20), 

каде што кабинетот што ги содржи ќелиите има 

подлоги кои можат да се отстранат; 

• акумулаторски батерии за произведениот 

вишок електрична енергија (19), 

• електронски модул за полнење на батериите и 

пренос на струја во електричната мрежа, 

• модул на конвертор од директна струја до 

наизменична струја (21), 

• општ панел за диференцијална електрична 

заштита и термички магнет, и 

• излезна врска за напојување (23); 

и каде што електролитот содржи проценти на 

сулфурна киселина (H2SO4). 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/7088, A 61K 31/7115, A 61K 

31/712, A 61K 31/7125, A 61K 31/713, A 61K 

38/17, A 61K 38/2A 61K 9/00, A 61K 38/22, A 

61P 31/12, A 61P 37/04, A 61P 31/14, A 61P 

43/00  

(11)  11696   (13) Т1 
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(21)  2021/416   (22) 21/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201261648711 P  18/05/2012  US and 

201261695035 P  30/08/2012  US 

(96)  17/05/2013 EP13791618.5 

(97)  07/04/2021 EP2849798 

(73)  Replicor Inc. 6100 Royalmount Avenue 

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

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  VAILLANT, Andrew and BAZINET, Michel 

(54)  ОЛИГОНУКЛЕОТИД ХЕЛАТЕН 

КОМПЛЕКС-ПОЛИПЕПТИДНИ СОСТАВИ И 

МЕТОДИ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

антивирусен олигонуклеотиден (ON) хелатен 

комплекс, кој се состои од две или повеќе 

антивирусни ONи поврзани интермолекуларно 

преку двовалентен катјон, при што двата или 

повеќето антивирусни ONи се 

фосфоротионирани, едноверижни полимери на 

нуклеински киселини (NAPи) избрани од SEQ ID 

NO: 18 или SEQ ID NO: 11 и најмалку еден 

антивирусен полипептид избран од група која 

се состои од пегилиран интерферон α-2a и 

синтетски тимозин α1, 

и каде што фармацевтскиот состав се 

формулира за субкутано внесување или за 

интравенозна инфузија. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  A 61K 47/10, A 61K 9/10, A 61K 9/00, A 61K 

47/14  

(11)  11751   (13) Т1 

(21)  2021/420   (22) 21/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  16178742  08/07/2016  EP 

(96)  03/07/2017 EP17733862.1 

(97)  24/03/2021 EP3481370 

(73)  Aziende Chimiche Riunite Angelini 

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 

00181 Roma, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  DONATI, Luca; FAZIO, Antonello; 

TONGIANI, Serena and MILANESE, Claudio 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ 

БЕНЗИДАМИН 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи (i) 

барем еден естер на глицерин со C8-C10 

заситена масна киселина, (ii) на најмалку еден 

естер на полиетилен гликол глицериди со C12-

C14  заситена масна киселина и (iii) најмалку 

еден естер на полиетилен гликол со C16-C18  

заситена масна киселина и (iv) бензидамин во 

количина еднаква или помала од 0,5% w/w во 

однос на вкупната тежина на фармацевтскиот 

состав, под услов, кога бензидамин е присутен 

како бензидамин хидрохлорид во количина од 

0,12% w/w, заедно со каприличен/капричен 

триглицерид (Miglyol® 812) во количина од 3% 

w/w, PEG-6 и PEG-32 палмитостеарат/гликол 

стеарат (Tefose® 63) во количина од 18% w/w, и 

лаурил макрогол-6-глицериди (Labrafil® 

M2130CS) во количина од 3% w/w, наведениот 

состав не содржи еконазол нитрат. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/10, A 61K 39/42  

(11)  11752   (13) Т1 

(21)  2021/421   (22) 21/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20080129613P  08/07/2008  US; 

20090202581P  13/03/2009  US and 

20090213189P  15/05/2009  US 

(96)  08/07/2009 EP17159699.2 

(97)  17/03/2021 EP3211005 

(73)  Geneuro SA Chemin du Pré-Fleuri 3 1228 

Plan-Les-Ouates, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  BERNARD, Corinne; PERRON, Hervé; 

BERTRAND, Jean-Baptiste and LANG, Alois, 

Bernhardt 

(54)  TЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА 

СПЕЦИФИЧЕН ЛИГАНД ВО ЗАБОЛУВАЊА 

ПОВРЗАНИ СО MSRV  

(57)  1  Лиганд кој што ги опфаќа  

- трите региони на одредување на 

комплементарности на (CDR) на варијабилниот 

регион на лесниот ланец од (VL): CDRCDR2 и 

CDR3 дефинирани по тој редослед во SEQ ID 

бр. SEQ ID бр. 2, SEQ ID бр. 3, 

- три CDR од варијабилниот регион на тежок 

ланец (VH): CDR4, CDR5 и CDR6 дефинирани 

по тој редослед во SEQ ID бр. 4, SEQ ID бр. 5 и 

SEQ ID бр. 6, 

при што спомнатиот лиганд се врзува за анти-

лиганд кој што се состои од аминокиселинска 

секвенца дефинирана во SEQ ID бр. 20 или 

SEQ ID бр. 32, и при што спомнатиот лиганд е 

избран од група која што ја сочинува антитело, 

scFv фрагмент и Fab фрагмент, 

при што спомнатиот  лиганд e за употреба во 

постапка на лекување.  

има уште 8 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/137, A 61K 31/255, A 61K 31/519, 

A 61K 31/66A 61K 31/675, A 61K 38/13, A 61K 

31/7076, A 61N 5/00, A 61P 37/06  

(11)  11753   (13) Т1 

(21)  2021/422   (22) 21/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201361766830P  20/02/2013  US 

(96)  18/02/2014 EP14708330.7 

(97)  12/05/2021 EP2958624 

(73)  Priothera Limited 88 Harcourt Street 

Dublin 2, IE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  GERGELY, Peter and KURIYAMA, Kazuhiko 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТА НА КАЛЕМ 

СПРОТИВ ДОМАЌИНОТ КАЈ 

ТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ ПАЦИЕНТИ 

 

 

 

(57) има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 413/12, C 07D 413/14, A 61K 

31/4155, A 61K 31/422, A 61P 9/12, A 61P 19/08, 

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

(11)  11692   (13) Т1 

(21)  2021/423   (22) 25/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  141683  14/05/2014  EP 

(96)  14/05/2015 EP15725195.0 

(97)  10/03/2021 EP3143018 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  SANDHAM, David Andrew; SMITH, Nichola; 

D'SOUZA, Anne-Marie; AHMED, Mahbub; PULZ, 

Robert Alexander; ROONEY, Lisa Ann; TROXLER, 

Thomas Josef; BALA, Kamlesh Jagdis; 

BREARLEY, Andrew; DALE, James; PORTER, 

David; SHAW, Duncan; TAYLOR, Jessica Louise; 

TAYLOR, Roger John and WRIGGLESWORTH, 

Joe 

(54)  КАРБОКСАМИД ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

      

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што 

R1 e (C3-C6)алкил или (C3-C6)циклоалкил; 

R2 e метил; 

R3 e селектиран од (C6-C10)разгранет алкил, 

(C6-C10)разгранет алкенил, (C5-

C8)циклоалкенил, (C5-C8)циклоалкил, или Het; 

каде што (C5-C8)циклоалкенилот или (C5-

C8)циклоалкилот e несупституиран или e 

супституиран од еден, два, три или четири 

супституенти R4; и каде што Het e супституиран 

од еден, два, три или четири супституенти R4; 

секој R4 e независно селектиран од хало, (C1-

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

или хало(C1-C4)алкокси; или 

две R4 групи, кога се прикачени на истиот 

јаглероден атом, може да бидат земени заедно 

со јаглеродниот атом на кој тие се прикачени за 

да формираат циклопентил, тетрахидрофуран 

или диоксолан прстен; 

каде што Het e 5 или 6 член целосно заситен 

или делумно заситен хетероцикличен прстен 

што се состои од a) 1 кислороден атом во 2- 

или 3- позицијата, или б) 2 кислородни атоми во 

2- и 5-, или 2- и 6- позициите, каде што 

нумерирањето e релативно на точката на 

прикачување; и 

(C5-C8)циклоалкил може да е моноцикличен 

прстен или премостен прстенест систем што 

содржи 5, 6, 7 или 8 јаглеродни атоми. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61H 23/02, A 61H 7/00, A 61N 1/04, A 61N 

1/32  

(11)  11688   (13) Т1 

(21)  2021/427   (22) 25/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  102012000563  16/01/2012  DE and 

102012009514  14/05/2012  DE 

(96)  16/01/2013 EP19164931.8 

(97)  24/03/2021 EP3524317 

(73)  Swiss Spa System Ltd. Unit B, 3/F, Eton 

Building 288 Des Voeux Road Central Hong 

Kong, 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)  Doyle, James N. and Gimelli, Bruno 

(54)  АПАРАТ ЗА ТРЕТМАН НА КОЖА СО 

ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН ШТО МОЖЕ ДА СЕ 

ДРЖИ 

(57)  1  Рачен уред за третман на кожа со 

електричен погон, кој се состои од:  

куќиште (41), прва надворешна електрода (7) 

распоредена на куќиштето (41), првата 

надворешна електрода е во контакт со раката 

кога уредот се држи во раката на корисникот за 

употреба, втората надворешна електрода (20) 

распоредена на куќиштето (41), втората 

надворешна електрода (20) може да се постави 

на површината на кожата што треба да се 

третира и електричен извор на енергија во 

форма на батерии (30) содржани во куќиштето, 

половите на батериите се електрично поврзани 

со електродите (7, 20) за време на работата на 

уредот, се карактеризира со тоа што куќиштето 
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е плитко куќиште (41) со долна страна и со 

горна страна, втората електрода (20) се наоѓа 

на долната страна на куќиштето (41) и ја 

зафаќа скоро целата долната страна, првата 

електрода (7) се наоѓа периферно на 

надворешниот раб на горната страна на 

куќиштето (41), вибратор (15) е сместен во 

куќиштето (41) и вибраторот (15) е фиксиран со 

приклучок на долниот ѕид на куќиштето (41) 

централно над втората електрода (20) и на тој 

начин го вибрира ѕидот заедно со втората 

електрода (20) кога работи, така што за време 

на работата на уредот, уредот произведува 

засилен ефект на масажа на кожата што треба 

да се третира, при што порите на кожата се 

прошируваат. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/573, A 61K 47/14, A 61K 47/26, A 

61K 47/34, A 61K 9/00, A 61K 9/107, A 61P 29/00 

(11)  11757   (13) Т1 

(21)  2021/433   (22) 27/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20170382393  23/06/2017  EP 

(96)  18/01/2018 EP18700437.9 

(97)  10/03/2021 EP3641728 

(73)  Laboratorios SALVAT, S.A. C. Gall, 30-36 

08950 Esplugues de Llobregat, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  SANAGUSTIN AQUILUE, Javier; LENDÍNEZ 

GRIS, María del Carmen and DELGADO GAÑÁN, 

Maria Isabel 

(54)  КОМПОЗИЦИЈА НА КЛОБЕТАЗОЛ ВО 

ФОРМА НА НАНОЕМУЛЗИЈА МАСЛО-ВО-

ВОДА  

(57)  1  Композицијата во форма на 

наноемулзија масло-во-вода која што има 

континуална водена фаза и дисперзирани капки 

на масло, при што наноемулзијата опфаќа: 

(a) терапевтски ефективно количество на 

клобетазол или негова фармацевтски 

прифатливa сол или естер; 

(b) една или повеќе компоненти на маслото; и 

(c) една или повеќе сурфактанти; 

заедно со еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи ексципијенси или носачи при што 

е: 
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oсмолалност на композицијата во форма на 

наноемулзија е опфатена од 100 mOsm/Kg дo 

500 mOsm/Kg; 

просечната големина на капките е опфатена од 

1 nm дo 500 nm мерено со динамичко 

расејување на светлината; 

сооднос на масата помеѓу компонентите на 

маслото и збирот на компонентите на масло и 

еден или повеќе сурфактанти опфатен од 0.001 

дo 0.5; 

сооднос на масата помеѓу компонентите на 

маслото и клобетазол или неговата 

фармацевтски прифатлива сол или естер 

опфатен од 1:1 дo 200:1; и 

сооднос на масата помеѓу сурфактантот и 

клобетазол или неговата фармацевтски 

прифатлива сол или естер опфатен од 2:1 дo 

200:1. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  B 65D 75/54, B 65D 33/24  

(11)  11759   (13) Т1 

(21)  2021/434   (22) 27/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201910105087  28/02/2019  DE 

(96)  17/02/2020 EP20157760.8 

(97)  05/05/2021 EP3702296 

(73)  Lidl Digital International GmbH & Co. KG 

Stiftsbergstr. 1 74172 Neckarsulm, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  KÖHLER, Stefan; SCHWARZ, Falk-Johannes 

and HOFFMANN, Michael 

(54)  TОРБА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА СТОКА ВО 

ТРГОВИЈА СО ИСПОРАКА   

(57)  1  Торбата (1) за испраќање на стока во 

трговија со испорака, со предна страна (2), 

задна страна (3), лева страна (4), десна страна 

(5), долна страна (11) и отвор (6) на торба 

опфатена со работ (7) на отвор за внесуввање 

и вадење на стока, при што 

 

• на задната страна (3) се изведени задните 

средства (8) за затварање со задно растојание 

(a) до раб (7) на отворот, 

• на предната страна (2) се изведени првите 

средства (9) за затварање од предната страна 
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со прво растојание (a1) од предната страна до 

раб (7) на отвор и други средства (10) за 

затварање од предната страна со друго 

растојание (a2) од предната страна до раб (7) 

на отворот, и 

• првото растојание (a1) од предната страна е 

помало од другото растојание (a2) од предната 

страна и задното растојание (a) e помало од 

првото растојание (a1) од предната страна, 

така што отворот (6) на торбата може да се 

затвара со вртење на горниот дел од задната 

страна (3) на предната страна (2), и со 

поврзување на задните средства (8) за 

затварање со првите средства (9) за затварање 

од предната страна за обезбедување на 

поголем волумен на торба или со другите 

средства (10) за затварање од предната страна 

за обезбедување на помал волумен на торба, 

назначен со тоа, што 

задните средства за затварање имаат најмалку 

една задна врвка (8), првите средства за 

затварање од предната страна имаат најмалку 

една прва врвка (9) од предната страна, а 

другите средства за затварање од предната 

страна имаат најмалку една друга врвка (10) од 

предната страна, при што најмалку една задна 

врвка (8) со помош на некое средство за 

врзување може да се поврже со најмалку една 

прва врвка (9) од предната страна или со 

најмалку една друга врвка  (10) од предната 

страна. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/12, A 61K 31/519, A 61K 31/495, A 

61P 27/02, A 61P 37/02, A 61P 37/06, A 61P 

17/06, A 61P 9/10, A 61P 11/02, A 61P 11/06  

(11)  11701   (13) Т1 

(21)  2021/438   (22) 28/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20140016274  15/09/2014  GB and 

20150004662  19/03/2015  GB 

(96)  15/09/2015 EP19152629.2 

(97)  26/05/2021 EP3494962 

(73)  Verona Pharma PLC One Central Square 

Cardiff CF10 1FS , GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SPARGO, Peter Lionel; HAYWOOD, Phillip A 

and  FRENCH, Edward James 
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(54)  ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА 

ИНХАЛИРАЊЕ КОЈАШТО СОДРЖИ RPL554 

(57)  1  Течен фармацевтски состав соодветен 

за администрација со инхалација којшто содржи 

дилуенс и суспензија на честички со 9,10-

диметокси-2-(2,4,6-триметилфенилимино)-3-(N-

карбамоил-2-аминоетил)-3,4,6,7-тетрахидро-

2H-пиримидо [6,1-a]изокинолин-4-он (RPL554) 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто:  

 

честичките на RPL554 имаат дистрибуција на 

големина на честичка со Dv50 (средна 

големина на честичка со волумен) вредност од 

0.2 µm до 5 µm; и составот содржи фосфатен 

пуфер со концентрација од 0 mg/mL до 5 

mg/mL. 

има уште 14 патентни барања 

 

(11)  11711   (13) Т1 

(21)  2021/440   (22) 31/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201562129078 P  06/03/2015  US 

(96)  04/03/2016 EP16762235.6 

(97)  21/04/2021 EP3264915 

(73)  Smallwood, Norman J. 2601 Marsh Lane, 

Unit 303,  Plano, Texas 75093-8487, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Smallwood, Norman J. 

(54)  СОСТАВ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА ШТО 

СОДРЖИ ЗЕМЈА ЗА БЕЛЕЊЕ УПОТРЕБЕНА 

ВО ПРЕРАБОТКАТА НА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

(57)  1  Состав на добиточна храна што содржи: 

добиточна храна за животни; и 

компонента на употребена земја за белење, 

назначено со тоа, што компонентата на 

употребена земја за белење содржи 

употребена земја за белење и варовник 

компонента (калциум карбонат), 

каде што компонентата на употребена земја за 

белење вклучува количина на употребена земја 

за белење на 95-92% по тежина и количина на 

варовник компонента (калциум карбонат) на 5-

8% по тежина, и 

каде што употребената земја за белење е од 

производство на растително масло за јадење, и 

содржи 30-50% однесено масло за јадење и 

едно или повеќе од атапулгит, монтморилонит, 

Na-монтморилонит, Ca-монтморилонит, 

бентонит, Na-бентонит, Ca-бентонит, беиделит, 

нонтронит, сапонит, хекторит, или комбинација 
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на истите. има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/17  

(11)  11790   (13) Т1 

(21)  2021/441   (22) 31/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20150125902  10/08/2015  TW; 

201514971931  16/12/2015  US; 201562202772P  

07/08/2015  US; 201562202775P  07/08/2015  US 

and 201562202779P  07/08/2015  US 

(96)  08/08/2016 EP16183261.3 

(97)  14/04/2021 EP3128005 

(73)  ALX Oncology Inc. 866 Malcolm Road, 

Suite 100 Burlingame, CA 94010 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PONS, Jaume; DEMING, Laura; GOODMAN, 

Corey; SIM, Bang Janet and VRLJIC, Marija 

(54)  СИРП-АЛФА ВАРИЈАНТА 

КОНСТРУКЦИИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Варијанта на конструкција на сигнал 

регулаторен протеин α (SIRP-α), која се состои 

од SIRP-α варијанта прикачена на блокирачки 

пептид заснован на CD47 преку разделлив 

спојувач, 

каде што блокирачкиот пептид заснован на 

CD47 има најмалку 80% идентитет на секвенца 

со секвенца од див тип, IgSF домен на CD47 

(СЕКВ ИД БР: 35) или негов фрагмент што 

може да поврзе SIRP-α варијанта, и 

каде што SIRP-α варијантата ги опфаќа 

аминокислениските секвенци дадени во  

EEEX1QX2IQPDKSVLVAAGETX3TLRCTX4TSLX

5VGPIQWFRGAGPGRX6LIYNQX7X8 

GX9FPRVTTVSDX10TX11RNNMDFSIRIGX12ITX
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13ADAGTYYCX14KX15RKGSPDDVEX16 

KSGAGTELSVRAKPS (СЕКВ ИД БР: 13), при 

што  X1 е L, I, or V; X2 is V, L, или, I; X3 е A или 

V; X4 is A, I, или L; X5 е I, T, S, или F; X6 е E, V, 

или L; X7 е K или R; X8 е E или Q; X9 е H, P, 

или R; X10 е L, T, или G; X11 е K или R; X12 е 

N, A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, P, Q, R, S, T, V, 

W, или Y; X13 е P, A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, 

N, Q, R, S, T, V, W, или Y; X14 е V или I; X15 е F, 

L, или V; и X16 is F или V. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07J 41/00, C 07J 51/00, C 07J 9/00, C 07J 

43/00, A 61K 31/575, A 61P 1/16  

(11)  11786   (13) Т1 

(21)  2021/442   (22) 31/05/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201562140927P  31/03/2015  US and 

201662287267P  26/01/2016  US 

(96)  30/03/2016 EP16774118.0 

(97)  21/04/2021 EP3277286 

(73)  Enanta Pharmaceuticals, Inc. 500 Arsenal 

Street Watertown, MA 02472 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  OR, Yat Sun; WANG, Guoqiang; SHEN, 

Ruichao; DAI, Peng; XING, Xuechao; HE, Jing;  

LONG, Jiang and GRANGER, Brett 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ЖОЛЧНА КИСЕЛИНА 

КАКО FXR/TGR5 АГОНИСТИ И ПОСТАПКИ ЗА 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение претставено со формула I 

или негова фармацевтска прифатлива сол:  

  

кадешто: 

 

Ra е избран од групата составена од:  

 

1) Водород;  

2) Супституиран или несупституиран-C1-C6 
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алкокси; 

3) Супституиран или несупституиран-C1-C8 

алкил; 

4) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкенил; 

5) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкинил; 

6) Супституиран или несупституиранC3-C6-

циклоалкил; 

7) Супституиран или несупституиран 

арилалкил; 

  8) Супституиран или несупституиран 

арил; и  

9) Хетероарил;  

Rb е избран од групата составена од:  

1) -SO2R1; 

2) -C(O)R1; 

3) -C(O)NHSO2R1; 

4) -C(O)NR10R11; 

5) Водород; 

6) супституиран или несупституиран-C1-C8 

алкил;  

7) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкенил;  

8) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкинил;  

9) Супституиран или несупституиран 

арилалкил; и  

10) Супституиран или несупституиран арил;  

или Ra и Rb се земени заедно со азотниот атом 

кон којшто тие се сврзани за да формираат 

хетероциклил;  

R1 е избран од групата составена од:  

 

1) Халоген; 

2) Хидроксил; 

3) Супституиран или несупституиран-C1-C8 

алкил; 

4) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкенил; 

5) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкинил; 

6) Супституиран или несупституиран-C3-C8 

циклоалкил;  

7) Супституиран или несупституиран арил; 

8) Супституиран или несупституиран 

арилалкил;  

9) Супституиран или несупституиран 

хетероциклоалкил; 

10) Супституиран или несупституиран 

хетероарил; 

11) Супституиран или несупституиран 

хетероарилалкил; и  

12) -NR10R11;  

R2 е избран од групата составена од:  

1) Водород; 

2) Супституиран или несупституиран-C1-C8 

алкил;  

3) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкенил;  

4) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкинил;  

5) Супституиран или несупституиран 

арилалкил; и  

6) Супституиран или несупституиран арил;  

 

Rc е избран од групата составена од:  

 

1) Водород; 

2) Супституиран или несупституиран-C1-C8 

алкил;  

3) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкенил;  

4) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкинил;  

5) Супституиран или несупституиран 

арилалкил; и  

6) Супституиран или несупституиран арил;  

 

или R2 и Rc се земени заедно со јаглеродниот 

атом кон којшто тие се сврзани за да формира 

цикличен прстен;  

m е избран од 0, 2 и 3;  

R3 е водород, хидроксил, -OSO3H, -OSO3 , -

OAc, -OPO3H2 или -OPO32- ;  

R4 е водород, халоген, CN, N3, хидроксил, -
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OSO3H, -OSO3 , -OAc, -OPO3H2, -OPO3 2-, - 

SR2 или -NHR2;  

или R3 и R4 се земени заедно со јаглеродите 

кон којшто тие се сврзани формираат -CH=CH- 

или циклоалкил прстен или хетероциклоалкил 

прстен; 

R5 и R6 се независно водород или хидроксил 

заштитна група; 

R7 е избран од групата составена од:  

1) Халоген; 

2) Супституиран или несупституиран-C1-C8 

алкил; 

3) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкенил; 

4) Супституиран или несупституиран-C2-C8 

алкинил; и 

5) Супституиран или несупституиран-C3-C8 

циклоалкил; и  

R10 и R11 се секој независно избрани од 

водород, супституиран или несупституиран-C1-

C8 алкил, супституиран или несупституиран-C2-

C8 алкенил, супституиран или несупституиран-

C2-Cs алкинил, супституиран или 

несупституиран-C3-C8 циклоалкил, или R10 и 

R11 се земени заедно со азотниот атом кон 

којшто тие се сврзани за да се формира 

хетероцикличен прстен.  

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  E 05B 27/02, E 05B 19/06  

(11)  11695   (13) Т1 

(21)  2021/448   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  102019201994  14/02/2019  DE 

(96)  28/01/2020 EP20154079.6 

(97)  28/04/2021 EP3696351 

(73)  Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG 

August-Winkhaus-Strasse 31 48291 Telgte , DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Rasecke, Marc 

(54)  КЛУЧ ЗА ЦИЛИНДАРНА БРАВА 

(57)  1  Клуч (6) за цилиндарна брава (1) што 

има oсовина распореденa во ред (8) на 

вдлабнатини за заклучување (9а - 9е), каде што 

вдлабнатините за заклучување (9а - 9е) се 

ограничени во секој случај по странични 

контури (14а - 14е) и имаат површини за 

поддршка (13а - 13е) за поддршка на 

блокирачки членови (7) од цилиндарна брава 

(1), при што површините за поддршка (13а - 

13е) на индивидуалните вдлабнатини за 

заклучување (9а -9е) имаат различни ширини и 

при што ширините се зголемуваат преку редот 

на вдлабнатините за заклучување (9а - 9е) и, 

доколку е потребно, аглите на наклон (A1 - A5) 

на странични контури (14а - 14е) се 

зголемуваат во однос на ред на вдлабнатините 

за заклучување (9а” - 9е”), карактеризирани со 

тоа што аглите на наклонот (ABC1) од 

странични контури (14а - 14е) не се константни, 

така што странични контури (14а - 14е) во 

најдлабоката точка на вдлабнатина за 

заклучување (9а” - 9е”) имаат различен агол на 

наклон (ABC1) отколку во најплитката точка, 

така што блокирачките членови се забрзуваат 

кога клучот е отстранет. 

има уште 5 патентни барања 
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(51)  F 16D 65/12  

(11)  11694   (13) Т1 

(21)  2021/449   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  19198434  19/09/2019  EP 

(96)  28/11/2019 EP19212274.5 

(97)  12/05/2021 EP3795853 

(73)  Faiveley Transport Witten GmbH 

Brauckstrasse 26 58454 Witten, DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Montua, Sebastian; Radtke, Norbert; Schulte-

Farwig, Lasse and Beckmann, Wolfgang 

(54)  ШИНСКО ТРКАЛО КОЕ СОДРЖИ ДИСК 

ЗА СОПИРАЊЕ СО СЕГМЕНТИРАН ПРСТЕН 

ЗА ТРИЕЊЕ   

(57)  1  Шинско тркало (100) за шинско возило 

што содржи диск за сопирање (10), каде што 

дискот за сопирање (10) содржи најмалку еден 

прстен за триење (131) со површина на триење 

(12), при што најмалку еден прстен за триење 

(131) содржи најмалку два сегменти на 

прстенот (13а, 13b, 13c, 13d, 32a, 32b, 32c, 32d) 

каде што, секој сегмент на прстенот (13a, 13b, 

13c, 13d, 32a, 32b, 32c, 32d) содржи прво крајно 

лице (19a, 19b, 19c, 19d) и второ крајно лице 

(20а, 20b, 20c, 20d) поставено на првото крајно 

лице (19a, 19b, 19c, 19d) од секој сегмент на 

прстенот  (13a, 13b, 13c, 13d, 32a, 32b, 32c, 32d) 

при што, најмалку едно од водечките средства 

(221а, 21b) е  поставено на второто крајно лице 

(20a, 20b, 20c, 20d) од секој сегмент на 

прстенот (13a, 13b, 13c, 13d, 32a, 32b, 32c, 32d) 

и каде што барем една кутија на водечките 

средства (23, 23a, 23b)  при што секој сегмент 

на прстенот (13a, 13b, 13c, 13d, 32a, 32b, 32c, 

32d) е поставен со првото крајно лице (19a, 19b, 

19c, 19d) на второто крајно лице (20a, 20b, 20c, 

20d) од соседниот сегмент на прстенот (13a, 
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13b, 13c, 13d, 32a, 32b, 32c, 32d) на таков начин 

што најмалку едно од водечките средства 

(221a, 21b) од секој сегмент на прстенот (13a, 

13b, 13c, 13d, 32a, 32b, 32c, 32d) е поставен во 

најмалку една кутија на водечките средства (23, 

23а, 23b) од соседниот сегмент на прстенот 

(13а, 13b, 13c, 13d, 32а, 32b, 32c, 32d) се 

карактеризира со тоа што најмалку едно од 

водечките средства (221а, 21b) од секој сегмент 

на прстенот (13a, 13b, 13c, 13d, 32a, 32b, 32c, 

32d) е фиксно поставен на првото крајно лице 

(19а, 19b, 19c, 19d) и со тоа што најмалку едно 

од водечките средства (221а, 21b) од секој 

сегмент на прстенот (13а, 13b, 13c, 13d, 32а, 

32b, 32c, 32d) е поставен со растојание во 

најмаку една кутија на водечките средства (23, 

23а, 23b) на второто крајно лице (20а, 20b, 20c, 

20d) од соседниот сегмент на прстенот (13а, 

13b, 13c, 13d, 32а, 32b, 32c, 32d). 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/40, A 61K 39/00, A 

61P 35/00, A 61P 35/02  

(11)  11644   (13) Т1 

(21)  2021/450   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201462077486 P  10/11/2014  US; 

201562147329 P  14/04/2015  US and 

201562188999 P  06/07/2015  US 

(96)  09/11/2015 EPA15791298.1 

(97)  24/03/2021 EP3218406 

(73)  Medimmune Limited Milstein Building 

Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21 

6GH, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GEOGHEGAN, James; HAMMOND, Scott; 

GUILLARD, Sandrine; MINTER, Ralph; RUST, 

Steven; DAMSCHRODER, Melissa; JERMUTUS, 

Lutz U; HAY, Carl; SACHSENMEIER, Kris; SULT, 

Erin; HUANG, Qihui; PAVLIK, Peter; CHENG, Li; 

DIEDRICH, Gundo; RIOS-DORIA, Jonathan; 

HOLLINGSWORTH, Robert E; DURHAM, 

Nicholas; LEOW, Ching Ching; ANTONYSAMY, 

Mary; LU, Xiaojun and ROSENTHAL, Kim 

(54)  ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ СПЕЦИФИЧНИ 

ЗА CD73 И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ 
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(57)  1  Изолирано антитело или антиген-

врзувачки фрагмент од истото што специфично 

се врзува на CD73 што содржи VL и VH што 

содржат VL-CDRVL-CRD2, VL-CDR3, VH-

CDRVHCDR2, и VH-CDR3 аминокиселински 

секвенци на СЕК ИД БРи: 46, 556, 36, 39, и 45 

соодветно. 

има уште 14 патентни барања 

 

(11)  11710   (13) Т1 

(21)  2021/451   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201662302562 P  02/03/2016  US 

(96)  02/03/2017 EPA17711475.8 

(97)  05/05/2021 EP3423105 

(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. 

6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 

112-8088, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ALBONE, Earl, F.; LI, Jing; CHENG, Xin; 

CUSTAR, Daniel, W.; FURUUCHI, Keiji; 

MAJUMDER, Utpal and UENAKA, Toshimitsu 

(54)  ЕРИБУЛИН-БАЗИРАНИ АНТИТЕЛО-ЛЕК 

КОНЈУГАТИ И МЕТОДИ НА УПОТРЕБА 

(57)  1  Антитело-лек конјугат со формулата (и): 

        Ab-(L-D)p     (и) 

назначено со тоа, што 

(и) Ab е интернализирачко анти-фолат 

рецептор алфа антитело или интернализирачки 

антиген-врзувачки фрагмент на истото што 

содржи три региони што одредуваат 

комплементарност на тежок ланец (HCDRи) 

што содржат аминокиселински секвенци на СЕК 

ИД БР:2 (HCDR1), СЕК ИД БР:3 (HCDR2), и СЕК 

ИД БР:4 (HCDR3); и три региони што 

одредуваат комплементарност на лесен ланец 

(LCDRи) што содржат аминокиселински 

секвенци на СЕК ИД БР:7 (LCDR1), СЕК ИД 

БР:8 (LCDR2), и СЕК ИД БР:9 (LCDR3), како 

што е дефинирано со Кабат системот за 

нумерирање; или три региони што одредуваат 

комплементарност на тежок ланец (HCDRи) 

што содржат аминокиселински секвенци на СЕК 

ИД БР:13 (HCDR1), СЕК ИД БР:14 (HCDR2), и 

СЕК ИД БР:15 (HCDR3); и три региони што 

одредуваат комплементарност на лесен ланец 

(LCDRи) што содржат аминокиселински 

секвенци на СЕК ИД БР:16 (LCDR1), СЕК ИД 
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БР:17 (LCDR2), и СЕК ИД БР:18 (LCDR3), како 

што е дефинирано со IMGT системот за 

нумерирање; 

(ии) D е ерибулин; 

(иии) L е расцеплив поврзувач што содржи Mal-

(PEG)2-Val-Cit-pAB; и 

(ив) p е цел број од 1 до 8. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/59, C 07K 14/705, A 61K 38/17, A 

61K 38/00, A 61K 38/24  

(11)  11691   (13) Т1 

(21)  2021/452   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201462059068 P  02/10/2014  US and 

201562202824 P  08/08/2015  US 

(96)  30/09/2015 EPA15847792.7 

(97)  03/03/2021 EP3200815 

(73)  The Wistar Institute Of Anatomy And 

Biology 3601 Spruce Street, Philadelphia, 

Pennsylvania 19104, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PERALES-PUCHALT, Alfredo and CONEJO-

GARCIA, Jose R. 

(54)  МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

КАНЦЕР 

(57)  1  Конструкција на нуклеинска киселина 

што содржи секвенца на нуклеинска киселина 

што кодира химерен протеин што содржи 

лиганд, вонклеточен зглобен домен, 

трансмембрански домен, ко-стимулаторен 

сигнален регион, и сигнален ендодомен; 

назначено со тоа, што лигандот содржи 

фоликул-стимулирачки хормон (FSH) или негов 

фрагмент или модификација, каде што FSH или 

негов фрагмент или модификација се врзува за 

човечки фоликул-стимулирачки хормон 

рецептор (FSHR), и каде што химерниот 

протеин е способен да активира модифицирана 

човечка Т клетка што го експресира химерниот 

протеин. 

 има уште 19 патентни барања 
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(51)  G 01F 23/26  

(11)  11793   (13) Т1 

(21)  2021/454   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  18155432.0  06/02/2018  EP 

(96)  06/02/2018 EP18155432.0 

(97)  19/05/2021 EP3521777 

(73)  VEGA Grieshaber KG Hauptstr. 1 - 5 77709 

Wolfach, 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)  Weinzierle, Christian and Haas, Jürgen 

(54)  СЕНЗОР ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ИМПЕДАНСА 

И МЕТОД ЗА НЕГОВО РАБОТЕЊЕ 

(57)  1  Сензор за импеданса (400, 600), кој се 

состои од  

- мерна сонда (102), на чиј капацитет може да 

влијае средината што ја опкружува  

мерната сонда (102),  

- осцилаторно мерно коло, во кое мерната 

сонда (102) е распоредена како елемент за  

одредување на капацитетот,  

- единица за електроника (406, 606) која опфаќа 

генератор на сигнал (402, 602) за  

ексцитација на осцилаторно мерно коло и 

детектор на сигнал (104) за одредување на  

сигнал на одговор на осцилаторно мерно коло и  

- единица за обработка на сигнал (40601) 

поврзана со единицата за електроника  

(406, 606) што се карактеризира со тоа што 

генераторот на сигнал (402, 602) е дизајниран 

како дигитално контролирано коло, при  

што генераторот на сигнал (402, 602) има 

напонски контролиран осцилатор и  

контролни криви за генераторот на сигнал (402, 

602) се дизајнирани така што, 

генераторот на сигнал (402, 602) има линеарно 

поставена фреквенциска рампа како  

излезен сигнал.  

има уште 7 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/437, A 61P 25/00  

(11)  11782   (13) Т1 

(21)  2021/455   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201462008939 P  06/06/2014  US 

(96)  03/06/2015 EP15803364.7 

(97)  24/03/2021 EP3151832 

(73)  Ovid Therapeutics, Inc. 1460 Broadway 

New York, NY 10036, 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)  DURING, Matthew 

(54)  МЕТОДИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

ТОНСКА ИНХИБИЦИЈА И ТРЕТМАН НА 

СЕКУНДАРНА ИНСОМНИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

ефективна количина на 4,5,6,7-

тетрахидроизоксазоло(5,4-c)пиридин-3-ол 

(THIP) или негова фармацевтски прифатлива 

сол и фармацевтски прифатлив носач или 

ексципиенс за употреба во метод за лекување 

на човечки субјект со Фрагилен Х синдром со 

дневна доза THIP или негова фармацевтски 

прифатлива сол од 1 mg до 10 mg.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07H 15/203, A 61P 35/00, A 61P 43/00  

(11)  11760   (13) Т1 

(21)  2021/456   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20160017466  14/10/2016  GB 

(96)  13/10/2017 EP17791980.0 

(97)  10/03/2021 EP3525830 

(73)  Medimmune Limited Milstein Building 

Granta Park Cambridge, Cambridgeshire CB21 

6GH, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  HOWARD, Philip Wilson and GREGSON, 

Stephen John 
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(54)  КОЊУГАТИ НА 

ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИН  

(57)  1  Соединение со формулата I: 

  

и нивни соли и солвати, при што: 

квадратните загради го означуваат НО2 групата 

е изборна; 

D претставува или група D1 или D2: 

  

точката го означува опционалното присуство на 

двојна врска помеѓу C2 и C3; 

кога постои двојна врска помеѓу C2 и C3, R2 е 

избран од групата составена од: 

(ia) C5-10 арил група, опционално заменета со 

еден или повеќе супституенти избрани од 

групата која се состои од: хало, нитро, цијано, 

етер, карбокси, естер, С1-7 алкил, C.3-7 

хетероциклил и бис-окси-C1-3 алкилен; 

(ib) C1-5 заситен алифатичен алкил; 

(ic) C3-6 заситен циклоалкил; 

(id) 

  

при што секој од R1R12'и R13 се независно 

избрани од H, C1-3 заситен алкил, C2-3 

алкенил, C2-3 алкинил и циклопропил, каде што 

вкупниот број на јаглеродни атоми во R2 

групата е не повеќе од 5; 

(ie) 

  

при што еден од R15a и R15b е H, а другиот е 

избран од: фенил, кој фенил е незадолжително 

заменет од група избрана од хало, метил, 

метокси; пиридил; и тиофенил; и 

(if) 

  

каде R14 е избран од: H; C1-3 заситен алкил; 

C2-3 алкенил; C2-3 алкинил; циклопропил; 

фенил, кој фенил е незадолжително заменет од 

група избрана од хало, метил, метокси; 

пиридил; и тиофенил; 

кога постои единствена врска помеѓу C2 и C3, 

R2 е избран од H, OH, F, diF и 

  

каде R16a и R16b се независно избрани од H, 

F, C1-4 заситен алкил, C2-3 алкенил, кои 

алкилни и алкенилни групи по избор се 

заменуваат со група избрана од С.1-4 алкил 

амидо и C1-4 алкил естер; или, кога еден од 

R16a и R16b е H, другиот е избран од нитрил и 
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C1-4 алкил естер; 

D' претставува или група D'1 или D'2: 

  

при што линијата со точки означува опционално 

присуство на двојна врска помеѓу C2 'и C3'; 

кога постои двојна врска помеѓу C2'и C3', R12 е 

избран од групата составена од: 

(iia) c5-10 арил група, опционално заменета со 

еден или повеќе супституенти избрани од 

групата која се состои од: хало, нитро, цијано, 

етер, карбокси, естер, С1-7 алкил, c3-7 

хетероциклил и бис-окси-c1-3 алкилен; 

(iib) c1-5 заситен алифатичен алкил; 

(iic) C3-6 заситен циклоалкил; 

(iid) 

  

при што секој од R2R22 и R23 се независно 

избрани од H, C1-3 заситен алкил, C2-3 

алкенил, C2-3 алкинил и циклопропил, каде што 

вкупниот број на јаглеродни атоми во R12 

групата е не повеќе од 5; 

(iie) 

  

при што еден од R25a и R25b е H, а другиот е 

избран од: фенил, кој фенил е незадолжително 

заменет од група избрана од хало, метил, 

метокси; пиридил; и тиофенил; и 

(iif) 

  

каде R24 е избран од: H; C1-3 заситен алкил; 

C2-3 алкенил; C2-3 алкинил; циклопропил; 

фенил, кој фенил е незадолжително заменет од 

група избрана од хало, метил, метокси; 

пиридил; и тиофенил; 

кога постои единствена врска помеѓу C2 'и C3', 

R12 е избран од H, OH, F, diF и 

  

каде R26a и R26b се независно избрани од H, 

F, C1-4 заситен алкил, C2-3 алкенил, кои 

алкилни и алкенилни групи по избор се 

заменуваат со група избрана од С1-4 алкил 

амидо и C1-4 алкил естер; или, кога еден од 

R26a и R26b е H, другиот е избран од нитрил и 

C1-4 алкил естер; 

R6 и R9 се независно избрани од H, R, OH, OR, 

SH, SR, NH2, NHR, NRR', нитро, Me3Sn и хало; 

каде што R и R' се независно избрани од 

опционално заменет C1-12 алкил, C3-20 

хетероциклил и C5-20 арил групи; 

R7 е избран од H, R, OH, OR, SH, SR, NH2, 

NHR, NRR', нитро, Me3Sn и хало; 

R" е C3-12 алкиленска група, кој синџир може 

да биде прекинат од еден или повеќе 

хетероатоми, на пр. О, S, НРN2 (каде RN2 е H 

или C1-4 алкил), и/или ароматични прстени, на 

пр. бензен или пиридин; 

Y и Y' се избрани од O, S или NH; 

R6', R7', R9' се избрани од истите групи со R6, 

R7 и R9 соодветно; 

R11b е избран од ОH, ORА., каде RА. е C1-4 

алкил; и 

RL. е поврзувач за поврзување со агент за 

врзување на клетка, што е: 

  

при што 

Q е: 

  

каде QX е таков што Q е остаток од 

аминокиселина, остаток од дипептид или 
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остаток од трипептид; 

X е: 

  

каде a = 0 до 5, b = 0 до 16, c = 0 или d = 0 до 5; 

GL. е избран од: 

(G
L1-1

)  

 

(G
L4

)  

 

Каде е Hаl = I, Br, Cl 

(G
L1-2

)  

 

(G
L5

)  

 

(G
L2

)  

 

(G
L6

)  

 

(G
L3-1

)  

 

(G
L7

)  

 

  каде NO2 групата е опционална     

(G
L3-2

)  

 

(G
L8

)  

 

  каде NO2 групата е опционална     

(G
L3-3

)  

 

(G
L9

)  

 

  каде NO2 групата е опционална     

(G
L3-4

)    
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  каде NO2 групата е опционална 

 

 

 

 

(GL1-1)  

  (GL4)  

  

   Каде е Hаl = I, Br, Cl 

(GL1-2)  

  (GL5)  

  

(GL2)  

  (GL6)  

  

(GL3-1)  

  (GL7)  

  

  каде NO2 групата е опционална  

   

(GL3-2)  

  (GL8)  

  

  каде NO2 групата е опционална  

   

(GL3-3)  

  (GL9)  

  

  каде NO2 групата е опционална  

   

(GL3-4)  

    

  каде NO2 групата е опционална  

каде Ar претставува C5-6 арилена група. 

има уште 24 патентни барања 
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(51)  C 07C 29/09, C 07C 63/26, C 07C 51/09, C 

07C 31/20  

(11)  11763   (13) Т1 

(21)  2021/458   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201514795116  09/07/2015  US 

(96)  07/07/2016 EP16822000.2 

(97)  10/03/2021 EP3320033 

(73)  Loop Industries, Inc. 1999 Avenue of the 

Stars Suite 2520 Los Angeles, California 90067, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  ESSADDAM, Hatem 

(54)   ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЈА НА 

ТЕРЕФТАЛАТЕН ПОЛИЕТИЛЕН 

(57)  1  Постапка за деполимеризација на 

полимер што содржи естерска функционалност 

на соодветните компоненти на алкохол и 

карбоксилна киселина за употреба во 

производството на нови полимери, што опфаќа 
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мешање на полимерот со мешавина од: 

(i) не-поларен растворувач за отекување на 

полимерот, при што не-поларниот растворувач 

е халогениран растворувач; и 

(ii) средство за разбивање на функционалноста 

на естер, кое се состои од мешавина на 

алкохол и хидроксид; 

при што мешањето се продолжува за доволно 

време за деполимеризација на барем дел од 

полимерот на соодветните компоненти на 

алкохол и карбоксилна киселина; и 

при што процесот се изведува без примена на 

надворешна топлина. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/195, A 61K 31/496, A 61K 45/06, A 

61P 25/00, A 61P 25/02, A 61P 25/04  

(11)  11764   (13) Т1 

(21)  2021/459   (22) 02/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  15191024  22/10/2015  EP 

(96)  17/10/2016 EP16781816.0 

(97)  07/04/2021 EP3364975 

(73)  Aziende Chimiche Riunite Angelini 

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 

00181 Roma, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  GARRONE, Beatrice; DURANDO, Lucia and 

CALISTI, Fabrizio 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА ТРАЗОДОН И 

ГАБАПЕНТИН ЗА ТРЕТМАН НА БОЛКА 

(57)  1  Фармацевтски состав кој се состои од 

синергетска комбинација на тразодон или 

негова сол во количина до да се обезбеди доза 

еднаква или пониска од 1 mg/kg и габапентин 

или сол или негов предлек во количина да се 

обезбеди доза еднаква или пониска од 15 mg/kg 

и најмалку еден фармацевтски прифатлив 

ексципиенс, за употреба при третман на болка, 

споменатата болка да е избрана од групата која 

се состои од хронична болка, воспалителна 

болка и невропатска болка, кадешто 

споменатиот тразодон и споменатата количина 

на габапентин обезбедуваат сооднос на тежина 

на тразодон до габапентин во опсег од 1:15 до 

1:5 и при што споменатиот предлек габапентин 

е габапентин енакарбил. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 307/68, C 07D 417/12, C 07D 413/14, 

C 07D 261/18, C 07D 263/48, C 07D 307/52, C 

07D 417/14, C 07D 401/12, C 07D 405/12, C 07D 

405/14, C 07D 413/12, A 61K 31/496, A 61P 

27/02, A 61P 25/28  

(11)  11667   (13) Т1 

(21)  2021/462   (22) 04/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201518365  16/10/2015  GB 

(96)  14/10/2016 EPA16784265.7 

(97)  10/03/2021 EP3362444 

(73)  Exonate Limited WTL, Moorfield Road, 

Duxford, Cambridge, CB22 4PS, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BATES, David; MORRIS, Jonathan; TOOP, 

Hamish; BATSON, Jennifer and MORLEY, Andrew 

David 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

или фармацевтски прифатлива сол, солват, 

или хидрат назначено со тоа, што: 

R1 е CF3, метил, CHF2, Cl, или циклопропил; и 

или 

R2 е метил, 5- или 6-член ароматичен 

хетероцикл, фенил, или кондензиран 

ароматичен хетероцикл, секој од истите може 

опционално да има еден или повеќе 

супституент(и); и 

R3 е 5-член ароматичен хетероцикл кој може 

опционално да има еден или повеќе 

супституент(и); или 

R2 е метил, 6-член ароматичен хетероцикл, 

фенил, или кондензиран ароматичен 

хетероцикл, секој од истите може опционално 

да има еден или повеќе супституент(и); и 

R3 е кондензиран ароматичен хетероцикл, кој 

може опционално да има еден или повеќе 

супституент(и).  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  H 02G 1/02, H 02J 7/00, H 02J 5/00  

(11)  11700   (13) Т1 

(21)  2021/463   (22) 04/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20170110466  22/12/2017  PT 

(96)  21/12/2018 EP18845363.3 

(97)  28/04/2021 EP3616294 

(73)  REN SERVIÇOS S A Av. Estados Unidos 

Da América, 55 1749-061 Lisboa, PT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PINHEIRO MARTINS, Jorge Filipe; 

QUARESMA DOS SANTOS, André and  RUSSO 

CAROLA, Pedro Gonçalo 

(54)  СТАНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО ЗА КОНЕКТИРАЊЕ 

КОН ПРЕНОСНА ЛИНИЈА СО ВИСОК ИЛИ 

ЕКСТРА ВИСОК НАПОН И ПОСТАПКА ЗА 

НЕЈЗИНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

(57)  1  Станица за полнење на електрично 

возило којашто се состои од мерен опсег на 

преносна линија на висок или екстра висок 

напон од 60 kV до 800 kV, исто така содржи: 

 

 приклучок (CST) поврзан кон мерниот 

опсег на преносната линија; 

 подстаница (CSS) која се напојува од 

наведениот приклучок којашто се состои од 

 еден или повеќе трансформатори на 

напонска моќност за трансформација на 

 високиот или екстра високиот напон кон 

низок напон од 1 kV за напојување на 

 полначите на електронското возило; 

 еден или повеќе полначи за електрично 

возило (CSP) кои се напојуваат од 

 наведената подстаница; 

 кадешто еден или повеќе 

трансформатори на напонска моќ се поставени 

за за  напојување со низок напон директни од 

високо напонската преносна линија, 

 премостувајќи ја посредната 
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дистрибутивна напонска мрежа. има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/397, A 61K 31/40, A 61K 9/50, A 

61K 9/48, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 

31/4035, A 61K 31/403, A 61K 31/4015, A 61P 

37/06, A 61P 37/02, A 61P 25/28, A 61P 25/00, A 

61P 21/00, A 61P 17/06, A 61P 1/00, A 61P 9/10 

(11)  11689   (13) Т1 

(21)  2021/464   (22) 04/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201562113496 P  08/02/2015  US 

(96)  10/03/2015 EP15760508.0 

(97)  12/05/2021 EP3253377 

(73)  Alkermes Pharma Ireland Limited 

Connaught House 1 Burlington Road 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)  MANSER, David, S.; SHAH, Hardik, 

Kirtikumar; PERKIN, Kristopher, K. and 

BROWNING, Ivan 

(54)  СОСТАВИ ПРОЛЕК 

МОНОМЕТИЛФУМАРАT 

(57)  1  Фармацевтски состав за давање еднаш 

или двапати на ден монометил фумарат (MMF) 

пролек, при што споменатиот MMF производ е 

2-(2,5-диоксопиролидин-1-ил)етил метил 

фумарат или негова фармацевтски прифатлива 

сол, наведениот состав  содржи 2-(2,5-

диоксопиролидин-1-ил)етил метил фумарат или 

негова фармацевтски прифатлива сол и 

полимер за контролирано ослободување, при 

што полимерот за контролирано ослободување 

е во форма на облога нанесена на јадро што 

содржи 2-(2,5-диоксопиролидин-1-ил)етил 

метил фумарат или негова фармацевтски 

прифатлива сол.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/32, H 01T 19/04, H 01T 23/00, F 

24F 3/16, A 61L 9/22  

(11)  11699   (13) Т1 

(21)  2021/465   (22) 04/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  26202218  27/09/2018  IL 

(96)  25/09/2019 EP19794705.4 

(97)  31/03/2021 EP3743196 

(73)  Tadiran Consumer and Technology 

Products Ltd. 9 Ravnitzky Street 4900615 Petah 

Tikva, IL 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  RISKIN, Yefim 

(54)  МЕТОД ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА 

ВОЗДУХОТ И АПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

НА ВОЗДУХОТ КОЈ СОДРЖИ УНИПОЛАРНА 

ЗОНА ЗА ИСПУШТАЊЕ НА КОРОНА И 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЛЕ 

(57)  1  Метод за дезинфекција на воздухот кој 

вклучува: 

 

создавање униполарна зона за испуштање на 

корона (26) помеѓу јонизирачки дел (15) од 

првата електрода (14) и нејонизирачка втора 

електрода (18) со примена на висок DC напон 

(22', 22") преку првата и втората електрода; 

пренесување на проток на воздух (25) низ 

зоната на испуштање на короната со цел да се 

претворат молекулите на водата во протокот на 

воздухот во молекули на водород пероксид како 

резултат на реакција на молекулите на водата 

со јони за испуштање на корона; и генерирање 

на електрично поле (27) помеѓу 

нејонизирачкиот дел (16) од првата електрода и 

втората електрода (18) преку протокот на 

воздух што ја опкружува зоната на испуштање 

на короната (26); 

карактеризиран со: 

генерирање на соодветни помошни електрични 

полиња (27', 27") помеѓу втората електрода (18) 

и соодветните помошни електроди  

(17', 17") поставени соодветно спротивно на 

течението и по течението од зоната на 

испуштање на короната, така што се создаваат 

соодветни DC електрични полиња (27', 27") што 

ја опкружуваат зоната на испуштање на 
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короната (26), за спречување на излегување на 

јони од зоната за испуштање на корона во 

атмосферата и за спречување на прашина што 

се наоѓа во протокот на воздухот да се 

наталожи на јонизирачкиот дел (15) од првата 

електрода (14). 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/437, A 61P 25/00  

(11)  11777   (13) Т1 

(21)  2021/467   (22) 07/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201462008939 P  06/06/2014  US 

(96)  03/06/2015 EP18169211.2 

(97)  24/03/2021 EP3372229 

(73)  Ovid Therapeutics, Inc. 1460 Broadway 

New York, NY 10036, 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)  During, Matthew 

(54)  МЕТОДИ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

ТОНСКАТА ИНХИБИЦИЈА И ТРЕТМАН НА 

АНГЕЛМАНОВ СИНДРОМ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

ефективна количина на 4,5,6,7-

тетрахидроизоксазоло(5,4-c)пиридин-3-ол 

(THIP) или негова фармацевтски ефикасна сол 

и фармацевтски прифатлив носач или 

ексципиенс за употреба во метод за лекување 

на човечки субјект со Ангелманов синдром, при 

што ефективната количина е од 10 mg до 20 

mg. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 

61K 31/437, A 61P 37/00, A 61P 35/00  

(11)  11772   (13) Т1 

(21)  2021/471   (22) 08/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201562170547P  03/06/2015  US and 

201562271689P  28/12/2015  US 

(96)  02/06/2016 EP16728566.7 

(97)  02/06/2021 EP3303334 
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(73)  Principia Biopharma Inc. 220 East Grand 

Avenue South San Francisco, CA 94080 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GOLDSTEIN, David and OWENS, Timothy D. 

(54)  ТИРОЗИН КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ  

(57)  1  Соединениe со формула (I):  

  

кадешто:  

 

R1 и R2 се независно водород, алкил, алкокси, 

халоалкил, или хало; 

X е -O-; 

Ar е фенил опционално супституиран со еден, 

два или три супституенти независно избран од 

алкил, хало, халоалкил, алкокси, и хидрокси; 

A e -CR3-, кадешто R3 e водород, алкил, 

циклопропил, хало, халоалкил, халоалкокси, 

алкокси, или цијано; 

Y е врска или алкилен; 

прстен Z е хетероциклоамино опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

независно избран од алкил, хидрокси, алкокси, 

и флуоро;  

R5 е група со формула (i) или (iv):  

  

 

кадешто:  

Ra е водород или флуоро; 

секој Rb независно е водород или алкил; и  

Rc е водород; и/или 

негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 19/00, A 

61P 19/08, A 61P 19/10, A 61P 35/00, A 61P 

43/00, A 61P 13/12, A 61P 1/02, A 61P 19/02  

(11)  11779   (13) Т1 

(21)  2021/474   (22) 08/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201361785306 P  14/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14770052.0 

(97)  21/04/2021 EP2968284 

(73)  Osteoqc Inc. 1000 De La Gauchetiere 

Street West Suite 2100 Montreal, Québec H3B 

4W5, 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)  ELLIES, Debra; REY, Jean-Philippe and 

KIMBALL, F. Scott 

(54)  ДЕРИВАТИ НА АЛКИЛ-АМИН ХАРМИН 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ РАСТ НА КОСКИ 

(57)  1  Соединение според Формула I: 

  

 

или негова сол или хидрат; каде што  

W е CR3a;  

X е CR3b;  

Y е N, при што N е опционално оксидиран до 

соодветниот N-оксид; 

Z е CR3d;  

RN е избран од групата која се состои од 

NR6R7, хетероциклил и хетероарил, при што 

хетероциклилот и хетероарилот содржат од 5 

до 10 прстенести атоми, од кои најмалку еден е 

азот; 
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секој R1a, R1b и R1c е независно избран од H, 

метил, и етил, при што вкупниот број на 

јаглеродни атоми во групата -C(R1a)2-

[C(R1b)2]q-[C(R1c)2]t-не надминува шест;  

секој R2, R3a, R3b и R3d е независно одбран од 

групата која се состои од H, халоген, C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси, 

арилокси, C1-6 алкил-OH, -OR4, -C0-6 алкил-

NR4R5, -SR4, -C(O)R4, -C0-6 алкил-C(O)OR4, -

C(O)NR4R5, -N(R4)C(O)R5, -N(R4)C(O)OR5, -

N(R4)C(O)NR4R5, -OP(O)(OR4)2, -S(O)2OR4, -

S(О)2NR4R5, -CN, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил и хетероарил;  

секој R4, R5, R6 и R7 е независно одбран од 

групата што се состои од H, C1-6 алкил, и C1-6 

алкил-OH; 

каде што записот q е 0 и записот t е или каде 

што записот q е 1 и записот t е 0, или каде што 

записот q и записот t се 1; 

под услов кога: 

а) збирот на q и t е и 

б) било кој од R6 или R7, доколку е присутен, е 

H или C1-6 алкил, 

барем еден од R1a и R1b е различен од H; и  

под услов кога збирот на q и t е 2, 

а) R2 е различен од H, и 

б) барем еден од R6 и R7, доколку е присутен, е 

различен од H или метил. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  E 21D 11/10  

(11)  11666   (13) Т1 

(21)  2021/475   (22) 09/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  102017120635  07/09/2017  DE; 

102017125624  02/11/2017  DE; 202017105802 U  

25/09/2017  DE and 202018102249 U  23/04/2018  

DE 

(96)  24/08/2018 EPA18773927.1 

(97)  24/03/2021 EP3580429 

(73)  BAG Bauartikel GmbH 

Zotzenheimerstrasse 64a, 55576 Sprendlingen, 

DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HEYMANN, Martin 
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(54)  СИСТЕМ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ ЗА 

БЕТОНСКАТА ПОСТАВА НА ВНАТРЕШНАТА 

ОБВИВКА НА ТУНЕЛСКА КОНСТРУКЦИЈА 

(57)  1  Самопотпорен систем за зајакнување за 

бетонската постава на внатрешната обвивка на 

тунелска конструкција што има барем 

надворешен слој (19) и внатрешен слој (20) од 

зајакнување и разделници (21), 

назначено со тоа, што 

- затегнувачки лакови (4) или затегнувачки 

прстени со прилагодлива должина на лак или 

прилагодлив обем на прстен, формирани од 

барем два лачни сегменти (23, 24) за да се 

формира лак за зајакнување на тунел или 

прстен за зајакнување на тунел за 

зајакнувањето на внатрешната обвивка на 

тунелската конструкција, како потпора за барем 

надворешен слој (19) направен барем од 

заварени жичани мрежи, 

- каде што лачните сегменти (23, 24) се секој 

формирани од индивидуална зајакнувачка 

челична шипка, 

- затегнувачки тела за потпора (2) со 

поврзувачки регион (5) за затегнувачките 

лакови (4) и со барем еден потпорен крак (3) за 

затегнување на затегнувачките лакови (4) или 

затегнувачките прстени на надворешната 

обвивка или карпестиот површински ѕид на 

тунелската конструкција во вид на потпора и со 

цел да се произведе растојанието во однос на 

надворешна обвивка (15) или карпестиот 

површински ѕид, 

- први разделници (1) на затегнувачките тела за 

потпора (2) за потпора на надворешната 

обвивка или карпестиот површински ѕид на 

тунелската конструкција и за генерирање на 

минималната бетонска покриеност на 

инсталираните зајакнати бетонски делови, и 

- втори разделници (21) помеѓу надворешен 

слој (19) и внатрешен слој (20) на 

зајакнувањето. 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  A 61B 17/12, A 61F 6/20, A 61N 1/36  

(11)  11690   (13) Т1 

(21)  2021/478   (22) 10/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  0802137  10/10/2008  SE and 227810 P  

23/07/2009  US 

(96)  09/10/2009 EP09822269.8 

(97)  07/04/2021 EP2346456 

(73)  Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 

223 70 Lund, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  АПАРАТ ЗА ПРИВРЕМЕНА МАШКА 

КОНТРАЦЕПЦИЈА 

(57)  1  Апарат за машка контрацепција за 

постигнување привремен стерилитет кај машко 

човечко суштество, кој се состои од:  

вграден уред за рестрикција прилагоден за 

рестрикција на семеводот во регионот низводно 

од ampulla ductus deferens  за време на 

контролиран период, со што уредот е способен 

да спречи сперматозоидите да стигнат до 

уретрата, и контролен уред за контрола на 

работата на уредот за рестрикција.  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07B 63/00, C 07D 401/04, A 61K 31/454, A 

61P 37/08, A 61P 5/04  

(11)  11765   (13) Т1 

(21)  2021/479   (22) 10/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20150031103  24/07/2015  ES 

(96)  22/07/2016 EP16829901.4 

(97)  17/03/2021 EP3327012 

(73)  URQUIMA, S.A. and Disproquima, S.A. 

Poligon Industrial Riera de Caldes Avgda. Camí 

Reial, 51-57 08184 Palau-solità i Plegamans 

Barcelona, ES and Carrer la Terra, 42 08227 

Terrassa - Barcelona, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  DEL RÍO PERICACHO, José Luis; 

PUIGJANER VALLET, Maria Cristina; PROHENS 
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LÓPEZ, Rafael and ARREDONDO MARTÍNEZ, 

Yolanda Esther 

(54)  КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА БИЛАСТИН И 

ПОСТАПКИ НА НИВНАТА ПОДГОТОВКА 

(57)  1  Хидрантна Ета кристална форма на 

биластин назначена со тоа, што има 

дифрактограм на X-зраци кој што ги опфаќа 

карактеристичните пикови на 8.4; 9.6; 12.2; 13.2; 

15.1; и 19.2 ± 0.2 степени 2 тета измерени со 

дифрактометарот на X-зраци со Cu Kα зрачење 

(1.5418 Å). 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 63B 69/36, A 63C 19/00  

(11)  11766   (13) Т1 

(21)  2021/480   (22) 10/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20160126449  01/07/2016  RU 

(96)  20/06/2017 EP17772123.0 

(97)  02/06/2021 EP3478374 

(73)  Borisov, Sergei Vladimirovich 

Komsomolsky Prospekt 32-2 110, 111 Moscow 

119146 , RU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  Borisov, Sergei Vladimirovich 

(54)  ТЕРЕН ЗА ГОЛФ „КАЛЕИДОСКОПˮ 

(57)  1  Терен за голф и најмалку три различни 

скор-карти, при што тој терен за голф опфаќа: 

збир на одредувачки елементи кои 

произлегуваат од обликувањето на земјиштето 

кое што го сочинува теренот за голф, каде што 

збирот на одредувачките елементи опфаќа: 18 

почетни точки, соодветен број на гринови и 

понатака фервејви  и пречки, при што секоја  

спомната почетна точка во рамките на било кој 

од пар 3, пар 4 или пар 5 растојаније на играта 

од најмалку два спомнати грина, каде што 

теренот за голф е назначен: 

 

со најмалку три претходно дефинирани патеки 

на теренот за голф, при што секоја спомнатата 

патека е соодветна на одреден скор-карта од 

најмалку три различни скор-карти, а зоните на 

играње ги опфаќаат следните елементи од 

збирот на одредувачки елементи: 

почетната точка; 

грин; и 
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oпционо фервеј поставен помеѓу почетната 

точка и гринот; 

 

каде што секоја спомната претходно 

дефинирана патека на теренот на голф е 

различна од преостанатите претходно 

дефинирани патеки на теренот за голф, и 

и при што тој број на тиови се поклопува со 

бројот на гринови.  

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  C 12P 23/00  

(11)  11767   (13) Т1 

(21)  2021/481   (22) 10/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20150184899  11/09/2015  EP 

(96)  09/09/2016 EP16770222.4 

(97)  17/03/2021 EP3347484 

(73)  Universität zu Köln Albertus-Magnus-Platz 

1 50923 Köln, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  PODOLA, Björn; MELKONIAN, Michael; 

COSTA KIPERSTOK, Alice and SEBESTYEN, 

Petra 

(54)  ПОСТАПКА ЗА КУЛТИВИРАЊЕ НА 

HAEMATOCOCCUS ВРСТА ПОРАДИ 

ПРОИЗВОДСТВО НА АСТАКСАНТИН 

(57)  1  Постапката за култивирање на 

Haematococcus вид поради производство на 

астаксантин кој ги опфаќа фазите: 

 

- oбезбедување на супстрат, 

- поставување на Haematococcus вид на 

површина на тој супстрат, 

- изложување на Haematococcus вид која што е 

поставен на супстратот со големи интензитети 

на светлина од најмалку 200 µmol фотони m-2s-

1 oд почетокот на постапката на култивирање и 

избегнување на двофазна постапка за 

култивирање на Haematococcus вид со прва 

фаза која што претставува почетно 

култивирање до кое се достигнува со 

изложување на  Haematococcus вид на помала 

енергија на светлината, при што таа помала 

енергија на светлина во првата фаза изнесува 

од 50 µmol фотони m-2 s-1 до помало од 200 
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µmol фотони m-2 s-по што следува втора фаза 

на последователно култивирање на  

Haematococcus вид со изложување на 

Haematococcus вид на поголема енергија на 

светлина од енергијата применета во првата 

фаза за да се предизвика формирање на 

астаксантинот, каде што поголемата енергија 

на светлината во втората фаза изнесува 

најмалку 200 µmol фотони m-2s-1, 

и опционо  

- собирање на култивиран Haematococcus вид 

и/или 

- изолирање на астаксантин. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/47, A 61K 31/445  

(11)  11665   (13) Т1 

(21)  2021/484   (22) 11/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201562272890 P  30/12/2015  US; 

201662300479 P  26/02/2016  US; 201662315412 

P  30/03/2016  US; 201662402454 P  30/09/2016  

US; 201662428867 P  01/12/2016  US and 

201662431791 P  08/12/2016  US 

(96)  29/12/2016 EPA16826898.5 

(97)  19/05/2021 EP3397273 

(73)  Amicus Therapeutics, Inc. 3675 Market 

Street, Philadelphia, PA 19104, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DO, Hung V.; KHANNA, Richie and 

GOTSCHALL, Russell 

(54)  ПОДОБРЕНА КИСЕЛИНА АЛФА-

ГЛУКОЗИДАЗА ЗА ТРЕТМАНОТ НА 

ПОМПЕОВА БОЛЕСТ 

(57)  1  Состав што содржи молекули на 

рекомбинантна човечка киселина α-глукозидаза 

(rhGAA) за употреба во третманот на Помпеова 

болест во комбинација со миглустат кај пациент 

кој има потреба од истото; 

назначено со тоа, што составот се 

администрира интревенозно во доза од 5 mg/kg 

до 20 mg/kg и миглустатот се администрира 

орално во доза од 260 mg или 130 mg; 

каде што rhGAA молекулите се произведени во 

клетки од јајници на Кинески хрчак (CHO), 

rhGAA молекулите содржат седум потенцијални 

места на N-гликозилација, 40%-60% од N-

гликаните на rhGAA молекулите се комплексен 
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тип N-гликани, и барем 50% од rhGAA 

молекулите носат бис-маноза-6-фосфат (бис-

M6P) единица на првото потенцијално место на 

N-гликозилација,. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07B 59/00, C 07D 471/04, C 07D 257/02, C 

07D 255/02, C 07F 5/00, C 07F 1/08, A 61K 51/00, 

A 61K 31/555, A 61K 31/395, A 61P 35/00, A 61P 

43/00  

(11)  11768   (13) Т1 

(21)  2021/486   (22) 11/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20150062306  25/03/2015  JP 

(96)  25/03/2016 EP16768957.9 

(97)  02/06/2021 EP3275883 

(73)  FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-

chome Minato-ku Tokyo 106-8620 , JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  NAKAGAWA, Daisuke; YAMAKAWA, 

Takayuki; FUKUNAGA, Hirofumi;  SHINJO, 

Sachiko and SEKINE, Shinichiro 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

НОВО СОЕДИНЕНИЕ КОЕ ШТО СОДРЖИ 

АЗОТ, ИЛИ НЕГОВИТЕ СОЛИ, И НЕГОВИОТ 

ПРОИЗВОДЕН ИНТЕРМЕДИЈЕР 

(57)  1  Постапката за производство на 

соединение претставено во формулата [11] или 

на неговата сол, кое што опфаќа: 

 

(1) фаза на реагирање на соединението 

претставено во формулата [1] или неговата сол 

  

при што во формулата, R1 претставува атом на 

водород или амино-заштитна група; R2 

претставува карбоксил-заштитна група; L1 

претставува група претставена со формулата  
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[2a] 

  

при што во формулата, R3a, R4a, R5a, и R6a се 

исти или меѓусебно се разликуваат и 

претставуваат атом на водород или C1-6 aлкил 

група; p1 претставува цел број од  1 дo 3; q1 

претставува цел број од 0 дo 3; и r1 

претставува цел број од 1 дo 6; и L2 

претставува група претставена со формулата 

[2b] 

  

при што во формулата, R3b, R4b, R5b, и R6b се 

исти или меѓусебно се разликуваат и 

претставуваат атом на водород или C1-6 aлкил 

група; p2 претставува цел број од 1 дo 3, q2 

претставува цел број од 0 дo 3; и r2 

претставува цел број од 1 дo 6; со соединение 

претставено во формулата [3] или со неговата 

сол 

  

при што во формулата, L3 претставува група 

претставена со формулата [2c] 

  

при што во формулата, R3c, R4c, R5c, и R6c се 

исти или меѓусебно се разликуваат и 

претставуваат атом на водород или C1-6 aлкил 

група; p3 претставува цел број од 1 дo 3; q3 

претставува цел број од 0 дo 3; и r3 

претставува цел број од 1 дo 6; A1 претставува 

било која од групи претставени со формулите 

[4] дo [9] 
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при што во формулите, * претставува место на 

врзување; и R7 се исти или меѓусебно се 

разликуваат и претставуваат карбоксил-

заштитна група; и m претставува цел број од 1 

дo 3; за да се добие соединение претставено во 

формулата [10] или неговата сол; 

  

при што во формулата, RR2, LL2, L3, Aи m 

имаат иста дефиниција како RR2, LL2, L3, Aи m 

кои што се претходно опишани; и 

 

(2) фаза на отстранување на заштита од 

соединение представено со формулата [10] или 

негова сол, 

 

  

 

при што во формулата, A2 претставува било 

која од групи претставени во формулите [12] дo 

[17] 

 

 

 

  

 

  

при што во формулите, * претставува место на 

врзување; и LL2, L3, и m имаат иста 

дефиниција како LL2, L3, и m кои што се 

претходно опишани. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  E 04B 1/348, E 04G 11/02, B 28B 7/22, B 

28B 7/30  

(11)  11645   (13) Т1 

(21)  2021/487   (22) 11/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  102016120047  20/10/2016  DE 

(96)  19/10/2017 EP17797061.3 

(97)  02/06/2021 EP3529020 

(73)  Lechner Group GmbH Altenhöferallee 133 

60438 Frankfurt am Main, 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)  LECHNER, Tobias 

(54)  АПАРАТ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ПРОСТОРЕН МОДУЛ ВО ЕДЕН ДЕЛ КОЈА 

ИМА ТРИ СТРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕДЕН 

ПОДЕН ЕЛЕМЕНТ И/ИЛИ ЕДЕН ТАВАНСКИ 

ЕЛЕМЕНТ. 

(57)  1   Апарат за производство на просторен 

модул во еден дел (8) кој има три странични 

елементи (24) и исто така поден елемент (25) 

и/или тавански елемент (26), при што апаратот 

е дизајниран како паралелопипедален шуплив 

централен кофраж (10) околу кој може да се 

постави надворешен кофраж (9) за да се 

произведе просторниот модул (8), кој апарат ги 

има следниве карактеристики:  

а) правоаголен главен елемент (11) кој се 

состои од први рамнински елементи (1) и втори 

рамнински елементи (2);  

б) странични елементи (12, 13, 14, 15) 

распоредени нормално на главниот елемент 

(11) во ивичните предели и се состојат од трети 

рамнински елементи (3) и четврти рамнински 

елементи (4), при што најмалку третите 

рамнински елементи (3) или четвртите 

рамнински елементи (4) имаат аголни предели 

(17) со страничните елементи (12, 13, 14, 15);  

в) првите рамнински елементи (1) може да се 

спуштат под вторите рамнински елементи (2) на 

главниот елемент (11) и да се поместуваат 

едни во однос на други, а потоа и вторите 

рамнински елементи (2) да се турнат заедно за 

да се намали правоаголната површина на 

главниот елемент (11) и  

г) третите рамнински елементи (3) и четвртите 
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рамнински елементи (4), кои се поставени 

нормално на главниот елемент (11), од 

страничните елементи (12, 13, 14, 15) може да 

се поместува сукцесивно во насока на 

централната надолжна оска (16) на главниот 

елемент (11) или централниот кофраж (10). 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/4184, A 61P 35/00 

(11)  11637   (13) Т1 

(21)  2021/489   (22) 11/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201662362208P  14/07/2016  US 

(96)  10/07/2017 EP17740885.3 

(97)  07/04/2021 EP3484875 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WOODS, Timothy Andrew; COATES, David 

Andrew; CLAYTON, Joshua Ryan; SALL, Daniel 

Jon and BASTIAN, Jolie Anne 

(54)  ПИРАЗОЛИЛАМИНОБЕНЗИМИДАЗОЛ 

ДЕРИВАТИ КАКО JAK ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата или негова 

фармацевтска прифатлива сол 

  

кадешто R е избран од: H, -C1-3 алкил, -

CH2CH(OH)CH3, -C2-3 алкил-O-CH3,  

  

R1 е избран од: H, -CH3, и -OCH3; 

R2 е -CHF2 или -CF3; и 
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R3 е H или -CH3; 

дава кога R2 е -CF3 и R3 е H, или R или R1 

може да биде -CH3, но не и двата.  

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/00, A 61K 31/407, A 61K 31/138, A 

61K 31/137, A 61P 29/00, A 61P 27/08, A 61P 

27/04, A 61P 41/00, A 61P 27/02  

(11)  11709   (13) Т1 

(21)  2021/490   (22) 14/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201261718026 P  24/10/2012  US and 

201261736179 P  12/12/2012  US 

(96)  23/10/2013 EP13848382.1 

(97)  14/04/2021 EP2911511 

(73)  Omeros Corporation 201 Elliott Avenue 

West Seattle, WA 98119, US 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  DEMOPULOS, Gregory, A.; TEDFORD, 

Clark, E. and SHEN, Hui-Rong 

(54)  СТАБИЛНИ МИДРИЈАТИЧНИ И 

АНТИИНФЛАМАТОРНИ РАСТВОРИ БЕЗ 

КОНЗЕРВАНСИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ  

(57)  1  Стерилна фармацевтска формулација 

која се состои од воден раствор на 

фенилефрин и кеторолак во количина доволна 

за една инјекција во раствор за интраокуларна 

офталмолошка иригација за употреба во 

интраокуларна хирургија, каде што 

формулацијата е содржана во сад, а садот 

овозможува еднократна употреба и не 

овозможува повеќекратна употреба на 

растворот, при што растворот дополнително 

содржи пуфер систем и е без конзерванси, без 

антиоксиданси и без средства за растворување 

и е без видливо таложење и кристализација за 

шест месеци на температура од 60°C и каде 

што пуфер системот е избран од пуфер систем 

на натриум фосфат и пуфер систем на натриум 

цитрат, а растворот е прекриен со инертен гас 

во садот.  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, A 61K 

31/4375, A 61P 35/00  

(11)  11638   (13) Т1 

(21)  2021/492   (22) 14/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201361912074P  05/12/2013  US 

(96)  20/11/2014 EP17200940.9 

(97)  14/04/2021 EP3318565 

(73)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York, 

NY 10017, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FLANAGAN, Mark Edward; BROWN, 

Matthew Frank; UNWALLA, Rayomand Jal; 

CASIMIRO-GARCIA, Agustin; CHE, Ye; COE, 

Jotham Wadsworth; GILBERT, Adam Matthew; 

HAYWARD, Matthew Merrill; LANGILLE, Jonathan 

David; MONTGOMERY, Justin Ian; TELLIEZ, 

Jean-Baptiste; THORARENSEN, Atli and 

TRUJILLO, John I 

(54)  ПИРОЛО [2,3-D]ПИРИМИДИНИЛ, 

ПИРОЛО [2,3-B]ПИРАЗИНИЛ И ПИРОЛО 

[2,3-D]ПИРИДИНИЛ АКРИЛАМИДИ 
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(57)  1  Соединение коешто ја има структурата:  

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

солват, или негов енантиомер или 

диастереомер и кадешто  

 

R2 е избран од групата составена од водород, 

деутериум, C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на алкил, C3-C6 циклоалкил, C6-C10 арил, 

моноцикличен или бицикличен хетероарил, 

којшто содржи 5- и/или 6-член прстени, 

(арил)C1-C6 линеарна или разгранета низа на 

алкил, (хетероарил)C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил, (хетероциклична)C1-

C6 линеарна или разгранета низа на алкил, 

(C1-C6 линеарна или разгранета низа на 

алкил)арил, (C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на алкил)хетероарил, (C1-C6 линеарна 

или разгранета низа на алкил)хетероциклична, 

C1-C6 линеарна или разгранета низа на 

перфлуороалкил, C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкокси, C1-C6 линеарна 

или разгранета низа на перфлуороалкокси, 

халоген, цијано, хидроксил, амино, карбокси, 

аминокарбонил, (C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на 

алкил)аминокарбониламино, (C1-C6 линеарна 

или разгранета низа на алкил)аминокарбонил, -

SOR12, -SO2R12, - NR13SO2R12, -

SO2NR13R14, и -NR13SO2NR14R15; кадешто 

споменатиот алкил, арил и хетероарил е 

независно опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти избрани од групата 

составена од хало, хидрокси, метокси, амино, 

цијано, алкиламино, диалкиламино, CF3, 

аминокарбонил, (C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил)аминокарбонил, и C3-

C6 циклоалкил;  

R3 е избран од групата составена од водород, 

деутериум, C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на алкил, C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на перфлуороалкил, халоген, и цијано; 

A е --(CRaRb)q-(CRcRd)r--, кадешто во Ra, Rb, 

Rc и Rd се независно избрани од водород, C1-

C6 линеарна или разгранета низа на алкил, C1-

C6 линеарна или разгранета низа на 

перфлуороалкил, C6-C10 арил, моноцикличен 

или бицикличен хетероарил, којшто содржи 5-

и/или 6-член прстени, алкиларил, (арил)C1-C6 

линеарна или разгранета низа на алкил, 

(хетероарил)C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на алкил, халоген, цијано, хидроксил, C1-

C6 линеарна или разгранета низа на алкокси, 

амино, карбокси, аминокарбонил, 

(хетероциклична)C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил, (C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил)арил, (C1-C6 

линеарна или разгранета низа на 

алкил)хетероарил, и (C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил)хетероцикличен, 

кадешто споменатиот алкил е дополнително 

опционално супституирана со еден или повеќе 

супституенти избрани од групата составена од 

хало, хидрокси, метокси, амино, алкиламино, 

диалкиламино, CF3, и C3-C6 циклоалкил;  

R0, RR4, R5, R6, R7, R8, R9 и R10 се независно 

избрани од водород, C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил, C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на перфлуороалкил, C6-C10 

арил, моноцикличен или бицикличен 

хетероарил, којшто содржи 5- и/или 6-член 

прстени, (арил)C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на алкил, (хетероарил)C1-C6 линеарна 

или разгранета низа на алкил, хетероарил, 

халоген, цијано, хидроксил, C1-C6 линеарна 

или разгранета низа на алкокси, амино, 

карбокси, аминокарбонил, (хетероциклична)C1-
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C6 линеарна или разгранета низа на алкил, 

(C1-C6 линеарна или разгранета низа на 

алкил)арил, (C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на алкил)хетероарил, и (C1-C6 линеарна 

или разгранета низа на алкил)хетероцикличен, 

кадешто споменатиот алкил е дополнително 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од групата составена од 

хало, хидрокси, метокси, амино, алкиламино, 

диалкиламино, CF3, и C3-C6 циклоалкил; 

кадешто, алтернативно, R0 или Rи/или R6 или 

R7, соодветно заедно со или R4, Rs, Ra, Rb, Rc 

или Rd, може независно да формира врска или 

C1-C6 линеарна алкил низа; и/или, 

алтернативно, R4 или R5, соодветно заедно со 

или Ra, Rb, Rc или Rd, може независно да 

формира врска или C1-C6 линеарна алкил 

низа; и/или, алтернативно, R8 и R9 може 

заедно да формира 3-6-член прстен 

опционално содржи еден или два O или N 

атоми;  

R11 е водород или деутериум; 

R12, R13, R14 и R15 се независно избрани од 

водород, C1-C6 линеарна или разгранета низа 

на алкил, C1-C6 линеарна или разгранета низа 

на перфлуороалкил, C6-C10 арил, алкиларил, и 

(арил)C1-C6 линеарна или разгранета низа на 

алкил;  

Y е O или N, кадешто кога Y е O, n е 0; 

еден и само еден од врските со точки на Z и Z‟ 

содржи единечна врска, другиот е отсутен и или 

Z е C каде врските со точки за Z е единечна 

врска, и Z‟ е N или CR16; или, Z е CR16 или N 

каде врските со точки за Z‟ е единечна врска, и 

Z‟ е C; кадешто R16 е C1-C4 алкил, C6-C10 

арил, моноцикличен или бицикличен 

хетероарил, којшто содржи 5- и/или 6-член 

прстени, (арил)C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на алкил, (хетероарил)C1-C6 линеарна 

или разгранета низа на алкил, 

(хетероциклична)C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил, (C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил)арил, (C1-C6 

линеарна или разгранета низа на 

алкил)хетероарил, или (C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил)хетероциклична, 

кадешто споменатиот алкил е дополнително 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од групата составена од 

хало, хидрокси, метокси, амино, CF3, и C3-C6 

циклоалкил;  

X и врските со точки којшто може да биде 

присутен или отсутен, кадешто со,  

(a) ако X е присутен, Y е N, и X е O или - -(CR R 

) -- кадешто R и R се независно водород, 

деутериум, хало, хидрокси, C1-C4 алкокси, 

амино, CF3 , C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на алкил, C3-C6 циклоалкил, C6-C10 арил, 

моноцикличен или бицикличен хетероарил, 

којшто содржи  

5- и/или 6-член прстени, (арил)C1-C6 линеарна 

или разгранета низа на алкил, (C1-C6 линеарна 

или разгранета низа на алкил)хетероарил, 

(хетероарил)C1-C6 линеарна или разгранета 

низа на алкил, или (хетероциклична)C1-C6 

линеарна или разгранета низа на алкил,  

и споменатите врски со точки се присутни и се 

единечни врски, кадешто кога n е 0, и X е O, 

споменатиот O е поврзан со H, и споменатата 

врска со точки е помеѓу X и --(CH ) -- е отсутна, 

и кога X е --(CR R ) -- и X е сврзан директно, со 

Y; и (b) ако X е отсутен, споменатите врски со 

точки се отсутни и n е 0, кадешто со кога Y е N, 

или (i) споменатиот N атом е супституиран со H, 

(ii) Z е C, Z‟ е C или N, врската со точките за Z е 

единечна врска, врската со точките за Z‟ е 

отсутна, или (iii) Z е C или N, Z‟ е C, врската со 

точките за Z‟ е единечна врска, врската со 

точките за Z е отсутен, 5 

кадешто споменатиот Y е N атом којшто може 

заедно со R2 и атомите коишто интервенираат 

помеѓу формира 6-член прстен опционално 

супституиран со C1-C6 линеарна или 

разгранета низа на алкил или C3-C6 

циклоалкил;  

n, p, q, r и s се независно 0, 1 или 2; 
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во фармацевтска прифатлива форма во 

комбинација со еден или повеќе дополнителни 

агенси коишто го модулирааат имуниот систем 

кај цицач и коишто се антиинфламаторни.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  H 04L 12/14, H 04W 4/24  

(11)  11726   (13) Т1 

(21)  2021/493   (22) 14/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  152696 P  14/02/2009  US 

(96)  11/02/2010 EP20155124.9 

(97)  31/03/2021 EP3667588 

(73)  Boloro Global Limited 245 Park Avenue, 

39th Floor New York, NY 10167, 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)  RAMMAL, Karim, Anwar 

(54)  МЕТОД ЗА БЕЗБЕДНО ПЛАЌАЊЕ И 

НАПЛАТА СО КОРИСТЕЊЕ НА СМЕТКА ИЛИ 

БРОЈ НА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН 

(57)  1  Компјутерски имплементиран систем за 

обработка на плаќања на стоки или услуги 

(105), системот опфаќа:  

процесор за плаќање (110) конфигуриран да 

добива шифрирано барање за плаќање на 

стоки или услуги (105) од трговец (104), при што 

барањето за плаќање вклучува број на мобилен 

телефон на корисник (102); и  

мобилен оператор (112) кај кој се депонирани 

бројот на мобилниот телефон и сметката на 

мобилниот телефон на корисникот (102);  

процесор за плаќање (110) конфигуриран да 

испраќа шифрирана порака за барање за 

овластување за плаќање до мобилниот 

оператор (112) на корисникот што бара 

овластување за плаќање на барањето за 

плаќање;  

мобилниот оператор (112) е конфигуриран да 

прима шифрирана порака за барање за 

овластување за плаќање од процесорот за 

плаќање (110) и да го потврди бројот на 

мобилниот телефон на корисникот;  

мобилниот оператор (112) е конфигуриран да 

испраќа текстуална порака до мобилниот 

телефон на корисникот со барање одговор од 

корисникот (102) за овластување за 

задолжување на сметката на мобилниот 

телефон користејќи личен идентификациски 

број;  

мобилниот телефон на корисникот (102) е 

конфигуриран да испраќа текстуална порака за 

овластување за плаќање, вклучително и 

личниот идентификациски број поврзан со 

бројот на мобилниот телефон до мобилниот 

оператор (112) заради автентикација;  

мобилниот оператор (112) е конфигуриран да го 

прима и да го потврдува личниот 

идентификациски број на корисникот, да ја 

задолжува сметката на мобилниот телефон за 

износот што му се плаќа на трговецот (104) за 

стоки или услуги (105) а процесорот за плаќање 

да го плати (110) износот што претходно е 

задолжен од мобилната сметка на корисникот 

(102) во случај личниот идентификациски број 

да биде автентициран;  

мобилниот оператор (112) е конфигуриран да 

испраќа шифрирана текстуална порака за 

овластување за плаќање до процесорот за 

плаќање (110) со кој се овластува или не се 

овластува плаќање според условите 

договорени помеѓу корисникот (102) и трговецот 

(104);  

процесорот за плаќање (110) е конфигуриран 

да ја прима шифрираната порака за 

овластување за плаќање од мобилниот 

оператор (112) со која се овластува или не се 

овластува плаќање на барањето за плаќање; 

ако пораката за овластување на плаќање од 

мобилниот оператор (112) на корисникот 

одобри плаќање на барањето за плаќање, 

процесорот за плаќање (110) е конфигуриран 



 

 

186 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

да му плати на трговецот (104) за стоките или 

услугите (105) со задолжениот износ од 

сметката на мобилниот телефон и пренесена 

до процесорот за плаќање (110) преку 

мобилниот оператор (112);  

а ако пораката за овластување за плаќање од 

мобилниот оператор (112) на корисникот (102) 

не овластува плаќање на барањето за плаќање 

или ако пораката за овластување за плаќање 

не е примена во однапред одреден временски 

период, процесорот за плаќање (110) е 

конфигуриран да одбие плаќање на трговецот 

(104) за стоките или услугите (105). 

  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/485, A 61K 9/50, A 61K 9/16  

(11)  11713   (13) Т1 

(21)  2021/494   (22) 14/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201414484761  12/09/2014  US 

(96)  11/09/2015 EP15771283.7 

(97)  24/03/2021 EP3191085 

(73)  Recro Gainesville LLC 490 Lapp Road 

Malvern PA 19355, 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)  REKHI, Gurvinder Singh and SIDWELL, 

Richard 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОТПОРНИ 

НА ЗЛОУПОТРЕБА 

(57)  1  Орален фармацевтски состав кој содржи 

прва популација на перли и втора популација 

на перли; споменатата прва популација на 

перли се состои од фармацевтски активна 

состојка избрана од групата која се состои од 

бензилморфин, безитрамид, бупренорфин, 

буторфанол, карфентанил, клонитазин, кодеин, 

дезоморфин, декстроморамид, дезоцин, 

диацетилморфин, диампромид, диаморфон, 

дихидрокодеин, дихидроморфин, 

дименоксадол, димефептанол, 

диметилтиамбутен, дифеноксилат, 

диоксафетил бутират, дипренорфин, 

дипипанон, ептазоцин, етохептазин, 
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етилметилтиамбутен, етилморфин, етонитазин, 

еторфин, дихидроеторфин, фентанил, 

хидрокодон, хидроморфон, β-хидрокси-3-

метилфентанил, хидроксипетидин, изометадон, 

кетобемидон, лево-α-ацетилметадол, 

леворфанол, левофенацилморфан, 

лофентанил, меперидин, мептазинол, 

метазоцин, метадон, метопон, морфин, 

мирофин, налмефен, нарцеин, никоморфин, 

норлевофарнол, норметадон, налорфин, 

налбуфен, норморфин, норпипанон, о-

метилналтрексон, опиум, оксикодон, 

оксиморфон, папаверетум, пентазоцин, 

петидин, фенадоксон, феноморфан, 

феназоцин, феноперидин, пиминодин, 

пиритрамид, профетазин, промедол, 

проперидин, пропоксифен, ремифентанил, 

суфентанил, тилидин и трамадол или нивни 

фармацевтски прифатливи соли, при што 

споменатата прва популација на перли е 

значително ослободена од полиетилен оксид; и 

споменатата втора популација на перли содржи 

полиетилен оксид и пропустлив или 

полупропустлив слој, избран од групата што се 

состои од амонио метакрилен кополимер, 

кополимер од метакрилна киселина и нивна 

мешавина, при што споменатата втора 

популација на перли е суштински ослободена 

од било која фармацевтски активна состојка. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  F 28D 1/04, F 28F 1/16  

(11)  11698   (13) Т1 

(21)  2021/495   (22) 14/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201700025518  08/03/2017  IT 

(96)  07/03/2018 EP18715986.8 

(97)  14/04/2021 EP3593075 

(73)  Equoclima Srl Via Mazzini 10 26030 

Gabbioneta Binanuova, IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  QUINZANINI, Roberto and GAVIZZOLI, 

Massimo 

(54)  Ѕидно монтиран зрачен уред за ладење 

(57)  1  Ѕидно монтриран зрачен уред за 

ладење (1) за простории, се состои од: 

- најмалку две цевки за ладење (2) поставени 



 

 

188 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

на две различни нивоа прилагодени за да тече 

оладена вода преку; 

- средства за фиксирање (4, 5) на наведените 

цевки за ладење (2) до надворешноста на 

ѕидовите (Р) на наведените простории, 

- канал (3), распореден паралелно на и под-

покрај наведените цевки за ладење (2), 

прилагодени за собирање на кондензатот што 

се генерира преку контакт со топол воздух 

присутен во наведените простории обезбеден 

со споменатите цевки за ладење (2), 

се карактеризира со тоа што секоја цевка за 

ладење (2) содржи две обликувани надолжни 

перки (2‟, 2”), при што големината и обликот на 

надолжните перки (2‟, 2”) обезбедени на 

цевките (2) предизвикуваат собирање, дупчење 

и дренажа на кондензатот, и како што е 

наведено надолжни перки (2‟, 2”) на наведените 

цевки за ладење (2) се прилагодени да 

соработуваат едни со други за да го пренесат 

наведениот кондензат во наведениот канал (3). 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07C 403/20, C 07D 301/32, C 07D 303/46, 

C 07D 301/00  

(11)  11769   (13) Т1 

(21)  2021/496   (22) 15/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20150051615  09/12/2015  SE 

(96)  09/12/2016 EP16873468.9 

(97)  19/05/2021 EP3386947 

(73)  Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 

752 28 Uppsala , SE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  BABROU, Dzianis;  BUDNIKAVA, Maryna; 

BJÖRKLUND, Mikael and ALEKSOV, Julian 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА N-

РЕТИНОИЛАМИНОАЛКАН НА СУЛФОНСКАТА 

КИСЕЛИНА 

(57)  1  Постапката за производство на дериват 

на N-ретиноиламиноалкан на сулфонска 

киселина, при што таа постапка опфаќа 

обезбедување 

i) на раствор кој што опфаќа некоја аминоалкан 

сулфонска киселина избрана од група која што 

ја сочинуваат цистеинска киселина и нејзиниот 

алкил естар, цистеинсулфинска киселина и 

нејзиниот алкил естар, хомоцинсулфинска  

киселина и нејзините алкил естри, таурин и 

неговите деривати според формулата, A, некој 

алкохол избран од алифатични алкохоли кои 
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што опфаќаат 1 до 4 атоми на јаглерод и некоја 

база избрана од триалкиламин, 

 

во која што n претставува 0, 1 или 2, a R5 e 

водород или метил, 

ii) на раствор кој што ја опфаќа ретиноинската 

киселина, некој хлороформат, некој апротонски 

растворувач и некоја база, 

додавање на раствор од фаза i) и фаза ii) со 

било кој редослед во реактор, при што се 

формира  реакциона мешавина која што ја 

опфаќа течната фаза која што е една фаза, со 

мешање на спомнатата  реакциона мешавина, 

при што ретиноинската киселина, аминоалкан 

сулфонска киселина и хлороформатот се 

потполно растворливи и присатни во 

спомнатата течна фаза, a дериватите на N-

rретиноиламиноалкан на сулфонска киселина 

се формираат во спомнатата течна фаза во 

услови кои што се карактеризираат со тоа да се 

сусштински без оксидателни соединениа. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/14, C 07D 403/04, A 61K 31/404, 

A 61K 31/4178, A 61P 11/00  

(11)  11770   (13) Т1 

(21)  2021/497   (22) 15/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201361907965 P  22/11/2013  US and 

201462038121 P  15/08/2014  US 

(96)  20/11/2014 EP14864293.7 

(97)  24/03/2021 EP3071561 

(73)  Sabre Therapeutics LLC 442 Littlefield 

Avenue South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  HUTCHINSON, John, Howard and 

LONERGAN, David 

(54)                                     Соединенија на 

инхибитори на автотаксин 

(57)  1  Соединение со формулата (III) или 

негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват: 

  

при што, 

Р1 е -CI, -Br или -CN; 

Р2 е Cl; 

Р3 е H, F или Cl; 

W е CH, CF или N; 

РА. е H; 

L1 е отсутен, C1-C6алкилен, или C3-

C6циклоалкилен; 

Q е -CO2H, или -CO2(C1-C6алкил); 

Прстенот B е фуранил, пиролил, оксазолил, 

тиазолил, имидазолил, пиразолил, триазолил, 

тетразолил, изоксазолил, изотиазолил, 

оксадијазолил, тиадијазолил, пиридинил, 

пиримидинил, пиразинил, пиридизинил, 

пиридизинил, или триазинил. 

секој RB. е независно H, халоген, -CN, -NO2, -

ОH, -ОR9, -SР9, -S(=O)R9, -S (= О)2R9, -S (= 

О)2N (R10)2, C1-C6алкил, C1-C6флуороалкил, 

C1-C6деутероалкил, C1-C6хетероалкил, 
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супституиран или несупституиран C3-

C10циклоалкил, супституиран или 

несупституиран C2-C10хетероциклоалкил, 

супституиран или несупституиран фенил, С.1-

C4алкилен- (супституиран или несупституиран 

фенил), супституиран несупституиран 

моноцикличен хетероарил, C1-C4алкилен- 

(супституиран или несупституиран 

моноцикличен хетероарил), супституиран или 

несупституиран бицикличен хетероарил или С1-

C4алкилен- (супституиран или несупституиран 

бицикличен хетероарил); 

n е 0, 1 или 2; 

R9 е C1-C6алкил, C1-C6флуороалкил, C1-

C6деутероалкил, C3-C6циклоалкил, 

супституиран или несупституиран фенил, 

супституиран или несупституиран 

моноцикличен хетероарил или супституиран 

или несупституиран бицикличен хетероарил; 

секој R10 е независно H, C1-C6алкил, C1-

C6флуороалкил, C1-C6деутероалкил, C3-

C6циклоалкил, супституиран или 

несупституиран фенил или супституиран или 

несупституиран моноцикличен хетероарил; или 

два R10 групите прикачени на истиот N атом се 

земаат заедно со N атомот на кој се 

прицврстени за да формираат заменет или 

несупституиран хетероцикл; 

при што заменетите групи се заменети со една 

или повеќе групи индивидуално и независно 

избрани од халоген, -CN, -NH2, -OH, -NH(CH3), -

N(CH3)2, -CH3, -CH2CH3, -CF3, -OCH3, и -

OCF3;  и 

при што терминот „алкил“ сам или во 

„хетероалкил“ исто така се однесува на еден 

вид алкилна група во која е присутна барем 

една двојна врска од јаглерод-јаглерод. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07K 7/00, A 61K 38/04, A 61P 37/00  

(11)  11771   (13) Т1 

(21)  2021/498   (22) 15/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  201261727094P  15/11/2012  US 

(96)  15/11/2013 EP19205426.0 

(97)  09/06/2021 EP3660033 

(73)  Apellis Pharmaceuticals, Inc. 100 5th 

Avenuev Waltham, MA 02451 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FRANCOIS, Cedric and DESCHATELETS, 

Pascal 

(54)  КОМПСТATИН АНАЛОЗИ СО ДОЛГО-

ДЕЈСТВО И ПОВРЗАНИ СОСТАВИ И 

ПОСТАПКИ 

(57)  1  Компстатин аналог којшто содржи: 

линеарна PEG половина којашто има 

молекуларна маса од 40 kD и куплирана за 

секоја од двете компстатин аналог половини; 

кадешто:  

 

i) секојa компстатин аналогна половина е CA28-

AEEAc-Lys половина; 

ii) линеарната PEG половина е куплирана со 

Lys странична низа за секоја CA28-AEEAc-Lys 

половина преку амидна врска; и  

iii) секоја CA28-AEEAc-Lys половина е Ac-He-

Cys*-Val-(1Me)Trp-Gln-Asp-Trp-Gly-Ala-His-Arg-

Cys*-Thr-[NH-CH2CH2OCH2CH2OCH2-C(=O)]-

Lys-NH2 (SEQ ID NO: 51); кадешто Cys* групи 

се поврзани со дисулфидна врска.  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 61F 5/4A 61H 23/02, A 61H 23/04, A 61H 

19/00  

(11)  11727   (13) Т1 

(21)  2021/499   (22) 15/06/2021 

(45) 31/07/2021 

(30)  20080016448  09/09/2008  GB 

(96)  03/09/2009 EP16168927.8 

(97)  14/04/2021 EP3150178 

(73)  Auris Medical Limited 2 Upperton Gardens 

Eastbourne East Sussex, Sussex BN21 2AH, 

GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ZAMAR, Antonios Camille 

(54)  АПАРАТ ЗА СТИМУЛАЦИЈА 

(57)  1  Апарат (1) за примена на таргетирана 

стимулација на или соседно на основа на 

просторот од главата на пенисот (2), кадешто 

апаратот содржи: -контактен дел којшто има 

прва контактна површина (22) кој што се 

прилагодува во основа на надолжниот профил 

на пенисот, контактниот дел понатаму има 

втора контактна површина (23), подигната, при 

употреба, свртена навнатре кон првата 

контактна површина во правец на пенисот, која 

се надвиснува при употреба во позитивен 

зафат со просторот на или соседно на основата 

на главата на пенисот, контактниот дел 

понатаму содржи странични крилца (7), кој што 

во основа се издолжуваат по периферијата од 

двете страни на подигнатата втора контактна 

површина и се профилирани за контакт, при 

употреба, на и околу долната површина на 

короната на пенисот, се карактеризира со 

тоашто втората контактна површина e 

растеглива. 
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има уште 10 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8A61K45/06 8A61K45/06 11649 T1 

8A23C15/16 8A23D9/00 11650 T1 

8C07K16/28 8A61P35/00 11652 T1 

8C07D207/09 8A61K31/05 11643 T1 

8B28B7/30 8B28B7/22 11645 T1 

8A61K47/44 8A61K9/00 11646 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 11654 T1 

8C07K16/08 8C07K16/08 11656 T1 

8A61K31/7048 8A61K36/752 11660 T1 

8A61K36/28 8A61K36/752 11660 T1 

8A61K9/48 8A61K36/752 11660 T1 

8A61K31/445 8A61K38/47 11665 T1 

8A61P25/28 8C07D405/14 11667 T1 

8A61P27/02 8C07D405/14 11667 T1 

8A61K47/26 8A61K9/10 11668 T1 

8A61P35/02 8A61K9/10 11668 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 11672 T1 

8A61K31/4178 8A61K31/4164 11673 T1 

8A61K31/4196 8A61K31/4164 11673 T1 

8A61P31/08 8A61K31/4164 11673 T1 

8A61K47/26 8A61K9/19 11675 T1 

8A61K38/27 8A61K38/27 11676 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 11677 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 11678 T1 

8A61K31/7088 8A61K38/21 11696 T1 

8A61K38/22 8A61K38/21 11696 T1 

8A61P31/14 8A61K38/21 11696 T1 

8H04W4/24 8H04L12/14 11726 T1 

8A61K31/57 8A61K9/50 11748 T1 

8A61K9/50 8A61K9/50 11748 T1 

8A61K47/44 8A61K9/00 11745 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 11745 T1 

8A61P17/12 8A61K9/00 11745 T1 

8A61P33/00 8A61K31/422 11746 T1 

8A61K31/4725 8A61K31/4725 11747 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4725 11747 T1 

8C07D409/14 8A61K31/4725 11747 T1 

8C07D498/14 8C07D498/14 11750 T1 

8A61P35/00 8C07D231/14 11780 T1 

8A61K31/137 8A61K31/137 11753 T1 

8A61K31/675 8A61K31/137 11753 T1 
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8A61K31/404 8C07D403/04 11770 T1 

8A61P11/00 8C07D403/04 11770 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 11772 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 11773 T1 

8A61P25/02 8C07D401/14 11774 T1 

8A61P25/30 8C07D401/14 11774 T1 

8B32B27/08 8B64B1/58 11775 T1 

8B32B27/30 8B64B1/58 11775 T1 

8B05B11/00 8B05B11/00 11778 T1 

8A61P19/02 8C07D471/04 11779 T1 

8A61K31/496 8C07D405/14 11686 T1 

8A61P43/00 8C07D405/14 11686 T1 

8A61P25/00 8A61K9/28 11689 T1 

8A61K38/24 8C07K14/59 11691 T1 

8C07D413/12 8C07D413/14 11692 T1 

8A61K31/575 8C07J41/00 11786 T1 

8C07J9/00 8C07J41/00 11786 T1 

8A61K9/12 8A61K9/12 11701 T1 

8A61P17/06 8A61K9/12 11701 T1 

8C08C1/06 8C08C1/02 11706 T1 

8C08C1/075 8C08C1/02 11706 T1 

8F25J1/02 8F25J1/02 11707 T1 

8A61K39/395 8A61K39/00 11648 T1 

8A61P35/00 8C07D403/12 11637 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 11652 T1 

8A61K9/06 8A61K9/00 11646 T1 

8C07D471/14 8C07D471/04 11647 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11654 T1 

8A61P35/00 8C07D513/04 11661 T1 

8A61P37/06 8C07D513/04 11661 T1 

8C07D261/18 8C07D405/14 11667 T1 

8C07D401/12 8C07D405/14 11667 T1 

8A61P7/02 8A61K9/10 11668 T1 

8A61K31/194 8A61K31/194 11670 T1 

8A61K33/14 8A61K31/194 11670 T1 

8A61P25/00 8A61K31/4375 11671 T1 

8A61K31/4188 8A61K31/4164 11673 T1 

8A61K31/4192 8A61K31/4164 11673 T1 

8C07D405/04 8A61K31/4164 11673 T1 

8A61K31/713 8A61K9/19 11675 T1 

8A61K47/40 8A61K9/19 11675 T1 
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8A61K9/19 8A61K9/19 11675 T1 

8A61P13/12 8A61K38/27 11676 T1 

8A61K31/506 8C07D403/12 11677 T1 

8A61K31/40 8A61K38/17 11678 T1 

8A61K31/712 8A61K38/21 11696 T1 

8A61K38/17 8A61K38/21 11696 T1 

8A61K9/00 8A61K38/21 11696 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11644 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 11644 T1 

8C07D405/14 8A61K31/4725 11747 T1 

8C07D417/04 8A61K31/4725 11747 T1 

8C07D491/048 8A61K31/4725 11747 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 11749 T1 

8C07D213/80 8C07D498/14 11750 T1 

8A61P25/00 8A61K31/437 11782 T1 

8A61K38/13 8A61K31/137 11753 T1 

8A61K38/00 8C07K14/00 11715 T1 

8C07K14/47 8C07K14/00 11715 T1 

8C07K14/495 8C07K14/00 11715 T1 

8A61K36/062 8A61K31/366 11784 T1 

8A61K36/899 8A61K31/366 11784 T1 

8A61K9/28 8A61K31/366 11784 T1 

8A61P3/06 8A61K31/366 11784 T1 

8A61K36/605 8A61K36/605 11728 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 11718 T1 

8A61P5/30 8A61K9/20 11718 T1 

8B24C9/00 8B24C9/00 11719 T1 

8C08G69/10 8C07H15/203 11720 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 11721 T1 

8A61K31/722 8A61K31/722 11723 T1 

8H01F7/02 8A21B3/15 11732 T1 

8C22B15/00 8C07C9/16 11734 T1 

8C22B3/30 8C07C9/16 11734 T1 

8A61K31/198 8A61K31/4709 11738 T1 

8A61K31/353 8A61K31/4709 11738 T1 

8A61K31/7032 8A61K31/4709 11738 T1 

8A61P25/24 8A61K31/4709 11738 T1 

8A61P3/10 8A61K31/4709 11738 T1 

8C07D243/38 8C07D401/12 11739 T1 

8C07D267/20 8C07D401/12 11739 T1 

8A61K31/047 8A61K36/76 11740 T1 

8G01N33/574 8C07K16/28 11742 T1 

8A61K31/439 8A61K9/00 11756 T1 

8A61K47/34 8A61K31/573 11757 T1 

8B65D75/54 8B65D33/24 11759 T1 

8A61P35/00 8C07H15/203 11760 T1 

8A61K31/438 8C07D495/20 11761 T1 

8C07K14/78 8C08L89/00 11744 T1 

8A61K31/52 8C07D473/40 11762 T1 

8A61K45/06 8A61K31/496 11764 T1 

8G06F7/00 8G06F9/54 11791 T1 

8A23C19/097 8A23C1/08 11792 T1 

8A01N65/00 8A01N43/12 11754 T1 

8C11D3/00 8A01N43/12 11754 T1 

8A61F5/41 8A61F5/41 11727 T1 

8A61H23/04 8A61F5/41 11727 T1 

8C07D403/14 8C07D403/04 11770 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 11774 T1 

8A61K31/497 8C07D405/14 11686 T1 

8C07D491/10 8C07D405/14 11684 T1 

8A61K31/397 8A61K9/28 11689 T1 

8H01M2/10 8H02J7/00 11697 T1 

8H02J7/00 8H02J7/00 11697 T1 

8A61L9/22 8B01D53/32 11699 T1 

8H01T19/04 8B01D53/32 11699 T1 

8A61P9/10 8A61K9/12 11701 T1 

8C07D309/10 8C07D309/10 11704 T1 

8C07H7/04 8C07D309/10 11704 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 11648 T1 

8C07K16/30 8A61K45/06 11649 T1 

8A61K31/4375 8C07D471/04 11638 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 11638 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 11638 T1 

8C22B1/216 8C22B7/00 11651 T1 

8C22B1/248 8C22B7/00 11651 T1 

8C22B25/02 8C22B7/00 11651 T1 

8C22B25/06 8C22B7/00 11651 T1 

8A61K31/501 8A61K31/501 11641 T1 

8A61K31/506 8A61K31/501 11641 T1 

8A61P31/18 8A61K31/501 11641 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 11642 T1 

8A61K39/00 8A61K38/17 11642 T1 
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8A61K31/16 8A61K31/05 11643 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11680 T1 

8A61P5/26 8A61K9/00 11646 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 11647 T1 

8A61P43/00 8C07K16/28 11654 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 11654 T1 

8A23L33/105 8A61K36/752 11660 T1 

8A61K31/375 8A61K36/752 11660 T1 

8A61P35/00 8C07D519/00 11663 T1 

8C07D417/12 8C07D405/14 11667 T1 

8A61K31/167 8A61K9/10 11668 T1 

8A61M1/36 8A61K31/194 11670 T1 

8A61P7/08 8A61K31/194 11670 T1 

8A61K49/00 8C07K16/18 11672 T1 

8A61K31/427 8A61K31/4164 11673 T1 

8A61K45/06 8A61K31/4164 11673 T1 

8A61P31/00 8A61K31/4164 11673 T1 

8A61K31/49 8A61K38/17 11678 T1 

8A61K38/10 8A61K38/17 11678 T1 

8A61K31/7125 8A61K38/21 11696 T1 

8C07K16/40 8C07K16/28 11644 T1 

8A61K36/09 8A61K36/09 11674 T1 

8A61K31/616 8A61K9/00 11745 T1 

8C07D401/04 8A61K31/4725 11747 T1 

8C07D401/14 8A61K31/4725 11747 T1 

8C07D417/14 8A61K31/4725 11747 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 11751 T1 

8A61K31/661 8A61K31/137 11753 T1 

8A61K9/16 8A61K9/50 11713 T1 

8A61K9/50 8A61K9/50 11713 T1 

8F27D1/00 8C21B7/06 11714 T1 

8A61P3/00 8C07K14/00 11715 T1 

8C07K14/00 8C07K14/00 11715 T1 

8C07K14/705 8C07K14/00 11715 T1 

8A61K9/00 8A61K31/366 11784 T1 

8A61K36/076 8A61K36/605 11728 T1 

8A61K31/7016 8C07H15/203 11720 T1 

8A61P25/02 8C07H15/203 11720 T1 

8G01N33/66 8C07H15/203 11720 T1 

8A61P21/00 8A61K39/00 11721 T1 

8C07K16/22 8A61K39/00 11721 T1 

8A61K41/00 8A61K31/722 11723 T1 

8C08B37/08 8A61K31/722 11723 T1 

8A61K31/69 8C07F5/02 11731 T1 

8C07C9/16 8C07C9/16 11734 T1 

8C12N15/85 8A61K48/00 11724 T1 

8C07H1/00 8C07H1/00 11737 T1 

8A61K31/194 8A61K31/4709 11738 T1 

8A61P1/00 8A61K31/4709 11738 T1 

8A61P19/10 8A61K31/4709 11738 T1 

8C07D413/12 8C07D401/12 11739 T1 

8A61K8/04 8A61K36/76 11740 T1 

8A61K31/5377 8A61K9/00 11756 T1 

8A61P1/08 8A61K9/00 11756 T1 

8A61K31/5377 8C07D495/04 11758 T1 

8A61P37/02 8C07D495/20 11761 T1 

8C07D495/20 8C07D495/20 11761 T1 

8C03B5/193 8C03B5/03 11789 T1 

8C03B5/235 8C03B5/03 11789 T1 

8C07K16/28 8C07K16/06 11743 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 11768 T1 

8A61K31/353 8A01N43/12 11754 T1 

8A61P3/06 8C07D401/14 11774 T1 

8A61P37/00 8C07D401/14 11774 T1 

8A61P9/00 8C07D401/14 11774 T1 

8A61P25/00 8A61K31/437 11777 T1 

8A61P19/08 8C07D471/04 11779 T1 

8A23C9/18 8A23C9/18 11685 T1 

8A61K31/5377 8C07D405/14 11686 T1 

8C07D409/14 8C07D405/14 11686 T1 

8H01F27/34 8G21B1/05 11682 T1 

8C07D403/04 8C07D405/14 11684 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 11684 T1 

8C07D471/10 8C07D405/14 11684 T1 

8A61H23/02 8A61N1/32 11688 T1 

8A61N1/32 8A61N1/32 11688 T1 

8A61K31/403 8A61K9/28 11689 T1 

8A61K9/48 8A61K9/28 11689 T1 

8A61K9/50 8A61K9/28 11689 T1 

8A61P21/00 8A61K9/28 11689 T1 

8A61P25/28 8A61K9/28 11689 T1 

8A61P37/02 8A61K9/28 11689 T1 
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8A61K38/17 8C07K14/59 11691 T1 

8A61P9/12 8C07D413/14 11692 T1 

8H01M4/38 8H02J7/00 11697 T1 

8H01M6/04 8H02J7/00 11697 T1 

8H01M6/42 8H02J7/00 11697 T1 

8A61P27/02 8A61K31/137 11709 T1 

8A61P27/08 8A61K31/137 11709 T1 

8A61P29/00 8A61K31/137 11709 T1 

8F24F3/16 8B01D53/32 11699 T1 

8C07J41/00 8C07J41/00 11786 T1 

8A61P11/02 8A61K9/12 11701 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 11702 T1 

8C07C1/00 8C07D309/10 11704 T1 

8C07D409/10 8C07D309/10 11704 T1 

8A61K38/20 8A61K45/06 11649 T1 

8A23D9/00 8A23D9/00 11650 T1 

8A23G3/34 8A23D9/00 11650 T1 

8C22B1/00 8C22B7/00 11651 T1 

8C22B15/00 8C22B7/00 11651 T1 

8C22B15/06 8C22B7/00 11651 T1 

8A61P35/00 8A61K38/17 11642 T1 

8C07C271/52 8A61K31/05 11643 T1 

8A61P25/00 8C07D471/04 11647 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 11654 T1 

8A61P11/00 8A61P11/00 11657 T1 

8G01N33/558 8G01N33/558 11659 T1 

8G01N33/569 8G01N33/558 11659 T1 

8A61K31/397 8A61K36/752 11660 T1 

8C07D513/04 8C07D513/04 11661 T1 

8H04N19/463 8H04N19/51 11662 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 11667 T1 

8A61K9/10 8A61K9/10 11668 T1 

8A61P19/02 8A61K9/10 11668 T1 

8A61K31/4375 8A61K31/4375 11671 T1 

8A61K39/395 8C07K16/18 11672 T1 

8A61K31/4164 8A61K31/4164 11673 T1 

8C07D403/04 8A61K31/4164 11673 T1 

8C07D409/04 8A61K31/4164 11673 T1 

8A61K48/00 8A61K9/19 11675 T1 

8A61K9/127 8A61K9/19 11675 T1 

8A61K9/51 8A61K9/19 11675 T1 

8A61P29/00 8C07D403/12 11677 T1 

8A61K31/18 8A61K38/17 11678 T1 

8A61K31/51 8A61K38/17 11678 T1 

8H04L12/14 8H04L12/14 11726 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 11644 T1 

8C21B7/06 8C21B7/06 11714 T1 

8F27D9/00 8C21B7/06 11714 T1 

8A61K31/455 8A61K31/366 11784 T1 

8A61K9/10 8A61K31/366 11784 T1 

8A61K9/48 8A61K31/366 11784 T1 

8A61P5/24 8A61K9/20 11717 T1 

8C07H15/203 8C07H15/203 11720 T1 

8A61K39/39 8A61K31/722 11723 T1 

8A61K39/395 8A61K31/722 11723 T1 

8A61P35/00 8C07F5/02 11731 T1 

8C07F5/02 8C07F5/02 11731 T1 

8D21H27/06 8A21B3/15 11732 T1 

8C22B3/26 8C07C9/16 11734 T1 

8B01D47/02 8B01D47/02 11735 T1 

8A61K31/7016 8A61K31/4709 11738 T1 

8A61P3/04 8A61K31/4709 11738 T1 

8A61K31/553 8C07D401/12 11739 T1 

8C07D417/12 8C07D401/12 11739 T1 

8A61K8/60 8A61K36/76 11740 T1 

8A61K39/38 8A61K39/00 11741 T1 

8A61K31/573 8A61K9/00 11756 T1 

8A61K31/4436 8C07D495/04 11758 T1 

8A61K31/4545 8C07D495/04 11758 T1 

8A61P43/00 8C07H15/203 11760 T1 

8C07H15/203 8C07H15/203 11760 T1 

8C07K16/24 8C07K16/06 11743 T1 

8A61P35/00 8C07D473/40 11762 T1 

8C07D473/40 8C07D473/40 11762 T1 

8C07C29/09 8C07C51/09 11763 T1 

8A61P37/08 8C07D401/04 11765 T1 

8A63B69/36 8A63B69/36 11766 T1 

8A61K31/395 8C07D471/04 11768 T1 

8C07C403/20 8C07C403/20 11769 T1 

8G06F3/06 8G06F9/54 11791 T1 

8G06F9/54 8G06F9/54 11791 T1 

8A61K36/752 8A01N43/12 11754 T1 
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8A61K38/04 8C07K7/00 11771 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 11774 T1 

8C07D403/14 8C07D401/14 11774 T1 

8B32B7/04 8B64B1/58 11775 T1 

8G01N33/68 8G01N33/68 11683 T1 

8A61K31/40 8A61K9/28 11689 T1 

8A61K31/4035 8A61K9/28 11689 T1 

8A61P1/00 8A61K9/28 11689 T1 

8A61P37/06 8A61K9/28 11689 T1 

8A61K31/4155 8C07D413/14 11692 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 11692 T1 

8H01M4/06 8H02J7/00 11697 T1 

8F28D1/04 8F28F1/16 11698 T1 

8F28F1/16 8F28F1/16 11698 T1 

8H02G1/02 8H02J5/00 11700 T1 

8A61P37/06 8A61K9/12 11701 T1 

8F25J1/00 8F25J1/02 11707 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË 

DREJTËS SË PATENTAVE 

 

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës 

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

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

  Esserre Pharma Società a Responsabilità Limitata A 23L 33/105 MK/P/2021/0214 T1 

  Esserre Pharma Società a Responsabilità Limitata A 61K 31/375 MK/P/2021/0214 T1 

  Esserre Pharma Società a Responsabilità Limitata A 61K 31/397 MK/P/2021/0214 T1 

  Esserre Pharma Società a Responsabilità Limitata A 61K 31/7048 MK/P/2021/0214 T1 

  Esserre Pharma Società a Responsabilità Limitata A 61P 3/06 MK/P/2021/0214 T1 

  Esserre Pharma Società a Responsabilità Limitata A 61K 36/752 MK/P/2021/0214 T1 

  Esserre Pharma Società a Responsabilità Limitata A 61K 9/00 MK/P/2021/0214 T1 

  Esserre Pharma Società a Responsabilità Limitata A 61K 9/48 MK/P/2021/0214 T1 

  Esserre Pharma Società a Responsabilità Limitata A 61K 36/28 MK/P/2021/0214 T1 

  Swirlds, Inc. G 06F 12/08 MK/P/2020/0958 T1 

  Swirlds, Inc. G 06F 9/54 MK/P/2020/0958 T1 

  Swirlds, Inc. G 06F 7/00 MK/P/2020/0958 T1 

  Swirlds, Inc. G 06F 3/06 MK/P/2020/0958 T1 

 PAULA Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa A 23C 1/08 MK/P/2020/0955 T1 

 PAULA Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa A 23C 19/086 MK/P/2020/0955 T1 

 PAULA Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa A 23C 19/14 MK/P/2020/0955 T1 

 PAULA Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa A 23C 19/097 MK/P/2020/0955 T1 

 PAULA Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa A 23C 19/09 MK/P/2020/0955 T1 

 PAULA Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa A 23C 3/07 MK/P/2020/0955 T1 

ALX Oncology Inc. A 61K 38/17 MK/P/2021/0441 T1 

ALX Oncology Inc. C 12N 15/62 MK/P/2021/0441 T1 

ALX Oncology Inc. C 07K 14/705 MK/P/2021/0441 T1 

ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S A 61K 38/27 MK/P/2021/0224 T1 

ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S A 61P 5/06 MK/P/2021/0224 T1 

ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S A 61P 43/00 MK/P/2021/0224 T1 

ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S A 61P 13/12 MK/P/2021/0224 T1 

Abbvie Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0207 T1 

Abbvie Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0207 T1 

Acacia Pharma Limited A 61K 31/454 MK/P/2021/0340 T1 

Acacia Pharma Limited A 61K 31/10 MK/P/2021/0340 T1 

Acacia Pharma Limited A 61P 43/00 MK/P/2021/0340 T1 

Acacia Pharma Limited A 61P 1/08 MK/P/2021/0340 T1 
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Acacia Pharma Limited A 61K 9/00 MK/P/2021/0340 T1 

Acacia Pharma Limited A 61K 31/573 MK/P/2021/0340 T1 

Acacia Pharma Limited A 61K 31/5377 MK/P/2021/0340 T1 

Acacia Pharma Limited A 61K 31/4178 MK/P/2021/0340 T1 

Acacia Pharma Limited A 61K 31/439 MK/P/2021/0340 T1 

Acacia Pharma Limited A 61K 31/473 MK/P/2021/0340 T1 

Acacia Pharma Limited A 61K 31/496 MK/P/2021/0340 T1 

Acerus Biopharma Inc. A 61K 31/568 MK/P/2021/0201 T1 

Acerus Biopharma Inc. A 61K 9/06 MK/P/2021/0201 T1 

Acerus Biopharma Inc. A 61K 9/00 MK/P/2021/0201 T1 

Acerus Biopharma Inc. A 61K 47/44 MK/P/2021/0201 T1 

Acerus Biopharma Inc. A 61K 47/34 MK/P/2021/0201 T1 

Acerus Biopharma Inc. A 61P 5/26 MK/P/2021/0201 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 31/397 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61P 9/10 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 31/4015 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 31/403 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 31/4035 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 9/20 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 9/28 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 9/48 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 9/50 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61P 1/00 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61P 17/06 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61P 21/00 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61P 25/00 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61P 25/28 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61P 37/02 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61P 37/06 MK/P/2021/0464 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 31/40 MK/P/2021/0464 T1 

Amicus Therapeutics, Inc. A 61K 38/47 MK/P/2021/0484 T1 

Amicus Therapeutics, Inc. A 61K 31/445 MK/P/2021/0484 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/155 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61P 7/12 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/198 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/201 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/353 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/4709 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/575 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/7016 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/7032 MK/P/2020/0869 T1 
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Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/704 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61P 1/00 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61P 19/10 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61P 21/00 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61P 25/24 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61P 3/00 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61P 3/04 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61P 3/10 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61P 37/00 MK/P/2020/0869 T1 

Anji Pharma (US) LLC A 61K 31/194 MK/P/2020/0869 T1 

Apellis Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/04 MK/P/2021/0498 T1 

Apellis Pharmaceuticals, Inc. C 07K 7/00 MK/P/2021/0498 T1 

Apellis Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/00 MK/P/2021/0498 T1 

ArQule, Inc. A 61K 31/519 MK/P/2021/0348 T1 

ArQule, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2021/0348 T1 

ArQule, Inc. A 61P 35/02 MK/P/2021/0348 T1 

Assembly Biosciences, Inc. A 61K 31/551 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. A 61K 31/553 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. A 61K 31/554 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. A 61P 31/20 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. C 07D 243/38 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. C 07D 267/20 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. C 07D 281/16 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. C 07D 413/12 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. C 07D 417/12 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. C 07D 417/14 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. C 07D 453/02 MK/P/2020/0871 T1 

Assembly Biosciences, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2020/0871 T1 

Astrazeneca AB G 01N 33/48 MK/P/2021/0205 T1 

Astrazeneca AB A 61P 11/06 MK/P/2021/0205 T1 

Astrazeneca AB A 61K 39/00 MK/P/2021/0205 T1 

Astrazeneca AB A 61K 39/395 MK/P/2021/0205 T1 

Astrazeneca AB C 07D 403/12 MK/P/2021/0226 T1 

Astrazeneca AB A 61K 31/506 MK/P/2021/0226 T1 

Astrazeneca AB A 61P 29/00 MK/P/2021/0226 T1 

Astrazeneca AB C 07D 205/04 MK/P/2021/0226 T1 

Astrazeneca AB A 61P 37/00 MK/P/2021/0226 T1 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG E 05B 19/06 MK/P/2021/0448 T1 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG E 05B 27/02 MK/P/2021/0448 T1 

Auris Medical Limited A 61H 23/02 MK/P/2021/0499 T1 



 

 

206 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

Auris Medical Limited A 61H 19/00 MK/P/2021/0499 T1 

Auris Medical Limited A 61F 5/41 MK/P/2021/0499 T1 

Auris Medical Limited A 61H 23/04 MK/P/2021/0499 T1 

Aurubis AG C 22B 7/04 MK/P/2020/0867 T1 

Aurubis AG C 22B 7/00 MK/P/2020/0867 T1 

Aurubis AG C 22B 25/02 MK/P/2020/0867 T1 

Aurubis AG C 22B 15/06 MK/P/2020/0867 T1 

Aurubis AG C 22B 15/00 MK/P/2020/0867 T1 

Aurubis AG C 22B 1/248 MK/P/2020/0867 T1 

Aurubis AG C 22B 1/216 MK/P/2020/0867 T1 

Aurubis AG C 22B 1/00 MK/P/2020/0867 T1 

Aurubis AG C 22B 25/06 MK/P/2020/0867 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 9/00 MK/P/2021/0420 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 9/10 MK/P/2021/0420 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 47/14 MK/P/2021/0420 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 47/10 MK/P/2021/0420 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61P 25/04 MK/P/2021/0459 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 31/195 MK/P/2021/0459 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 31/496 MK/P/2021/0459 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 45/06 MK/P/2021/0459 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61P 25/00 MK/P/2021/0459 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61P 25/02 MK/P/2021/0459 T1 

BAG Bauartikel GmbH E 21D 11/10 MK/P/2021/0475 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 47/26 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 9/28 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 9/48 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 9/68 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 9/10 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 45/06 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 9/20 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 9/00 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 31/045 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 31/366 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61P 3/06 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 36/899 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 36/062 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 31/575 MK/P/2020/0873 T1 

BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft A 61K 31/455 MK/P/2020/0873 T1 

Bayer Consumer Care AG A 61K 31/4155 MK/P/2021/0350 T1 

Bayer Consumer Care AG A 61P 35/00 MK/P/2021/0350 T1 

Bayer Consumer Care AG C 07D 231/14 MK/P/2021/0350 T1 
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BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH C 12N 15/67 MK/P/2021/0228 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc A 61K 31/4725 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 491/048 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 487/08 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 471/10 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc A 61P 35/00 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 417/14 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 417/04 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 413/14 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 409/14 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 405/14 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 401/14 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 401/04 MK/P/2021/0335 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc C 07D 471/08 MK/P/2021/0335 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 14/705 MK/P/2021/0313 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 14/51 MK/P/2021/0313 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 14/495 MK/P/2021/0313 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 14/47 MK/P/2021/0313 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 14/00 MK/P/2021/0313 T1 

Biogen MA Inc. A 61P 37/02 MK/P/2021/0313 T1 

Biogen MA Inc. A 61K 38/17 MK/P/2021/0313 T1 

Biogen MA Inc. A 61K 38/00 MK/P/2021/0313 T1 

Biogen MA Inc. A 61P 3/00 MK/P/2021/0313 T1 

Biogen MA Inc. A 61P 19/08 MK/P/2021/0313 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61P 33/00 MK/P/2021/0333 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 31/422 MK/P/2021/0333 T1 

Boloro Global Limited H 04W 4/24 MK/P/2021/0493 T1 

Boloro Global Limited H 04L 12/14 MK/P/2021/0493 T1 

Borisov, Sergei Vladimirovich A 63C 19/00 MK/P/2021/0480 T1 

Borisov, Sergei Vladimirovich A 63B 69/36 MK/P/2021/0480 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 16/28 MK/P/2020/0896 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/437 MK/P/2021/0037 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 35/00 MK/P/2021/0037 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 471/04 MK/P/2021/0037 T1 

Calithera Biosciences, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0326 T1 

Calithera Biosciences, Inc. A 61K 31/69 MK/P/2021/0326 T1 

Calithera Biosciences, Inc. C 07F 5/02 MK/P/2021/0326 T1 

Clewer Oy B 08B 7/02 MK/P/2021/0325 T1 

Clewer Oy G 01N 21/15 MK/P/2021/0325 T1 

Clewer Oy B 08B 1/00 MK/P/2021/0325 T1 

Clewer Oy B 08B 3/04 MK/P/2021/0325 T1 
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Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG A 21B 3/15 MK/P/2021/0327 T1 

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG D 21H 27/02 MK/P/2021/0327 T1 

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG D 21H 27/06 MK/P/2021/0327 T1 

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG H 01F 7/02 MK/P/2021/0327 T1 

Compagnie Laitiere Europeenne A 23C 9/18 MK/P/2021/0401 T1 

Compagnie Laitiere Europeenne A 23C 9/20 MK/P/2021/0401 T1 

Concentric Analgesics, Inc. C 07C 271/52 MK/P/2021/0407 T1 

Concentric Analgesics, Inc. A 61K 47/10 MK/P/2021/0407 T1 

Concentric Analgesics, Inc. A 61K 31/16 MK/P/2021/0407 T1 

Concentric Analgesics, Inc. A 61K 31/05 MK/P/2021/0407 T1 

Concentric Analgesics, Inc. C 07D 207/09 MK/P/2021/0407 T1 

Concentric Analgesics, Inc. C 07D 211/26 MK/P/2021/0407 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 11/00 MK/P/2021/0211 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07K 16/28 MK/P/2021/0211 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/4709 MK/P/2021/0229 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0229 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07D 401/14 MK/P/2021/0229 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07D 413/14 MK/P/2021/0229 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07D 405/14 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07D 409/14 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 43/00 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 35/04 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 35/02 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/5377 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/506 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/501 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/497 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/496 MK/P/2021/0402 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/444 MK/P/2021/0402 T1 

Dewact Labs GmbH G 01N 33/569 MK/P/2021/0213 T1 

Dewact Labs GmbH G 01N 33/558 MK/P/2021/0213 T1 

Dicerna Pharmaceuticals, Inc. C 12N 9/04 MK/P/2021/0328 T1 

Dicerna Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/7088 MK/P/2021/0328 T1 

Dicerna Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/113 MK/P/2021/0328 T1 

Disproquima, S.A. C 07B 63/00 MK/P/2021/0479 T1 

Disproquima, S.A. C 07D 401/04 MK/P/2021/0479 T1 

Disproquima, S.A. A 61K 31/454 MK/P/2021/0479 T1 

Disproquima, S.A. A 61P 37/08 MK/P/2021/0479 T1 

Disproquima, S.A. A 61P 5/04 MK/P/2021/0479 T1 

Diurnal Limited A 61K 31/57 MK/P/2020/0597 T1 
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Diurnal Limited A 61K 9/50 MK/P/2020/0597 T1 

Ecolab USA Inc. B 05B 11/04 MK/P/2021/0351 T1 

Ecolab USA Inc. B 05B 11/00 MK/P/2021/0351 T1 

Einstein Graphic Services, LLC B 41J 11/00 MK/P/2021/0127 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/438 MK/P/2021/0342 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 29/00 MK/P/2021/0342 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 495/20 MK/P/2021/0342 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 37/02 MK/P/2021/0342 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 403/12 MK/P/2021/0489 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 35/00 MK/P/2021/0489 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/4184 MK/P/2021/0489 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07J 9/00 MK/P/2021/0442 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07J 51/00 MK/P/2021/0442 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07J 41/00 MK/P/2021/0442 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61P 1/16 MK/P/2021/0442 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/575 MK/P/2021/0442 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07J 43/00 MK/P/2021/0442 T1 

Equoclima Srl F 28D 1/04 MK/P/2021/0495 T1 

Equoclima Srl F 28F 1/16 MK/P/2021/0495 T1 

Estetra SPRL A 61K 9/20 MK/P/2021/0317 T1 

Estetra SPRL A 61K 31/565 MK/P/2021/0317 T1 

Estetra SPRL A 61P 5/24 MK/P/2021/0317 T1 

Estetra SPRL A 61P 15/18 MK/P/2021/0317 T1 

Estetra SPRL A 61K 9/20 MK/P/2021/0318 T1 

Estetra SPRL A 61P 15/18 MK/P/2021/0318 T1 

Estetra SPRL A 61K 31/565 MK/P/2021/0318 T1 

Estetra SPRL A 61P 5/30 MK/P/2021/0318 T1 

Exonate Limited C 07D 413/12 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 405/14 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 405/12 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 413/14 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 417/12 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited A 61K 31/496 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited A 61P 25/28 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited A 61P 27/02 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 261/18 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 401/12 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 307/52 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 307/68 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 417/14 MK/P/2021/0462 T1 

Exonate Limited C 07D 263/48 MK/P/2021/0462 T1 
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FUJIFILM Corporation A 61P 43/00 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/395 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/555 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 51/00 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation A 61P 35/00 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation C 07F 5/00 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation C 07B 59/00 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 255/02 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 257/02 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 471/04 MK/P/2021/0486 T1 

FUJIFILM Corporation C 07F 1/08 MK/P/2021/0486 T1 

Faiveley Transport Witten GmbH F 16D 65/12 MK/P/2021/0449 T1 

G.M.T. de Jong B.V. A 61K 31/194 MK/P/2021/0217 T1 

G.M.T. de Jong B.V. A 61K 31/7004 MK/P/2021/0217 T1 

G.M.T. de Jong B.V. A 61K 33/10 MK/P/2021/0217 T1 

G.M.T. de Jong B.V. A 61K 33/14 MK/P/2021/0217 T1 

G.M.T. de Jong B.V. A 61M 1/16 MK/P/2021/0217 T1 

G.M.T. de Jong B.V. A 61M 1/36 MK/P/2021/0217 T1 

G.M.T. de Jong B.V. A 61P 7/08 MK/P/2021/0217 T1 

Geneuro SA A 61K 39/42 MK/P/2021/0421 T1 

Geneuro SA C 07K 16/10 MK/P/2021/0421 T1 

Glaxo Group Limited A 61K 31/7088 MK/P/2021/0123 T1 

Glaxo Group Limited A 61P 31/14 MK/P/2021/0123 T1 

Glaxo Group Limited C 12N 15/113 MK/P/2021/0123 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07H 1/00 MK/P/2020/0868 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07H 21/00 MK/P/2020/0868 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 12N 9/00 MK/P/2020/0868 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 39/00 MK/P/2021/0219 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 39/395 MK/P/2021/0219 T1 

H. Lundbeck A/S G 01N 33/68 MK/P/2021/0219 T1 

H. Lundbeck A/S A 61P 25/28 MK/P/2021/0219 T1 

H. Lundbeck A/S C 07K 16/18 MK/P/2021/0219 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 49/00 MK/P/2021/0219 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0887 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0887 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2020/0887 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 519/00 MK/P/2020/0887 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0887 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07K 16/30 MK/P/2020/0887 T1 

Immunophotonics, Inc. A 61K 31/722 MK/P/2020/0863 T1 

Immunophotonics, Inc. C 08B 37/08 MK/P/2020/0863 T1 
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Immunophotonics, Inc. A 61K 47/46 MK/P/2020/0863 T1 

Immunophotonics, Inc. A 61K 41/00 MK/P/2020/0863 T1 

Immunophotonics, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/0863 T1 

Immunophotonics, Inc. A 61K 39/39 MK/P/2020/0863 T1 

Immunophotonics, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0863 T1 

Immunophotonics, Inc. A 61B 18/20 MK/P/2020/0863 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61N 1/36 MK/P/2021/0478 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/12 MK/P/2021/0478 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 6/20 MK/P/2021/0478 T1 

Innocoll Pharmaceuticals Limited C 07K 14/78 MK/P/2021/0331 T1 

Innocoll Pharmaceuticals Limited C 08J 9/28 MK/P/2021/0331 T1 

Innocoll Pharmaceuticals Limited C 08L 89/00 MK/P/2021/0331 T1 

Innocoll Pharmaceuticals Limited C 08L 89/06 MK/P/2021/0331 T1 

Innocoll Pharmaceuticals Limited A 61L 24/10 MK/P/2021/0331 T1 

Iovance Biotherapeutics, Inc. C 12M 1/04 MK/P/2021/0352 T1 

Italfarmaco SpA A 61P 7/02 MK/P/2021/0215 T1 

Italfarmaco SpA A 61P 35/02 MK/P/2021/0215 T1 

Italfarmaco SpA A 61P 21/00 MK/P/2021/0215 T1 

Italfarmaco SpA A 61K 9/10 MK/P/2021/0215 T1 

Italfarmaco SpA A 61K 47/26 MK/P/2021/0215 T1 

Italfarmaco SpA A 61K 31/167 MK/P/2021/0215 T1 

Italfarmaco SpA A 61P 19/02 MK/P/2021/0215 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07C 1/00 MK/P/2021/0126 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07D 309/10 MK/P/2021/0126 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07D 333/12 MK/P/2021/0126 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07D 409/10 MK/P/2021/0126 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07H 7/04 MK/P/2021/0126 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07H 13/04 MK/P/2021/0126 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 471/14 MK/P/2021/0203 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 471/04 MK/P/2021/0203 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 29/00 MK/P/2021/0203 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/437 MK/P/2021/0203 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 25/00 MK/P/2021/0203 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 487/04 MK/P/2021/0320 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/496 MK/P/2021/0320 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 35/00 MK/P/2021/0320 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 471/04 MK/P/2021/0320 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. G 01N 33/68 MK/P/2020/0859 T1 

Jushi Group Co., Ltd. C 03B 5/16 MK/P/2021/0354 T1 

Jushi Group Co., Ltd. C 03B 5/03 MK/P/2021/0354 T1 

Jushi Group Co., Ltd. C 03B 5/235 MK/P/2021/0354 T1 
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Jushi Group Co., Ltd. C 03B 5/193 MK/P/2021/0354 T1 

Kabushiki Kaisha Toshiba H 04N 19/463 MK/P/2020/0886 T1 

Kabushiki Kaisha Toshiba H 04N 19/51 MK/P/2020/0886 T1 

Kompoferm GmbH B 24C 11/00 MK/P/2020/0858 T1 

Kompoferm GmbH B 24C 9/00 MK/P/2020/0858 T1 

Koninklijke Philips N.V. H 04L 12/26 MK/P/2021/0322 T1 

Laboratorios SALVAT, S.A. A 61K 9/107 MK/P/2021/0433 T1 

Laboratorios SALVAT, S.A. A 61K 9/00 MK/P/2021/0433 T1 

Laboratorios SALVAT, S.A. A 61K 47/34 MK/P/2021/0433 T1 

Laboratorios SALVAT, S.A. A 61P 29/00 MK/P/2021/0433 T1 

Laboratorios SALVAT, S.A. A 61K 31/573 MK/P/2021/0433 T1 

Laboratorios SALVAT, S.A. A 61K 47/14 MK/P/2021/0433 T1 

Laboratorios SALVAT, S.A. A 61K 47/26 MK/P/2021/0433 T1 

Lechner Group GmbH E 04G 11/02 MK/P/2021/0487 T1 

Lechner Group GmbH E 04B 1/348 MK/P/2021/0487 T1 

Lechner Group GmbH B 28B 7/22 MK/P/2021/0487 T1 

Lechner Group GmbH B 28B 7/30 MK/P/2021/0487 T1 

Lidl Digital International GmbH & Co. KG B 65D 33/24 MK/P/2021/0434 T1 

Lidl Digital International GmbH & Co. KG B 65D 75/54 MK/P/2021/0434 T1 

Loop Industries, Inc. C 07C 29/09 MK/P/2021/0458 T1 

Loop Industries, Inc. C 07C 31/20 MK/P/2021/0458 T1 

Loop Industries, Inc. C 07C 51/09 MK/P/2021/0458 T1 

Loop Industries, Inc. C 07C 63/26 MK/P/2021/0458 T1 

Medimmune Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0344 T1 

Medimmune Limited A 61K 45/06 MK/P/2021/0344 T1 

Medimmune Limited A 61P 43/00 MK/P/2021/0344 T1 

Medimmune Limited A 61K 39/00 MK/P/2021/0450 T1 

Medimmune Limited C 07K 16/40 MK/P/2021/0450 T1 

Medimmune Limited C 07K 16/28 MK/P/2021/0450 T1 

Medimmune Limited A 61P 35/02 MK/P/2021/0450 T1 

Medimmune Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0450 T1 

Medimmune Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0456 T1 

Medimmune Limited C 07H 15/203 MK/P/2021/0456 T1 

Medimmune Limited A 61P 43/00 MK/P/2021/0456 T1 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center A 61K 39/38 MK/P/2020/0879 T1 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center A 61K 39/00 MK/P/2020/0879 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 403/06 MK/P/2020/0836 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 31/18 MK/P/2020/0836 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 45/06 MK/P/2020/0836 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/513 MK/P/2020/0836 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/501 MK/P/2020/0836 T1 
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Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/506 MK/P/2020/0836 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. G 01N 33/577 MK/P/2020/0880 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07K 16/28 MK/P/2020/0880 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. G 01N 33/574 MK/P/2020/0880 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 491/18 MK/P/2021/0324 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 491/04 MK/P/2021/0324 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 25/00 MK/P/2021/0324 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/436 MK/P/2021/0324 T1 

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. C 07D 471/04 MK/P/2021/0218 T1 

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. A 61P 25/00 MK/P/2021/0218 T1 

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. A 61K 31/4375 MK/P/2021/0218 T1 

Neilos S.r.l A 61K 31/728 MK/P/2019/0856 T1 

Neilos S.r.l A 61K 33/14 MK/P/2019/0856 T1 

Neilos S.r.l A 61K 36/09 MK/P/2019/0856 T1 

Neilos S.r.l A 61K 9/12 MK/P/2019/0856 T1 

Neilos S.r.l A 61P 11/00 MK/P/2019/0856 T1 

Nektar Therapeutics C 07K 16/30 MK/P/2021/0206 T1 

Nektar Therapeutics C 07K 16/28 MK/P/2021/0206 T1 

Nektar Therapeutics A 61P 39/00 MK/P/2021/0206 T1 

Nektar Therapeutics A 61K 45/06 MK/P/2021/0206 T1 

Nektar Therapeutics A 61K 38/20 MK/P/2021/0206 T1 

Nektar Therapeutics A 61K 39/395 MK/P/2021/0206 T1 

Neste Corporation C 22B 3/16 MK/P/2021/0329 T1 

Neste Corporation C 22B 3/26 MK/P/2021/0329 T1 

Neste Corporation C 22B 15/00 MK/P/2021/0329 T1 

Neste Corporation C 07C 9/22 MK/P/2021/0329 T1 

Neste Corporation C 07C 9/16 MK/P/2021/0329 T1 

Neste Corporation C 22B 3/30 MK/P/2021/0329 T1 

NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. A 61K 36/076 MK/P/2021/0323 T1 

NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. A 23L 33/10 MK/P/2021/0323 T1 

NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. A 61K 36/605 MK/P/2021/0323 T1 

NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2021/0323 T1 

NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0323 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61K 31/506 MK/P/2020/0874 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 29/00 MK/P/2020/0874 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2020/0874 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. C 07C 309/30 MK/P/2020/0874 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 37/06 MK/P/2020/0874 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. C 07D 513/04 MK/P/2020/0874 T1 

Nitto Denko Corporation A 61K 31/713 MK/P/2021/0222 T1 

Nitto Denko Corporation A 61K 47/26 MK/P/2021/0222 T1 
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Nitto Denko Corporation A 61K 47/40 MK/P/2021/0222 T1 

Nitto Denko Corporation A 61K 48/00 MK/P/2021/0222 T1 

Nitto Denko Corporation A 61K 9/127 MK/P/2021/0222 T1 

Nitto Denko Corporation A 61K 9/19 MK/P/2021/0222 T1 

Nitto Denko Corporation A 61K 9/51 MK/P/2021/0222 T1 

Novartis AG C 07D 413/12 MK/P/2021/0423 T1 

Novartis AG A 61P 9/12 MK/P/2021/0423 T1 

Novartis AG A 61P 19/08 MK/P/2021/0423 T1 

Novartis AG A 61P 19/02 MK/P/2021/0423 T1 

Novartis AG A 61P 11/00 MK/P/2021/0423 T1 

Novartis AG A 61K 31/422 MK/P/2021/0423 T1 

Novartis AG A 61K 31/4155 MK/P/2021/0423 T1 

Novartis AG C 07D 413/14 MK/P/2021/0423 T1 

Nymox Corporation A 61P 35/00 MK/P/2021/0227 T1 

Nymox Corporation A 61K 45/06 MK/P/2021/0227 T1 

Nymox Corporation A 61K 38/17 MK/P/2021/0227 T1 

Nymox Corporation A 61K 38/10 MK/P/2021/0227 T1 

Nymox Corporation A 61K 31/58 MK/P/2021/0227 T1 

Nymox Corporation A 61K 31/51 MK/P/2021/0227 T1 

Nymox Corporation A 61K 31/49 MK/P/2021/0227 T1 

Nymox Corporation A 61K 31/18 MK/P/2021/0227 T1 

Nymox Corporation A 61K 31/40 MK/P/2021/0227 T1 

Oasmia Pharmaceutical AB C 07D 303/46 MK/P/2021/0496 T1 

Oasmia Pharmaceutical AB C 07D 301/32 MK/P/2021/0496 T1 

Oasmia Pharmaceutical AB C 07D 301/00 MK/P/2021/0496 T1 

Oasmia Pharmaceutical AB C 07C 403/20 MK/P/2021/0496 T1 

Omeros Corporation A 61P 29/00 MK/P/2021/0490 T1 

Omeros Corporation A 61P 41/00 MK/P/2021/0490 T1 

Omeros Corporation A 61P 27/08 MK/P/2021/0490 T1 

Omeros Corporation A 61P 27/04 MK/P/2021/0490 T1 

Omeros Corporation A 61P 27/02 MK/P/2021/0490 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/407 MK/P/2021/0490 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/138 MK/P/2021/0490 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/137 MK/P/2021/0490 T1 

Omeros Corporation A 61K 9/00 MK/P/2021/0490 T1 

Oncostellae, S.L. C 07D 471/04 MK/P/2021/0353 T1 

Oncostellae, S.L. A 61P 17/06 MK/P/2021/0353 T1 

Oncostellae, S.L. A 61K 31/517 MK/P/2021/0353 T1 

Oraldent Limited A 61K 36/752 MK/P/2020/0542 T1 

Oraldent Limited A 61K 8/97 MK/P/2020/0542 T1 

Oraldent Limited A 01N 43/12 MK/P/2020/0542 T1 
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Oraldent Limited A 01N 65/00 MK/P/2020/0542 T1 

Oraldent Limited A 61K 31/353 MK/P/2020/0542 T1 

Oraldent Limited C 11D 3/00 MK/P/2020/0542 T1 

Oraldent Limited A 61L 2/18 MK/P/2020/0542 T1 

Osteoqc Inc. A 61P 19/00 MK/P/2021/0474 T1 

Osteoqc Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0474 T1 

Osteoqc Inc. A 61P 43/00 MK/P/2021/0474 T1 

Osteoqc Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0474 T1 

Osteoqc Inc. A 61P 19/10 MK/P/2021/0474 T1 

Osteoqc Inc. A 61P 19/08 MK/P/2021/0474 T1 

Osteoqc Inc. A 61P 19/02 MK/P/2021/0474 T1 

Osteoqc Inc. A 61P 13/12 MK/P/2021/0474 T1 

Osteoqc Inc. A 61P 1/02 MK/P/2021/0474 T1 

Osteoqc Inc. A 61K 31/437 MK/P/2021/0474 T1 

Ovid Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0455 T1 

Ovid Therapeutics, Inc. A 61K 31/437 MK/P/2021/0455 T1 

Ovid Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0467 T1 

Ovid Therapeutics, Inc. A 61K 31/437 MK/P/2021/0467 T1 

Oxford Bio Therapeutics Limited C 07K 16/30 MK/P/2021/0208 T1 

Oxford Bio Therapeutics Limited A 61K 39/00 MK/P/2021/0208 T1 

Oxford Bio Therapeutics Limited C 07K 16/28 MK/P/2021/0208 T1 

Oxford Bio Therapeutics Limited A 61P 35/02 MK/P/2021/0208 T1 

Oxford Bio Therapeutics Limited A 61P 43/00 MK/P/2021/0208 T1 

Oxford Bio Therapeutics Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0208 T1 

Pacific Green Technologies Inc. B 01D 47/02 MK/P/2020/0864 T1 

Pfizer Inc. A 61P 25/02 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. C 07D 403/14 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. C 07D 403/04 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. C 07D 401/14 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. A 61P 25/30 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. A 61P 7/02 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. A 61P 37/00 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. A 61P 3/10 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. A 61P 3/06 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/506 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. A 61P 9/00 MK/P/2021/0345 T1 

Pfizer Inc. C 07D 487/04 MK/P/2021/0492 T1 

Pfizer Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0492 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/4375 MK/P/2021/0492 T1 

Pfizer Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0492 T1 
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Poli MD S.r.l. A 61P 17/12 MK/P/2021/0332 T1 

Poli MD S.r.l. A 61K 9/00 MK/P/2021/0332 T1 

Poli MD S.r.l. A 61K 47/44 MK/P/2021/0332 T1 

Poli MD S.r.l. A 61K 47/38 MK/P/2021/0332 T1 

Poli MD S.r.l. A 61K 47/32 MK/P/2021/0332 T1 

Poli MD S.r.l. A 61K 47/10 MK/P/2021/0332 T1 

Poli MD S.r.l. A 61K 31/616 MK/P/2021/0332 T1 

Polyakov, Igor A 61K 31/722 MK/P/2021/0410 T1 

Principia Biopharma Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0471 T1 

Principia Biopharma Inc. C 07D 473/34 MK/P/2021/0471 T1 

Principia Biopharma Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0471 T1 

Principia Biopharma Inc. A 61K 31/52 MK/P/2021/0471 T1 

Principia Biopharma Inc. A 61K 31/437 MK/P/2021/0471 T1 

Principia Biopharma Inc. A 61P 37/00 MK/P/2021/0471 T1 

Priothera Limited A 61N 5/00 MK/P/2021/0422 T1 

Priothera Limited A 61K 38/13 MK/P/2021/0422 T1 

Priothera Limited A 61K 31/7076 MK/P/2021/0422 T1 

Priothera Limited A 61K 31/675 MK/P/2021/0422 T1 

Priothera Limited A 61K 31/661 MK/P/2021/0422 T1 

Priothera Limited A 61K 31/519 MK/P/2021/0422 T1 

Priothera Limited A 61K 31/255 MK/P/2021/0422 T1 

Priothera Limited A 61K 31/137 MK/P/2021/0422 T1 

Priothera Limited A 61P 37/06 MK/P/2021/0422 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61P 31/06 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61P 31/04 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH C 07D 409/04 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH C 07D 405/04 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH C 07D 403/04 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61P 31/00 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 45/06 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 31/427 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 31/422 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 31/4196 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 31/4192 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 31/4188 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 31/4184 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 31/4178 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 31/4164 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61K 31/352 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH A 61P 31/08 MK/P/2021/0220 T1 

Procomcure Biotech GmbH C 07D 417/04 MK/P/2021/0220 T1 
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RECEPTOS LLC A 01N 43/78 MK/P/2021/0216 T1 

RECEPTOS LLC A 61K 31/425 MK/P/2021/0216 T1 

REN SERVIÇOS S A H 02J 5/00 MK/P/2021/0463 T1 

REN SERVIÇOS S A H 02J 7/00 MK/P/2021/0463 T1 

REN SERVIÇOS S A H 02G 1/02 MK/P/2021/0463 T1 

Recro Gainesville LLC A 61K 9/16 MK/P/2021/0494 T1 

Recro Gainesville LLC A 61K 31/485 MK/P/2021/0494 T1 

Recro Gainesville LLC A 61K 9/50 MK/P/2021/0494 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG F 27D 1/12 MK/P/2021/0302 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG F 27D 9/00 MK/P/2021/0302 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG C 21B 7/06 MK/P/2021/0302 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG F 27B 3/14 MK/P/2021/0302 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG F 27D 1/00 MK/P/2021/0302 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0330 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/24 MK/P/2021/0330 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/06 MK/P/2021/0330 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0330 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/46 MK/P/2021/0330 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/46 MK/P/2021/0339 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2021/0339 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 9/64 MK/P/2021/0339 T1 

Replicor Inc. A 61P 43/00 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61P 37/04 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61P 31/14 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61P 31/12 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61K 9/00 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61K 38/22 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61K 38/21 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61K 38/17 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/7088 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/7125 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/713 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/7115 MK/P/2021/0416 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/712 MK/P/2021/0416 T1 

Rottapharm Ltd. A 61K 9/107 MK/P/2020/0872 T1 

Rottapharm Ltd. A 61K 9/00 MK/P/2020/0872 T1 

Rottapharm Ltd. A 61K 8/60 MK/P/2020/0872 T1 

Rottapharm Ltd. A 61K 8/34 MK/P/2020/0872 T1 

Rottapharm Ltd. A 61K 47/10 MK/P/2020/0872 T1 

Rottapharm Ltd. A 61Q 17/04 MK/P/2020/0872 T1 

Rottapharm Ltd. A 61K 31/047 MK/P/2020/0872 T1 
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Rottapharm Ltd. A 61K 8/04 MK/P/2020/0872 T1 

Rottapharm Ltd. A 61Q 19/10 MK/P/2020/0872 T1 

Rottapharm Ltd. A 61Q 19/00 MK/P/2020/0872 T1 

Rottapharm Ltd. A 61K 36/76 MK/P/2020/0872 T1 

SAVENCIA SA A 23C 15/04 MK/P/2020/0866 T1 

SAVENCIA SA A 23C 15/16 MK/P/2020/0866 T1 

SAVENCIA SA A 23D 9/00 MK/P/2020/0866 T1 

SAVENCIA SA A 23D 9/04 MK/P/2020/0866 T1 

SAVENCIA SA A 23G 3/34 MK/P/2020/0866 T1 

SCEYE SA B 32B 27/06 MK/P/2021/0346 T1 

SCEYE SA B 64B 1/58 MK/P/2021/0346 T1 

SCEYE SA B 32B 7/12 MK/P/2021/0346 T1 

SCEYE SA B 32B 7/04 MK/P/2021/0346 T1 

SCEYE SA B 32B 5/02 MK/P/2021/0346 T1 

SCEYE SA B 32B 27/36 MK/P/2021/0346 T1 

SCEYE SA B 32B 27/30 MK/P/2021/0346 T1 

SCEYE SA B 32B 27/28 MK/P/2021/0346 T1 

SCEYE SA B 32B 27/12 MK/P/2021/0346 T1 

SCEYE SA B 32B 27/08 MK/P/2021/0346 T1 

Sabre Therapeutics LLC C 07D 403/04 MK/P/2021/0497 T1 

Sabre Therapeutics LLC C 07D 403/14 MK/P/2021/0497 T1 

Sabre Therapeutics LLC A 61K 31/404 MK/P/2021/0497 T1 

Sabre Therapeutics LLC A 61K 31/4178 MK/P/2021/0497 T1 

Sabre Therapeutics LLC A 61P 11/00 MK/P/2021/0497 T1 

Saipem S.p.A. F 25J 1/02 MK/P/2021/0129 T1 

Saipem S.p.A. F 25J 1/00 MK/P/2021/0129 T1 

Santana Ramirez, Alberto Andres H 01M 16/00 MK/P/2021/0411 T1 

Santana Ramirez, Alberto Andres H 02J 7/00 MK/P/2021/0411 T1 

Santana Ramirez, Alberto Andres H 01M 6/50 MK/P/2021/0411 T1 

Santana Ramirez, Alberto Andres H 01M 6/42 MK/P/2021/0411 T1 

Santana Ramirez, Alberto Andres H 01M 2/10 MK/P/2021/0411 T1 

Santana Ramirez, Alberto Andres H 01M 2/40 MK/P/2021/0411 T1 

Santana Ramirez, Alberto Andres H 01M 4/06 MK/P/2021/0411 T1 

Santana Ramirez, Alberto Andres H 01M 4/38 MK/P/2021/0411 T1 

Santana Ramirez, Alberto Andres H 01M 6/04 MK/P/2021/0411 T1 

Scholar Rock, Inc. C 07K 16/22 MK/P/2020/0862 T1 

Scholar Rock, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0862 T1 

Scholar Rock, Inc. A 61P 21/00 MK/P/2020/0862 T1 

Score Music Interactive Limited G 11B 27/031 MK/P/2021/0230 T1 

Score Music Interactive Limited G 10H 1/36 MK/P/2021/0230 T1 

Shionogi & Co., Ltd C 07D 213/80 MK/P/2021/0338 T1 
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Shionogi & Co., Ltd A 61K 31/5365 MK/P/2021/0338 T1 

Shionogi & Co., Ltd A 61P 31/18 MK/P/2021/0338 T1 

Shionogi & Co., Ltd A 61P 43/00 MK/P/2021/0338 T1 

Shionogi & Co., Ltd C 07D 211/94 MK/P/2021/0338 T1 

Shionogi & Co., Ltd C 07D 498/14 MK/P/2021/0338 T1 

Signal Pharmaceuticals, LLC A 61K 31/52 MK/P/2021/0343 T1 

Signal Pharmaceuticals, LLC A 61P 35/00 MK/P/2021/0343 T1 

Signal Pharmaceuticals, LLC C 07D 473/40 MK/P/2021/0343 T1 

Swiss Spa System Ltd. A 61H 23/02 MK/P/2021/0427 T1 

Swiss Spa System Ltd. A 61H 7/00 MK/P/2021/0427 T1 

Swiss Spa System Ltd. A 61N 1/32 MK/P/2021/0427 T1 

Swiss Spa System Ltd. A 61N 1/04 MK/P/2021/0427 T1 

TAE Technologies, Inc. H 05H 1/10 MK/P/2020/0861 T1 

TAE Technologies, Inc. H 01F 27/34 MK/P/2020/0861 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21B 1/05 MK/P/2020/0861 T1 

TILLOTTS PHARMA AG C 07K 16/24 MK/P/2021/0336 T1 

Tadiran Consumer and Technology Products Ltd. H 01T 19/04 MK/P/2021/0465 T1 

Tadiran Consumer and Technology Products Ltd. H 01T 23/00 MK/P/2021/0465 T1 

Tadiran Consumer and Technology Products Ltd. F 24F 3/16 MK/P/2021/0465 T1 

Tadiran Consumer and Technology Products Ltd. B 01D 53/32 MK/P/2021/0465 T1 

Tadiran Consumer and Technology Products Ltd. A 61L 9/22 MK/P/2021/0465 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 9/20 MK/P/2021/0181 T1 

The United States Of America as Represented by the Secretary, Department 
of Health and Human Services C 07K 16/08 MK/P/2021/0210 T1 

The Wistar Institute Of Anatomy And Biology A 61K 38/24 MK/P/2021/0452 T1 

The Wistar Institute Of Anatomy And Biology C 07K 14/59 MK/P/2021/0452 T1 

The Wistar Institute Of Anatomy And Biology C 07K 14/705 MK/P/2021/0452 T1 

The Wistar Institute Of Anatomy And Biology A 61K 38/17 MK/P/2021/0452 T1 

The Wistar Institute Of Anatomy And Biology A 61K 38/00 MK/P/2021/0452 T1 

TubeSolar AG H 01L 31/0392 MK/P/2021/0315 T1 

UCL Business Ltd C 12N 9/18 MK/P/2020/0856 T1 

UCL Business Ltd C 12N 15/85 MK/P/2020/0856 T1 

UCL Business Ltd A 61K 48/00 MK/P/2020/0856 T1 

Universidade do Porto - Reitoria C 07K 14/495 MK/P/2021/0212 T1 

University Health Network A 61K 31/4436 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network C 07K 16/28 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network C 07D 495/04 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61P 35/00 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61K 45/06 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61K 39/395 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61K 31/4545 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61K 31/4355 MK/P/2021/0341 T1 
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University Health Network A 61K 31/444 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61K 31/496 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61K 31/5355 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61K 31/5377 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61K 31/551 MK/P/2021/0341 T1 

University Health Network A 61K 39/00 MK/P/2021/0341 T1 

Universität Basel A 61K 31/7016 MK/P/2021/0319 T1 

Universität Basel A 61P 25/02 MK/P/2021/0319 T1 

Universität Basel C 07H 15/203 MK/P/2021/0319 T1 

Universität Basel G 01N 33/66 MK/P/2021/0319 T1 

Universität Basel C 08G 69/10 MK/P/2021/0319 T1 

Universität zu Köln C 12P 23/00 MK/P/2021/0481 T1 

VEGA Grieshaber KG G 01F 23/26 MK/P/2021/0454 T1 

Van Wingerden, Johannes Cornelious A 01G 31/04 MK/P/2021/0209 T1 

Verona Pharma PLC A 61K 31/495 MK/P/2021/0438 T1 

Verona Pharma PLC A 61P 9/10 MK/P/2021/0438 T1 

Verona Pharma PLC A 61P 37/06 MK/P/2021/0438 T1 

Verona Pharma PLC A 61P 37/02 MK/P/2021/0438 T1 

Verona Pharma PLC A 61P 27/02 MK/P/2021/0438 T1 

Verona Pharma PLC A 61P 17/06 MK/P/2021/0438 T1 

Verona Pharma PLC A 61P 11/06 MK/P/2021/0438 T1 

Verona Pharma PLC A 61P 11/02 MK/P/2021/0438 T1 

Verona Pharma PLC A 61K 9/12 MK/P/2021/0438 T1 

Verona Pharma PLC A 61K 31/519 MK/P/2021/0438 T1 

Versalis S.p.A. C 08C 1/075 MK/P/2021/0128 T1 

Versalis S.p.A. C 08C 1/02 MK/P/2021/0128 T1 

Versalis S.p.A. C 08C 1/06 MK/P/2021/0128 T1 

Vitae Pharmaceuticals, LLC C 07D 405/14 MK/P/2020/0860 T1 

Vitae Pharmaceuticals, LLC C 07D 403/14 MK/P/2020/0860 T1 

Vitae Pharmaceuticals, LLC C 07D 403/04 MK/P/2020/0860 T1 

Vitae Pharmaceuticals, LLC A 61P 35/00 MK/P/2020/0860 T1 

Vitae Pharmaceuticals, LLC A 61P 3/10 MK/P/2020/0860 T1 

Vitae Pharmaceuticals, LLC A 61K 31/407 MK/P/2020/0860 T1 

Vitae Pharmaceuticals, LLC C 07D 487/10 MK/P/2020/0860 T1 

Vitae Pharmaceuticals, LLC C 07D 491/10 MK/P/2020/0860 T1 

Vitae Pharmaceuticals, LLC C 07D 471/10 MK/P/2020/0860 T1 

immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/17 MK/P/2020/0837 T1 

immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 MK/P/2020/0837 T1 

immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/08 MK/P/2020/0837 T1 

immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06 MK/P/2020/0837 T1 

immatics Biotechnologies GmbH A 61P 35/00 MK/P/2020/0837 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  2019/197 (220) 12/02/2019 

(442) 31/07/2021 

(731) MEDOCHEMIE Ltd. 

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Azeptil 

(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  

 

(210) TM  2020/392 (220) 13/05/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) ДТУ Професионал Царе Солутионс 

ДООЕЛ Скопје ул. Димче Мирчев бр. 

18А/30, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, сина, бела 

(531) 05.03.13;24.13.22;26.13.25 

(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; вештачки 

ѓубриња; смеши за гаснење пожар; 

препарати за калење и заварување 

метали; хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2020/455 (220) 22/05/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) Зафирова Марија бул. 8ми 

Септември бр.3/2-71, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  барање спонзорства; 

бизнис информации; 

бизнис испитување; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање и одржување информации во 

регистри; 

административна обработка на нарачките 

за купување; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

ангажирање надворешни фирми за 

административно управување со 

компании; 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис истражување; 
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бизнис менаџмент кај уметничките 

професии; 

бизнис пребарување; 

бизнис проценки; 

вработување персонал; 

деловно управување за независни 

вршители на услуги  

кл. 41  информирање за 

образование;професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]  

кл. 42  графички дизајн; 

давање информации за компјутерски 

технологии и програмирање преку 

интернет-страници; 

давање простор за веб [интернет] 

страници  

 

(210) TM  2020/459 (220) 20/05/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) Владимир Ристовски ул.Орце 

Николов 146б/10, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.01.18;26.01.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипеди, држачи за велосипеди, 

дисаѓи за велосипеди, браници за 

велосипеди, електрични велосипеди  

 

(210) TM  2020/723 (220) 19/10/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство промет 

и услуги ЕНВОЛВЕ ДООЕЛ Сопиште 

Сопиште ул.23, бр.33а, MK 

(740) Александар Христов Сопиште ул. 23, 

бр. 33а 

(540)  

 
(591) црна, бела, сина 

(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  изменувачи на јони, индустриски 

хемиски производи, јаглен за филтри, 

омекнувачи за индустриска употреба, 

производи за омекнување на водата, 

производи против каменец, средства за 

отстранување на бигор што не се користат 

во домаќинството, филтрирачки материи 

(минерални супстанции), филтрирачки 

материи (растителни супстанции), 

филтрирачки материи (хемиски 

производи), хемиски препарати за научни 

цели,што не се за медицинаска или 

ветеринарна употреба;хемиски средства 

за анализи во лабараторија, што не се за 

медицинаска или ветеринарна 

употреба;хемиски средства за 

прочистување на водата  

кл. 5  хемиско-фармацевтски производи  

кл. 7  машини за филтрирање, патрони за 

машини за филтрирање  

кл. 10  мешини за вода за медицинска 

употреба  

кл. 11  апарати за напојување со вода за 

грејни бојлери, апарати за филтрирање 

вода, апарати и уреди за смекнување на 

водата, инсталции за отстранување бигор, 

уреди за прочистување вода, филтри за 

вода за пиење, анализа на водата  

кл. 42  индустриски дизајн, инжинерство, 

советодавни услуги од областа на 

технологијата, хемиски анализи, хемиски 

истражувања, хемиски услуги  
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(210) TM  2020/761 (220) 25/08/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) MAGINUS doo Kneza  Višeslava 3,, 

11030, Beograd, RS 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни козметички марамици; 

влажни марамици импрегнирани со 

средства за чистење; влажни тоалетни 

марамици натопени со детергент за 

перење садови; влажни тоалетни 

марамици натопени со детерген за 

чистење; влажни или импрегнирани 

јастучиња, убриси или марамици; женски 

хигиенски марамици за чистење; 

козметички крпчиња или марамици 

натопени со средства за чистење кожа; 

марамици за бебиња натопени со 

препарати за чистење; марамици за 

еднократна употреба натопени со 

средства за чистење лице; марамици за 

еднократна употреба натопени со 

хемикалии или со средства за чистење за 

индустриска или комерцијална употреба; 

марамици за еднократна употреба 

натопени со хемикалии или со средства за 

чистење за лична хигиена; марамици 

натопени со козметички средства; 

марамици натопени со козметички 

лосиони; платнени марамици 

импрегнирани со средства за чистење 

кожа; крпчиња за бришење наочари 

импрегнирани со детергент; крпчиња за 

бришење наочари натопени со детерген; 

крпчиња натопени со детергент за 

чистење наочари; крпчиња натопени со 

препарати за чистење; натопени крпчиња 

за бришење прашина; натопени крпчиња 

за полирање; натопени крпчиња за 

чистење; натопени крпчиња за чистење, 

бришење прашина или плирање  

кл. 5  дезинфекциски марамици за 

еднократна употреба; марамици за 

дезинфекција; марамици и убриси 

натопени со фармацевтски лосиони и 

креми; марамици натопени со 

антибактериски препарати; марамици 

натопени со фармацевтски лосиони  

кл. 22  вреќи за перење на платена 

облека; вреќи за прљави алишта; вреќи од 

полиуретанска смола за прљави алишта; 

вреќи од ткаенини за алишта; мрежести 

вреќички за прљави алишта; платнени 

вреќи за алишта  

 

(210) TM  2020/825 (220) 11/09/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) Кристијан Арсов ул. Ѓорѓе Ѓорески 

бр. 36 Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, зелена, бела 

(531) 05.03.13;26.01.01;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење;препарати за чистење, 

полирање, триење и 
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нагризување;сапуни;парфимерија, 

есенцијални масла, масла за козметичка 

употреба, етерични екстракти;козметички 

производи, козметички креми, нега на 

кожата, лосиони, лосиони за коса, 

шампони, дезодоранси за лична употреба, 

препарати за бањање, препарати за 

сончање, препарати за нега на забите, 

производи за бричење, производи за 

депилација, тоалетни производи, шминка  

кл. 5  лекови за луѓе, лековити билки, 

масти за медицинска употреба, 

медицински напивки, опивки, 

фармацевтски производи, ветеринарни 

производи, санитарни препарати за 

медицински цели, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, капсули за 

фармацевтска употреба, растителни 

екстракти за медицинска употреба, 

диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, хранливи додатоци 

за медицинска употреба, слабеење, соли 

за медицинска употреба, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, пелени за бебиња, 

прирачна аптека, средства за 

дезинфекција, хигиенски шамичиња, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди  

кл. 35  агенции за рекламирање, агенции 

за увоз и извоз, дистрибуција на 

примероци, канцелариски работи; 

изнајмување штандови за продажба, 

комерцијално-информативни агенции, 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги, презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба, услуги за набавки за трети 

лица, услуги за посредување во 

трговијата, канцелариски работи; 

малопродажба и големопродажба на 

фармацевтски, ветеринарни и хигиенски 

препарати и медицински материјал; услуги 

при продажба на големо и мало со: 

прехранбени производи, додатоци во 

исхраната, витамини, минерали; 

земјоделски, градинарски и шумски 

продукти, семиња, билки и природно 

цвеќе; средства за белење и други 

супстанци за перење, сапуни, средства за 

лична хигиена, парфимериски производи; 

текстил и текстилни производи; 

фунгициди, инсектициди и хербициди за 

земјоделска и градинарска употреба; 

вештачки и природни ѓубрива за 

земјоделството; адитиви и други додатоци 

за прехранбената индустрија  

 

(210) TM  2020/827 (220) 11/09/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) Кристијан Арсов ул. Ѓорѓе Ѓорески 

бр. 36 Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло сина, бела 

(531) 26.04.01;26.04.03;26.11.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  свежо овошје, свеж зеленчук, 

зрнеста храна (жита), јаткасто овошје, 

цитруси (јужни овошја), свежи маслинки, 

кикиритки (овошје), бадеми (овошје); храна 

за домашни миленичиња, храна за 

животни; растенија, природно цвеќе, 

садници, растенија (сушени, за 

украсување); растителни семиња; риба 

(жива)  
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кл. 35  агенции за рекламирање, агенции 

за увоз и извоз, бизнис истражување, 

дистрибуција на примероци, рекламирање, 

канцелариски работи; изнајмување 

апарати за (цигари или пијалоци), 

изнајмување штандови за продажба, 

комерцијално-информативни агенции, 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги, презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба, услуги за набавки за трети 

лица (купување производи и услуги за 

трети лица), услуги за посредување во 

трговијата, услуги при продажба на големо 

и мало со: прехранбени производи, 

кондиторски производи, пиво, минерална и 

сода вода и други безалкохолни пијалаци, 

вино и други алкохолни пијалаци; храна за 

животни; фармацевтски и ветеринарни 

препарати, додатоци во исхраната, 

екстракти за фармацевтска употреба, 

витамини, минерали; цигари, тутун и 

тутунски производи; земјоделски, 

градинарски и шумски производи, семиња, 

билки и природно цвеќе; средства за 

белење и други супстанци за перење, 

сапуни, средства за лична хигиена, 

парфимериски производи; текстил и 

текстилни производи; предмети од 

пластика; играчки; предмети за подарок; 

канцелариски материјали; предмети за 

домаќинствата; фунгициди, инсектициди и 

хербициди за земјоделска и градинарска 

употреба; вештачки и природни ѓубрива за 

земјоделството; адитиви и други додатоци 

за прехранбената индустрија; бои и лакови  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, служење храна и пијалоци, снек-

барови, услуги на камповите за летување, 

услуги во барови; бифеа, кантини, 

кафетерии, летувалишта, мотели, 

пансиони, ресторани, ресторани со 

самопослужување, резервирање хотели, 

хотели  

 

(210) TM  2020/828 (220) 11/09/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) Кристијан Арсов ул. Ѓорѓе Ѓорески 

бр. 36 Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, златно-жолта 

(531) 26.04.03;26.04.07;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД-очила, автоматски преклопници, 

автоматски временски прекинувачи, 

електрични акумулатори, аларми, антени, 

апарати за далечинско управување, 

апарати за емитување звук, апарати за 

мерење, апарати за проекција, апарати за 

регистрирање на време, апарати за 

репродукција на звук, апарати за 

сателитска навигација, апарати со броила, 

аудио интерфејс, аудио миксери, 

електрични батерии, батерии за 

осветлување, бушони, ваги, видео екрани, 

видео телефони, видеокамери, 

видеорекордери, воки-токи, детектори, 

ДВД плеери, домофони, екрани за 

проекција, електрични адаптери, 

електрични брави, електрични апарати за 

надгледување, електрични прекинувачи, 

електрични мрежи, засилувачи, звучници, 

електрични кабли, коаксијални кабли, 

компјутери, компјутерски хардвер, 

конектори за електрични водови, кутии со 

електрични прекинувачи (електрична 
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енергија), мерни инструменти, модеми, 

монитори (компјутерски хардвер), мрежни 

трансформатори, неонски натписи, 

ограничувачи (електрицитет), оптички 

апарати и инструменти, печатени кола, 

предаватели (телекомуникации), 

процесори (централни процесорски 

единици), преклопници, преносливи 

мултимедијални читачи, аудио и видео 

приемници, радарски апарати, разводни 

кутии, разводни табли, регулатори за 

светло (потенциометри), сигнални ламби, 

слушалки, смартфони, соларни батерии, 

соларни плочи за производство на 

електрична енергија, сообраќајни знаци, 

спојни кутии (електрицитет), електрични 

спроводници, громобрани, термостати, 

трансформатори (електрична енергија), 

ГПС, УСБ-прикпучоци, цевки за 

електрични кабли, цевки за спроведување 

кабли (електрицитет), шлемови за 

виртуелна реалност, ѕвона, штекери, 

прикпучоци и други електрични спојки  

кл. 11  автоматски уреди за наводнување, 

апарати за греење, апарати за греење 

вода, апарати за климатизација, апарати 

за сушење раце за јавни тоалети, апарати 

за филтрирање вода, апарати и 

инсталации за осветлување, вентилатори 

(електрични) за лична употреба, 

вентилатори (климатизација), греалки за 

бањи, грејачи, греалки за воздух, 

електрични крушки од светилки, 

електрични ламби, инсталации за греење, 

инсталации за климатизација, килими со 

електрично греење, крушки од светилки, 

ЛЕД-диоди, уреди за осветлување, 

рефлектори, светилки за празнични 

декорации, термостатски вентили (делови 

од уреди за греење), топки за ламби, 

улични ламби, уреди за наводнување 

(опрема за наводнување), уреди и апарати 

за вентилација (климатизација), фенери за 

осветлување, штекери за електрични 

светла, џебни батериски ламби  

кл. 35  агенции за увоз и извоз, бизнис 

истражување, дистрибуција на примероци, 

рекламирање, канцелариски 

работи;изнајмување штандови за 

продажба, комерцијално-информативни 

агенции, обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги, 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, услуги за набавки за трети 

лица (купување производи и услуги за 

трети лица), услуги за посредување во 

трговијата, услуги при продажба на големо 

и мало со: аларми, апарати за емитување 

звук, електрични апарати за 

надгледување, апарати за греење, 

апарати за климатизација, домофони, 

електрични мрежи (материјали за 

електрични мрежи), бушони, видео екрани, 

видеокамери, електрични прекинувачи, 

електрични кабли, електрични крушки од 

светилки, електрични ламби, звучници, 

компјутори, кутии со електрични 

прекинувачи (електрична енергија), 

разводни кутии, разводни табли, 

регулатори за светло (потенциометри), 

смартфони, струјни генератори, 

термостати, трансформатори (електрична 

енергија), ГПС , фрижидери, штекери, 

приклучоци и други електрични 

спојки;предмети од 

пластика;играчки;предмети за 

подарок;канцелариски 

материјали;предмети за 

домаќинствата;бои и лакови  

 

(210) TM  2020/1119 (220) 23/11/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) Васко Митев ул.Донбас бр. 14/1-23, 

1000, Скопје, MK 
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(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно и светло сина, бела, црна 

(531) 25.05.01;26.11.22;27.05.05 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2020/1121 (220) 23/11/2020 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕРРА ОРГАНИК 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. САСА бр. 

18/1, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела, портокалова 

(531) 05.01.03;05.01.16;26.01.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  препарати за согорување [хемиски 

додатоци за моторни горива];лепливи 

материи за индустријата;сол за 

конзервирање што не се користи за 

прехранбени производи;помошни течности 

за употреба со абразиви;забрзувачи за 

вулканизација;ацетати [хемиски 

производи]*;ацетат на целулоза во сурова 

состојба;бактериолошки препарати за 

скиснување;оцетен анхидрид; 

ацетон;ацетилен;ацетиленскитетрахлорид;

киселини*;производи за кондензација 

(хемиски производи за 

кондензација);хемиски смеси отпорни на 

киселини; актиниум;производи за 

омекнување на водата;козлична смола 

што се користи во производството;активен 

јаглен;гас за исфрлање аеросоли;агар-

агар;хемиски производи за 

земјоделството, со исклучок на фунгициди, 

хербициди, инсектициди и средства 

против штетници;белтачини [животински 

или растителни како суровина];јодирани 

белтачини;белтачински 

слад;албуминизирана 

хартија;алкалии;каустична база;алкално-

земјени метали;алкохол*;етил 

алкохол;алдехиди*;алги 

[ѓубре];прехранбени производи (хемиски 

супстанции за конзервирање прехранбени 

производи);алумина;алуминиумова 

стипса;алуминиумов хидрат;алуминиумов 

силикат;алуминиумов 

хлорид;алуминиумов 

јодид;стипса;производи за одржување 

обработлива земја;америциум;скроб за 

индустриска употреба;хемиски средства за 

растечнување скробни лепила [агенси за 

одлепување];амонијакова сол;алкохолни 

раствори на сол;амонијачки 

соли;амонијак*;амониумов 

алдехид;амонијакова сол 010057 А0223 
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амонијакова стипса;амил ацетат;амил 

алкохол;анхидратен 

амониак;анхидриди;животински дрвен 

јаглен;животински белтачини 

[суровини];антранилна 

киселина;антифриз;средства против 

наслаги;антимон;антимонов 

оксид;антимонов сулфид;гумарабика за 

индустриска употреба;лепливи производи 

за премачкување дрвја;пополнувачи за 

празнини на дрвја [шумарство];раствори 

на сребрена сол за 

посребрување;аргон;оловен 

арсенат;арсен;арсенова 

киселина;астатин;нитроген;азотен оксид -

протоксид;азотни ѓубрива;азотни 

ѓубриња;азотна киселина;енолошки 

бактерициди [хемиски материи што се 

користат во производството на 

вино];раствори за фиксирање 

[фотографија];раствори за 

галванизација;раствори за развивање 

[фотографија];сода во 

прав;бариум;бариум хидроксид;баритна 

хартија;бариумови смеси;бази [хемиски 

производи];емајл (хемиски препарати, со 

исклучок на бои за производство на 

емајл);боксит;бентонит;киселини на база 

на бензен;бензенови деривати;бензиева 

киселина;бензиев сулфинид; 

сахарин;беркелиум;бихлорид на 

калај;бихромат на калиум;бихромат на 

сода;биохемиски катализатори;калиум 

диоксалат;манганов диоксид; 

бизмут;базична сол на бизмутот;средства 

за потопување што се користат при 

белење;хемиски средства за белење 

восок;дрво за штавење;дрвен 

алкохол;дрвена кашеста 

маса;пиролигниска киселина [дрвена 

киселина];боракс; борна киселина за 

индустриска употреба;кал за олеснување 

при дупчење; препарати за 

лемење;хемиски производи за спречување 

кондензација; каша;каинит;калциум 

цијанамид [ѓубре];калифорниум; 

пластифицирачки средства;средства за 

конзервирање гума;карбонати;магнезиум 

карбонат; јаглерод;јаглероден 

сулфид;јаглеродна 

киселина;карбид;калциум карбид; 

литециум 

[касиопиум];катализатори;целулоза;хартие

на кашеста маса; вискоза;цемент 

[металургија];фермиум;керамички 

емајл;цериум;соли од реткоземјени 

метали;цезиум;кетон;производи од 

животински јаглен;јаглен за филтри;коскен 

дрвен јаглен;крвен дрвен 

јаглен;конзервирање јаглен;вар ацетат;вар 

карбонат;вар хлорид;хемиски средства за 

чистење оџаци;хемиски производи за 

освежување на кожата;индустриски 

хемиски производи;хемиски препарати за 

научи цели, што не се за медицинска или 

ветеринарна употреба;хемиски реагенси, 

што не се за медицинска или ветеринарна 

употреба;фисиони хемиски 

елементи;хемиски средства за анализи во 

лабораторија, што не се за медицинска 

или ветеринарна употреба;хлорати; 

хлор;хлорохидрати;хлороводородна 

киселина;холна киселина;хромати;хромна 

стипса;хром оксид;соли на хром;хромна 

киселина;течности за хидраулични 

системи;восок за калемење 

дрвја;лимонска киселина за индустриска 

употреба;производи за чистење 

мувла;колодиум*;соли за бојосување 

метали;средства за омекнување при 

обработка на кожата;производи за 

конзервирање цвеќе;производи за 

конзервирање за фармацевтски 

производи; корозивни 

производи;препарати за обработка на 

кожени производи;препарати за обработка 
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на кожата;крем од вински камен кој не е за 

фармацевтска употреба;кротонски 

алдехид;нискотемпературни 

производи;лепила за кожа;хемиски 

средства за обработка на кожа;хемиски 

средства за импрегнација на 

кожата;бакарен сулфат 

[витриол];куриум;цијанотипови (раствори 

за цијанотипови);цијаниди [соли на 

циановодородна киселина];фероцијаниди; 

цимен;препарати за одмастување што се 

користат во производствените 

процеси;производи за одвојување и 

одлепување;хемиски производи за 

одвојување на маслата;средства за 

плавење сурова свила;средства за 

уништување лисје од растенија;производи 

за олеснување на вадењето од 

калапи;средства за отстранување на 

сјајот;средства за дехидрација, за 

индустриска употреба;производи против 

каменец;детергенти што се користат во 

производствените процеси;декстрин 

[скроб];препарати за дијагноза, што не се 

за медицинска или ветеринарна 

употреба;дијастази за индустриска 

употреба;дијазо хартија;производи за 

обновување грамофонски 

плочи;дестилирана вода;доломит за 

индустриска употреба;производи за 

калење метали [стврднување];диспозиум; 

за киселена вода за полнење 

акумулатори;глицерин за индустриска 

употреба;тешка вода;препарати за 

бистрење;изменувачи на јони [хемиски 

производи];блиц -препарати;средства за 

заштеда на горивата;реагенсна 

хартија;средства против статички 

електрицитет што не се за употреба во 

домаќинствата;соли за галвански 

батерии;емајл (производи за постигнување 

на проѕирност на 

емајл);емулгатори;средства за 

премачкување со лепак; губриња;ензимски 

препарати за индустриска 

употреба;ензими за индустриска 

употреба;епоксидна смола во сурова 

состојба;средства за чистење на 

гасот;ербиум;алкохолни раствори на 

киселина [разблажена оцетна 

киселина];хемиска хартија за 

опити;естери*;етан;етери*;етил 

етер;гликолен етер;метил етер;сулфурен 

етер;железни соли;ферменти за хемиска 

употреба;препарати за ѓубрење;препарати 

за заштита од оган;нижење (смеси за 

нижење);средства за филтрирање во 

индустријата на пијалаци;фисионен 

материјал за нуклеарна енергија;сулфурен 

прашок за хемиска употреба;средства за 

стврднување на 

варовникот;флуор;флуорни 

смеси;флуороводородна киселина;графит 

за индустриска употреба;хемиски 

додатоци на инсектицидите; хемиски 

додатоци на фунгицидите;мравска 

киселина;мравски алдехид за хемиска 

употреба;франциум;течност за 

сопирање;гарежно црнило за индустриска 

употреба;хемиски производи за чадење на 

месото;гадолиниум;шишарки;танинска 

киселина за производство на мастило 

галиум;галотанинска киселина;препарати 

за галванизација;малајски гамбир;гасови 

во цврста состојба за индустриска 

употреба;желатин за индустриска 

употреба;камена сол;гетери [хемиски 

активни супстанции];сув мраз [јаглероден 

диоксид];лепило;гликозиди; глицериди; 

гликол;хемиски средства за белење 

масти;масни киселини;кит за калемење 

дрвја;гуано;балсам од гурјун [гурјон, гурјан] 

за производство на лакови;хелиум; 

холмиум;хормони за забрзување на 

созревањето на овошјата;хемиски 

производи за градинарството со исклучок 
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на фунгициди, хербициди, инсектициди и 

паразитициди;масла за конзервирање на 

храната;масла за прва обработка на 

кожата во процесот на 

производството;масла за 

кожарници;средства за разложување на 

бензинот;средства за разложување на 

маслата;хемиски средства за белење 

масла;хемиски средства за прочистување 

на маслата;хумус; хидрати;јаглеродни 

хидрати;хидразин;водород;натриум 

хипохлорит; хипосулфити; хемиски 

производи за постигнување 

водонепропустливост на текстилните 

материјали;хемиски производи за 

импрегнација на текстил;хемиски 

производи за постигнување 

непропусливост на кожата;јод за хемиска 

употреба;јодирани соли;јодна киселина;јод 

за индустриска употреба;изотопи за 

индустриска употреба;каолин;хидриран 

силициум диоксид;криптон;млечна 

киселина;ферменти на млеко за хемиска 

употреба;лантан;литиум 

оксид;литиум;магнезит;магнезиум 

хлорид;манганат;кора од ризофора за 

индустриска употреба;хемиски средства за 

матирање стакло;жива;живини соли;живин 

оксид;металоиди;соли на благородни 

метали за индустриска 

употреба;производи за отпуштање 

метали;метан;мувла (хемиски производи 

за заштита од мувла);минерални 

киселини;соли за индустриска 

употреба; нафталин; 

неодимиум;неон;нептуниум;неутрализирач

ки средства за отровни гасови;хемиски 

препарати за заштита од житен 

плевел;нитрат на 

ураниум;сензибилизирани плочи за офсет 

печатење;олеинска киселина;оливин 

[хемиски производи];соли на злато;калиум 

оксалат;оксалати;оксална 

киселина;кислород;водород 

пероксид;паладиум хлорид;хартија 

добиена со нитрација;фонометричка 

хартија;сензибилизирана 

хартија;лакмусова хартија;натриум 

перборат;перкарбонати;перхлорати;персу

лфати;персулфурна киселина;фенол за 

индустриска употреба;фосфати 

[ѓубрива];фосфати [ѓубриња];згура 

[ѓубрива];згура 

[ѓубре];фосфатиди;фосфор;суперфосфати 

[ѓубрива];суперфосфати [ѓубре];хартија за 

фотокопирање;фосфорна 

киселина;пикринска киселина;пластични 

маси во сурова состојба; 

пластисол;оловен ацетат;оловен 

оксид;плутониум;полониум;компирово 

брашно за индустриска употреба;саксии 

од тресет за градинарството;поташ; 

калиум;поташна 

вода;прасеодиниум;прометиум;протактини

ум;протеин [суровина];пирогалична 

киселина, кебрачо за индустриска 

употреба;синтетички смоли во сурова 

состојба, вештачки смоли во сурова 

состојба;радиоактивни елементи за научна 

употреба;радон;радиум за научна 

употреба;производи за 

разладување;остатоци од обработката на 

житата за индустриска употреба;акрилна 

смола во сурова состојба;рениум;рендген 

филмови, сензибилизирани но 

неекспонирани;смеси за репарација на 

гуми;рубидиум;песок за 

леарница;салицилна 

киселина;шапитра;самариум;течностза 

подготвување на тутунот;сапун [метален] 

за индустриска 

употреба;скандиум;себастична 

киселина;соли [хемиски производи]; 

сол,сурова; хромни соли;соли 

[ѓубрива];соли [ѓубре]; селен;средства за 

заштита на семето;силикати; 
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силикон;силикони;натриум;сулфиди;калци

умова сода;каустици за индустриска 

употреба;каустична сода за индустриска 

употреба;соли на натриум [хемиски 

производи];сулфур;нитрит на бизмутот за 

хемиска употреба;минерал на бариум 

сулфат;шпинел [хемиски 

производи];стеаринска 

киселина;стронциум;саѓи за индустриска 

или земјоделска употреба;течности за 

отстранување сулфати од 

акумулатори;сулфонски 

киселини;сулфуреста киселина;сулфурна 

киселина;рус кој се користи во 

кожарници;хемиски производи за 

шумарството, освен фунгициди, 

хербициди, инсектициди и 

паразитициди;талк [магнезиум 

силикат];штавило;танин;средства за 

штавење;калциумови соли;танинска 

киселина;брашно од тапиока за 

индустриска употреба;тартар што не е за 

фармацевтска употреба;винска 

киселина;текнециум;телур;површински 

активни хемиски агенси;тербиум;хемиски 

средства за бојосување стакло;стакло 

(средства за заштита од губење на сјајот 

на стаклото);хемиски средства против 

губење на сјајот на прозорските 

стакла;земја за одгледување 

растенија;глина за рафинирање масла која 

се користи во текстилната 

индустрија,ретки земји;керпич;јаглероден 

тетрахлорид;тетрахлориди;средства за 

потопување што се користат во 

текстилната индустрија;талиум; 

тиокарбанилит; тулиум; ториум;титаниум 

диоксид за индустриска 

употреба;титанит;толуен;тресет 

[ѓубриво];тресет [ѓубре];производи за 

конзервирање за тули со исклучок на бои и 

масла;волфрамова 

киселина;ураниум;ураниум оксид;водено 

стакло [течно стакло];производи за 

омекнување на месото за индустриска 

употреба;хемиски производи за заштита 

од болести на виновата лоза;вински 

алкохол;соли за бојосување 

[фотографија];препарати за 

вулканизација;минерал на бариум 

карбонат;ксенон;итербиум;итриум;хлориди

;сулфати;циркониум оксид;готвење 

(средства за поттикнување на готвењето) 

за индустриска употреба;амонијак 

[испарливи алкалии] за индустриска 

употреба;алкални јодиди за индустриска 

употреба;алкални метали;соли на алкални 

метали;алкалоиди*;алгинати [желатински 

и надувни препарати] што не се користат 

во исхраната;алуминиумов 

ацетат*;скробна паста [адхезив] која не се 

користи за канцелариски материјали или 

за домаќинството;амониумови 

соли;животински јаглен;сребрен 

нитрат;хемиски производи за осветлување 

на боите, за индустриска 

употреба;средства против 'ртење на 

зеленчукот;нитрати;лепила за ѕидни 

плочки;бариумов сулфат;хемиски 

производи запроизвоство на бои;метил 

бензен;сода бикарбона за хемиска 

употреба;биолошки препарати што не се 

за медицинска или ветеринарна 

употреба;препарати за белење 

[деколоранти] за индустриска употреба 

препарати добиени со дестилација на 

дрвен алкохол;раствори за 

лемење;раствори за заварување;бром за 

хемиска употреба;карбонил за заштита на 

растенијата;флокулатори;лецитин 

[суровина];субстрати за површински 

посеви [земјоделство];целулозни естери за 

индустриска употреба;казеин за 

индустриска употреба;целулозни деривати 

[хемиски производи];целулозни етери за 

индустриска употреба;бактериски 
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препарати што не се за медицинска и 

ветеринарна употреба;бактериолошки 

препарати што не се за медицинска и 

ветеринарна употреба;култури на 

микроорганизми што не се за медицинска 

и ветеринарна употреба;црн јаглен за 

индустриска употреба;кобалтен оксид за 

индустриска употреба;лепило за 

индустриска употреба;масла за обработка 

на кожата;креозот за хемиска 

употреба;масти (производи за 

разложување масти);средства за 

разложување пластика;разредувачи за 

лакови.вештачки засладувачи [хемиски 

производи];хемиски средства за 

прочистување на водата;омекнувачи за 

индустриска употреба;филтрирачки 

материи [пластични маси во сурова 

состојба];филтрирачки материи [хемиски 

производи];филтрирачки материи 

[минерални супстанции];филтрирачки 

материи [растителни супстанции];гликоза 

за индустриска употреба;глутен [лепило], 

што не се користи за канцелариски 

материјали или домаќинството;лепила 

[адхезиви] што не се користат за 

канцелариски материјали или во 

домаќинството;средства против влага на 

ѕидови со исклучок на бои;рибино лепило 

што не се користи за канцелариски 

материјали, за домаќинство или за 

прехранбени цели;агенси за конзервирање 

пиво;апсорбирање масла (синтетички 

материјали за апсорбирање 

масла);керамички материјали во честички 

за филтри;компост;керамика (смеси за 

производство на техничка керамика);земја 

со алги кременарки;нагризувачки средства 

за метали;производи за регулирање на 

растот на растенијата;средства за 

отстранување бигор што не се користат во 

домаќинството;морска вода за 

индустриска употреба;производи од траги 

на елементи, за растенија;камфор за 

индустриска употреба;хемиски 

интензификатори за хартија;хемиски 

интензификатори за гума;површинско 

ѓубре за хумус;магнетен флуид за 

индустриска употреба;течност за серво 

управување;течност за 

пренесување;средства против зовривање 

за разладувачи на мотори;керамички 

смеси за сврзување [зрна и 

прав];електрофорезни гелови;стакларски 

кит;глина за хидрофонично одгледување 

растенија [супстрат];хемиски додатоци за 

масла;маслен цемент [кит];гени на семиња 

за земјоделско производство;матични 

клетки што не се за медицинска или 

ветеринарна употреба;култури на 

биолошки ткива што не се за медицински 

или ветеринарни цели;ѓубриво од рибно 

брашно;ензимски препарати за 

прехранбената индустрија;ензими за 

прехранбената индустрија;гликоза за 

прехранбената индустрија;лецитин за 

прехранбената индустрија;лецитин за 

индустриска намена;пектин за 

прехранбената индустрија;пектин за 

индустриска намена;калиум битартрат за 

прехранбената индустрија;калиум 

битартрат за индустриска намена;алгинати 

за прехранбената индустрија;глутен за 

прехранбената индустрија;глутен за 

индустриска намена;лактоза за 

прехранбената индустрија;лактоза за 

индустриска намена;лактоза 

[суровина];млечни ферменти за 

прехранбената индустрија;млечни 

ферменти за индустриска намена;казеин 

за прехранбената индустрија;шпиритус на 

амониум хлорид;хемикалии за 

производство на пигменти;препарати за 

микроорганизми различни од ониеза 

медицинска и ветеринарна 

употреба;хумус;препарати за калење 
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метал;глутаминска киселина за 

индустриска употреба;флавоноиди за 

индустриска употреба [соединенија на 

фенол];тимол за индустриска 

употреба;површински слој на 

земјата;трансмисионо масло;полимерни 

смоли, непреработени;хемиски премази за 

офталмолошки леќи;каломел [живин 

хлорид];животинско 

ѓубриво;ксилол;ксилен;бензен;бензол  

кл. 5  производи за прочистување на 

воздухот;прехрамбени производи со 

белтачини за медицинска 

употреба;производи со белатачини за 

медицинска употреба;медицински 

алкохол;алдехиди за употреба;гроизводи 

со белтанини за медицинска 

употреба;медицински алкохол;алдехиди за 

фармацевтска употреба;скроб за 

диететска или фармацевтска 

употреба;анестетици;масло од копар за 

медицинска употреба;лепливи 

фластери;кора од ангостура за 

медицинскаупотреба;препарати за 

уништување штетници;чај против 

астма;мевлем за измрзнатини за 

фармацевтска;употреба;средства против 

хемороиди;средства против гниење на 

дрвото;средства против молци;срепарати 

против 

паразити;антисептици;антисептички 

памук;гроизводи против урина;моливи за 

брадавици;асептичен памук;леплива 

хартија за фаќање муви;медиум за 

бактериолошки култури;бактериолошки 

препарати за медицинска и ветеринарна 

употреба;бактериски отрови;бактериски 

препарати за медицинска и ветеринарна 

употреба;соли за бањи со минерална 

вода;кислородни бањи;морска вода за 

медицински бањи;бањи (терапевтски 

препарати за бањи);балзамски препарати 

за медицинска употреба;завои за 

преврзување;залзами за медицинска 

употреба;средства за миење добиток 

[инсектициди];биоциди;бизмутски 

препарати за фармацевтска 

употреба;оловна вода;инсектициди;дрвен 

јаглен за фармацевтска употреба;бонбони 

за медицинска употреба;лековита кал;кал 

за бањи;изгореници (производи за 

лекување изгореници);миризлива бонбона 

против непријатен мирис во устата, за 

фармацевтска употреба;плускавци 

(производи против плускавци);каломел 

[фунгицид];грав од кантарид;сирупи за 

фармацевтска употреба;капсули за 

лекови;фармацевтски производи;топли 

облоги;појаси за хигиенски влошки;вата за 

медицинска употреба;тупфер за 

медицинска употреба;вар (производи од 

вар) за фармацевтска употреба;средства 

за миење кучиња [инсектицидиј;средства 

за одбивање на кучињата;хемиско-

фармацевтски производи;хидриран хлорал 

за фармацевтска 

употреба;хлороформ;цигари без тутун за 

медицинска употреба;дезинфекциони 

стапчиња;кокаин;колани за врат за 

животни против паразити;витамински 

производи;хемиски спроводници за 

електрокардиографски електроди;кора од 

кондуранго за медицинска употреба;запек 

(лекови против запек);раствори за 

контактни леќи;контрацепција (хемиски 

производи за контрацепција);супстанции 

за радиолошки контраст за медицинска 

употреба;лекови за плускавици;памук за 

медицинска употреба;производи против 

изгореници од сончање за фармацевтска 

употреба;каустични моливи;производи за 

измрзнатини;хемостатски моливи;кора од 

кротон;кураре;вакцини;детергенти за 

медицинска употреба;екстрати за 

фармацевтска употреба;материјал за 

пополнување на заби;завои, 
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медицински;средства за прочистување; 

дезинфекциони средства за хигиенска 

употреба;дезодорирачки средства што не 

се за лична употреба;глувци (производи за 

уништување глувци);дигестиви за 

фармацевтска 

употреба;дигиталин;аналгетици;наркотици 

за медицинска употреба;прирачна 

аптека;магнезиум за фармацевтска 

употреба;мелисова водичка за 

фармацевтска употреба;минерални води 

за медицинска употреба;соли на 

минерални води;термални води;кора за 

фармацевтска употреба;еликсири 

[фармацевтски препарати];раствори за 

отстранување на фластери;средства 

против криптогами;сунѓери за рани;соли за 

медицинска употреба естери за 

фармацевтска употреба;етери за 

фармацевтска употреба;хируршки 

завои;еукалиптол за фармацевтска 

употреба;еукалиптус за фармацевтска 

употреба;пургативи;брашно за 

фармацевтска 

употреба;антипиретици;анасон за 

медицинска употреба;медицински 

инфузии;медицински чај;рибино 

масло;фунгициди;лекови за смирување на 

нервите;гвајакол за фармацевтска 

употреба;антелминтици;медицинска газа 

за завои;лаксативи [средства за 

прочистување];желатин за медицинска 

употреба;гентијана за фармацевтска 

употреба;гермициди;глицерофосфати;гума 

за медицинска употреба;ленено семе за 

фармацевтска употреба;масти за 

медицинска употреба;масти за 

ветеринарна употреба;млечна маст;масла 

за медицинска 

употреба;хематоген;хемоглобин;лековити 

билки;хормони за медицинска 

употреба;масло од синап за медицинска 

употреба;хидрастин;хидрастинин;апсорбир

ачки памук;сперма за вештачко 

оплодување;средства за одбивање 

инсекти;јодна тинктура;пептони за 

фармацевтска употреба;јодоформ;ирска 

мов за медицинска употреба;јалап 

[пургативно средство];медицински 

кинап;оладунец за фармацевтска 

употреба;екстракти на тутунот 

[инсектициди];млечни ферменти за 

фармацевтска употреба;млеко од слад за 

медицинска  употреба;средства за миење 

животни [инсектициди];ленено брашно за 

фармацевтска употреба;лосиони за 

фармацевтска употреба;лактоза за 

фармацевтска употреба;средства за 

истребување ларви;квасец за 

фармацевтска употреба;гроизводи за 

истребување голич;масла за 

масажи;лупулин за фармацевтска 

употреба;гуми за џвакање за медицинска 

употреба;кора од ризофора за 

фармацевтска употреба;нане за 

фармацевтска употреба;мувла (хемиски 

препарати против мувла);слад за 

фармацевтска 

употреба;хербициди;сулфурни стапчиња 

[средства за дезинфекција];брилијантин за 

медицинска употреба;тинктури за 

медицинска 

употреба;серуми;ментол;медицински 

масти од жива;хранливи супстанции за 

микроорганизми;култури на 

микроорганизми за медицинска и 

ветеринарна употреба;таблетки за 

лижење за фармацевтска употреба;отров 

за стаорци;лепила за фаќање 

муви;средства за уништување муви;синап 

за фармацевтска употреба;лосиони за 

ветеринарна употреба;кора од џанка за 

фармацевтска употреба;житен плевел 

(производи за отстранување 

житен;плевел);наркотици;миризливи 

соли;медицинска маст за фармацевтска 
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употреба;опивки;опиум;медицински 

гипс;опотераписки производи;злато (забни 

амалгами од злато);пктин за 

фармацевтска употреба;фенол за 

фармацевтска употреба;хартија за облоги 

од синап;средства за уништување 

паразити;нега на кожата (фармацевтски 

производи за нега на кожата);билни чаеви 

за медицинска употреба;фармацевтски 

производи против првут;пепсини за 

фармацевтска употреба;капсули за 

фармацевтска употреба;кутии за прва 

помош, полни;фосфати за фармацевтска 

употреба;филоксера (хемиски производи 

за обработка на филоксера);крвна 

плазма;отрови;калиумови соли за 

медицинска употреба прашок од 

пиретрум;кебрачо дрво за медицинска 

употреба;квасија за медицинска 

употреба;кининова кора за медицинска 

употреба;кинин за медицинска 

употреба;кинолин за медицинска 

употреба;радиоактивни супстанции за 

медицинска употреба;радиум за 

медицинска употреба;лековити 

корења;корени од рабарбара за 

фармацевтска употреба;средства за 

закрепнување [лекови];субнитрат на 

бизмут за фармацевтска 

употреба;сафарина [за медицинска 

употреба];пијавици за медицинска 

употреба;повои за рамо за хируршка 

употреба;седативи;рокче за фармацевтска 

употреба;серотерапевтски лекови;топли 

облоги со синап;производи за 

стерилизација на почва;средства за 

успивање;натриумови соли за медицинска 

употреба;производи за 

стерилизација;стрихнин;производи за 

запирање на крварење;шеќер за 

медицинска употреба;сулфонамиди 

[лекови];чепчиња;вински камен за 

фармацевтска употреба;терпентин за 

фармацевтска употреба;масло од 

терпентин за фармацевтска 

употреба;тимол за фармацевтска 

употреба;лекови против потење;хартија 

против молци;ветеринарни 

препарати;хемиски средства против 

болести на винова лоза;гроизводи за 

уништување на штеточинки;везиканти 

[кожни бојни отрови];ацетати за 

фармацевтска употреба;киселини за 

фармацевтска употреба;лепливи ленти за 

медицинска употреба;алкалоиди за 

медицинска употреба;диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба;алуминиум ацетат за 

фармацевтска употреба;бадемово млеко 

за фармацевтска употреба;медицински 

масти против изгореници од сонце;соли за 

бањи за медицинска употреба;стапчиња 

од сладунец за фармацевтска 

употреба;сода бикарбона за 

фармацевтска употреба;биолошки 

препарати за медицинска употреба;бром 

за фармацевтска употреба;диететски 

пијалаци за медицинска 

употреба;камфорно масло за медицинска 

употреба;камфор за медицинска 

употреба;кристализиран шеќер за 

медицинска употреба;карбонил [против 

паразити];алгициди;лецитин за 

медицинска употреба;гасови за 

медицинска употреба;матична млеч [за 

медицинска употреба];слабеење 

(медицински препарати за 

слабеење);целулозни естери за 

фармацевтска употреба;каустични 

средства за фармацевтска 

употреба;целулозни етери за 

фармацевтска употреба;остатоци од 

преработката на жита за медицинска 

употреба;хемиски препарати за 

фармацевтска употреба;колодион за 

фармацевтска употреба;крем од вински 
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камен за фармацевтска употреба;креозот 

за фармацевтска употреба;лекови за 

луѓе;лекови за ветеринарна 

употреба;препарати за дијагностицирање 

за медицинска употреба;глицерин за 

медицинска употреба;медицински 

напивки;ферменти за фармацевтска 

употреба;сулфурен прав за фармацевтска 

употреба;формалдехид за  фармацевтска 

употреба;треви за пушење за медицинска 

употреба;дезинфекциони производи за 

медицинска употреба;танинска киселина 

за фармацевтска употреба;нафтено желе 

за медицинска употреба;гликоза за 

медицинска употреба;смола гамбоџа за 

медицинска употреба;балсам од гурјун 

[гурјон, гурјан] за медицинска 

употреба;хмељ (екстракти на хмељот) за 

фармацевтска употреба;рицинусово масло 

за медицинска употреба;хироген пероксид 

за медицинска употреба;јод за 

фармацевтска употреба;јодиди за 

фармацевтска употреба;алкални јодиди за 

фармацевтска употреба;изотопи за 

медицинска употреба;диететски 

супстанции за медицинска 

употреба;биолошки препарати за 

ветеринарна употреба;хемиски препарати 

за медицинска употреба;хемиски 

препарати за ветеринарна 

употреба;хемиски реагенси за медицинска 

или ветеринарна употреба;дијастаза за 

медицинска употреба;растителни влакна 

за јадење, нехранливи;ензими за 

медицинска употреба;ензими за 

ветеринарна употреба;ензимски 

препарати за медицинска 

употреба;ензимски препарати за 

ветеринарна употреба;сикативи [агенси за 

сушење] за медицинска 

употреба;шамичиња натопени со 

фармацевтски лосиони;производи од 

траги од елементи за луѓе и 

животни;аминокиселини за медицинска 

употреба;аминокиселини за ветеринарна 

употреба;влошки за дојки;кедрово дрво за 

одбивање инсекти;дезинфекциони 

средства за хемиски тоалети;рибино 

брашно за фармацевтска 

употреба;минерални додатоци на 

храната;средства за плакнење уста за 

медицинска употреба;хранливи додатоци 

за медицинска употреба;коскен цемент за 

хируршка и ортопедска употреба;темјан за 

одбивање 

инсекти;акарициди;антибиотици;средства 

за намалување на апетитот за медицинска 

употреба;бронходилаторски 

производи;молескин за медицинска 

употреба;вагинални исплакнувачи за 

медицинска употреба;медицински 

производи за растење на 

косата;стероиди;помошни средства за 

медицинска употреба;хируршки импланти 

[живи ткива];преврски за очи за 

медицинска употреба;кислород за 

медицинска употреба;препарати за 

дезодорирање на воздухот;матични клетки 

за медицинска употреба;матични клетки за 

ветеринарна употреба;култури од 

биолошки ткива за медицинска 

употреба;култури од биолошки ткива за 

ветеринарна употреба;разладни спрејови 

за медицинска употреба;лубриканти за 

лична сексуална употреба;препарати од 

алое вера за фармацевтска 

употреба;бисерен прав за медицинска 

употреба;препарати за намалување на 

сексуалната активност;таблети за 

намалување на апетитот;таблети за 

слабеење;таблети 

антиоксиданси;диететски додатоци за 

животни;белковини како диететски 

додатоци;ленено семе како диететски 

додаток;семе од лен како диететски 

додаток;пченични никулци како диететски 
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додаток;квасец како диететски 

додаток;матичен млеч како диететски 

додаток;прополис за фармацевтска 

употреба;прополис како диететски 

додаток;полен како диететски 

додаток;ензими како диететски 

додаток;гликоза како диететски 

додаток;лецитин како диететски 

додаток;алгинати како диететски 

додатоци;алгинати за фармацевтска 

употреба;казеин како диететски 

додаток;протеините како диететски 

додаток;протеински додатоци на 

исхраната за животни;реагенсна хартија за 

медицинска употреба;алкохол за 

фармацевтска употреба;пестициди 

средства за дезинфекција;хируршки 

лепила;дијагностички реагенсни 

биомаркери за;медицинска 

употреба;препарати за третман на 

акни;медицинска храна за 

животни;дијагностички препарати за 

ветеринарна употреба;фитотерапевтски 

препарати за медицинска 

употреба;растителни екстракти за 

медицинска употреба;гелови за сексуална 

стимулација;имуностимуланси;нутрацевтс

ки препарати за терапевтска или 

медицинска употреба;лиофилизирана 

храна приспособена за медицинска 

употреба;хомогенизирана храна 

приспособена за медицинска 

употреба;претходно наполнети шприцови 

за медицинска употреба;стипси за 

медицинска употреба;препарати против 

вошки [педикулициди];шампони против 

вошки;инсектицидни шампони за 

животни;инсектицидни средства за миење 

животни;антибактериски 

сапун;антибактериски средства за миење 

раце;медицински лосиони за после 

бричење;медицински 

шампони;медицински тоалетни 

производи;медицински лосиони за 

коса;медицински суви 

шампони;медицински шампони за 

домашни миленичиња;сапуни за 

дезинфекција;медицински сапун  

кл. 11  автоматско уреди за наводнување; 

акумулатори на топлина; ацетиленски 

пламеници;ацетиленски 

генератори;ацетиленски сигнални 

светла;капаци за вентилација;уреди за 

осветлување, за воздушни летала;рерни 

со топол воздух;апарати за 

дезодоризирање на воздухот;апарати за 

ладење на воздухот;филтри за 

климатизација;греалки за воздух;апарати 

за сушење на воздухот 

[сушачи];инсталации за 

климатизација;филтри за воздух;апарати 

со топол воздух;гас (запалки за 

гас);запалки на гас;запалки*;крушки од 

светилки;електрични крушки од 

светилки;лачни ламби;електрични 

ламби;конструкции за печки;прегради за 

ладење;лонци за варење под притисок, 

електрични;уреди за ладење на 

печките;ламби;фенери за 

осветлување;обвивки за ламби;вжарени 

пламеници;пламеници за 

ламби;хидранти;капаци за 

радијатори;грејачи за вода;макари за 

печење; лабораториски 

пламеници;пламеници;гермицидни 

пламеници;подвижнитоалети;вентилатори 

[климатизација];апарати за греење;уреди 

за обнова на топлината инсталации за 

греење;уреди за полнење, за 

печки;резервоари за 

промивање;инсталации за греење со 

топла вода;котли за греење; електрични 

апарати за греење;радијатори на 

централно греење;уреди за влажнење на 

воздухот, за радијатори на централно 

греење;елементи за греење;инсталации за 
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дистрибуција на вода;апарати за 

сушење;апарати за 

климатизација;водоводни 

инсталации;апарати за 

дестилација;тушеви;штекери за 

електрични светла;уреди за прочистување 

вода;апарати за филтрирање вода;уреди 

за ладење на водата;фонтани;резервоари 

со вода под притисок;стерилизатори на 

вода;елементи за размена на топлина што 

не се делови од машини;апарати и 

инсталации за осветлување;уреди за 

прочистување отпадни води;тавански 

светла;електрични радијатори;апарати за 

прочистување на гасот;апарати за сушење 

фураж;испарувачи;печки [грејни 

апарати];влакна за електрични 

ламби;филтри за вода за пиење;печки за 

овошје;прочистувачи на гасот [делови на 

инсталации за гас];пламеници на 

гас;пастеризатори;ултравиолетови ламби 

што не се за медицинска 

употреба;рефлектори;мијалници [делови 

од санитарни инсталации];уреди за 

ладење на течностите;светлечки цевки за 

осветлување;магнезиумови влакна за 

осветлување;печки за слад;вентили за 

контрола на нивоата во резервоарите; 

пламеници со кислород и водород;апарати 

и машини за прочистување вода;апарати и 

машини за прочистување на воздухот;кули 

за прочистување, за дестилација;уреди и 

машини за ладење;регулатори за довод на 

воздух во печки [греење];помошни уреди 

за регулација, за апарати и цевки со вода 

или гас;безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и 

цевки;вентилатори [делови од уреди за 

климатизација];стерилизатори;уреди за 

ладење на тутунот;печки за тутун;уреди и 

апарати за вентилација 

[климатизација];чешми со ладна и топла 

вода; помошни делови за регулација и 

сигурност на гасоводите;помошни уреди за 

регулација и безбедностза апарати на 

вода;акумулатори на пареа;апарати и 

уреди за смекнување на водата;капаци за 

вентилација за лаборатории; 

стерилизатори на воздух;апарати за 

водоснабдување;пумпи за 

топлење;соларни колектори 

[греење];соларни печки;апарати за 

потемнување [сончеви кревети];уреди за 

промивање;апарати за напојување со вода 

за грејни бојлери;апарати за 

дезодоризирање што не се за лична 

употреба;апарати за довод на 

вода;апарати за чадење што не се за 

медицинска употреба;резервоари за 

ширење пареа за инсталации на 

централно греење;апарати за 

водовртеж;дехидрирање (апарати за 

дехидрирање) на органските материјали 

на прехранбените производи;уреди за 

наводнување [опрема за 

наводнување];машини за наводнување за 

земјоделски цели;ЛЕД-диоди, уреди за 

осветлување  

кл. 25  додатоци против лизгање на 

обувки;обувки*;работнички 

комбинезони;чизми*; получизми [кратки 

чизми];метални додатоци за чевли и 

чизми;комбинезони [облека]; долна облека 

за апсорбирање пот; чевли и чизми од 

еспарто [еспарто трева];елеци; палта; 

водоотпорна облека; дресови [облека]; 

ливреи [покривки]; спортски дресови; 

манжетни; престилки [облека]; дрвени 

чевли [налани]; ленти за обувки што се 

зашиваат меѓу долниот и горниот дел за 

зацврстуван униформи; полнети јакни 

[облека]; јакни [облека]; чевли*;спортски 

чевли*; спортски обувки*; комбинезон 

[здолниште]; скијачки чизми; комбинизон 

[долна облека]; облека за гимнастика; 

маици со кратки ракави; турбани; рибарски 
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елеци; ремени за носење пари [облека];  

здолнништа-панталони; ракавици за 

скијање; хеланки [панталони];трикоа; 

кимона  

кл. 31  алги, непреработени, за човечка 

или животинска исхрана;јаткасто овошје; 

дрва;божиќни дрва;трупци од 

дрва;грмушки;овес;бобинки,свежи;сол за 

добиток; репка; трици;непилено 

дрво;струготини од дрво за 

произведување дрвена каша;дрво со 

кора;зрна од какао, во сурова 

состојба;шеќерна трска;рогач [за 

јадење];семе од житарици, 

необработено;печурки, свежи;мицелиум за 

размножување печурки;погачи за 

добиток;костени, свежи;вар за сточна 

храна;корења од цикорија;цикорија 

[салата];бисквити за кучиња;лимони;лушпи 

од кокосов орев;кокосови ореви;храна за 

птици;погача од репка за добиток; 

краставички;шишарки од хмел;крма од 

трици за животинска исхрана;исушен 

кокосов орев;школки и ракови, 

живи;зеленчук, свеж;тиквички;венци од 

природно цвеќе;јајца за насад, 

оплодени;јајца за насад;прекривки од 

лисја и слама;отпадоци од дестилација за 

животинска исхрана;помија;одгледување 

стока;препарати за дебелење на 

животните;оризово брашно за сточна 

храна;грав,свеж;цвеќе, природно;цвеќе, 

сушено, за украсување;полен 

[суровина];сено;сточна храна за 

зајакнување на животните;храна за 

добиток;пченица;овошје, свежо;бусен, 

природен;плодови од смрека;клици за 

ботанички цели;зрнеста храна 

[жита];зрнеста храна за исхрана на 

животни;растителни семиња;излупено 

жито за живина;градинарски билки, 

свежи;растенија;садници;хмел;ореви од 

кола;зелена салата;леќа, свежа;квасец за 

животни;сурова плута;ленено брашно 

[добиточна храна];производи за сламена 

подлога за животни;тресет за 

подлога;пченка;погача од пченка за 

добиток;слад за правење пиво и 

алкохол;остатоци од 

овошје;лешници;брашно за животни;икра 

од риби;јајца од свилена буба;главички од 

цвеќе;кромид, свеж зеленчук; маслинки, 

 

свежи;портокали;јачмен*;коприви;коска од 

сипа за птици;слама за подлоги;слама 

[храна за добиток];палми [лисја од 

палми];палми;крма за дебелење на 

добиток;риби, живи;винова 

лоза;шишарки;пиперки [растенија]; 

растенија, сушени, за украсување; 

праз;грашок, свеж;компири, свежи;кокошки 

несилки (препарати за кокошки 

несилки);храна за товење животни;корења 

за исхрана на животни;грозје, 

свежо;рабарбара;грмушки од 

рози;рж;свилени буби;сусам;тартуфи, 

свежи;вински талог;живина, 

жива;алгаробила за животинска 

исхрана;бадеми [овошје];кикиритки 

[овошје];брашно од кикиритки за 

животни;погачи од кикиритки за 

животни;остатоци од производство на 

жита, за исхрана на животни;отпад од 

шеќерна трска [суровина];мамки за риби, 

живи;речни ракови, живи;раковидни 

животни, живи;јастози, живи;школки, 

живи;остриги, живи;храна за домашни 

миленичиња;сурови кори од дрва;морски 

јастози, живи;храна за животни за 

џвакање;пијалаци за домашни 

миленичиња;рибно брашно за исхрана на 

животни;ориз, необработен;морски 

краставички, живи;хартија со песок за 

домашни миленичиња [подлога];миризлив 

песок за домашни миленичиња 

[подлога];алое вера билки;спанаќ, 
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свеж;ленено семе за исхрана на 

животни;брашно од ленено семе за 

исхрана за животни; пченични никулци за 

исхрана на 

животни;артичока,свежа;харинга, 

жив;лосос, жив;сардини, живи;туна, 

жива;лук, свеж;инчуни, живи;инсекти што 

се јадат, живи;непреработени клипови на 

пченка шеќерец [со лушпа или без лушпа]  

кл. 35  помош во водењето 6изнис;6изнис 

испитување;лепење плакати;агенции за 

увоз и извоз;комерцијално-информативни 

агенции;анализа на цените;рекламни 

огласи (ширење на рекламните 

огласи);фотокопирање; 

ревизија;советување за бизнис работење 

и организација;консултации за раководење 

со персонал;советување за бизнис 

работење;дактилографски 

услуги;претставување на 

производите;директно рекламирање преку 

пошта;помош за комерцијално или 

индустриско управување;умножување 

документи;ажурирање на рекламниот 

материјал;дистрибуција на 

примероци;експерти за 

ефикасност;маркетинг студии;бизнис 

проценки;бизнис 

истражување;изнајмување рекламен 

материјал;советување за организирање на 

работењето;објавување рекламни 

текстови;рекламирање;рекламирање 

преку радио;бизнис пребарување односи 

со јавноста;телевизиско 

рекламирање;преписи;уредување 

излози;агенции за 

рекламирање;раководење (советодавни 

услуги за бизнис раководење); маркетинг 

истражување;раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки);професионално бизнис 

консултирање;економско 

прогнозирање;организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели;бизнис 

информации;испитување на јавното 

мислење;вработување персонал;бизниси 

(услуги за преместување на бизнисите) 

изнајмување рекламен 

простор;промовирање на продажбата за 

трети лица; одговор (телефонски одговор) 

за претплатниците што не се 

достапни;обработка на 

текстови;договарање претплата на 

весници за трети лица;рекламирање преку 

пошта;собирање информации во 

компјутерските бази на 

податоци;систематизација на информации 

во компјутерски бази на 

податоци;организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

компјутерско рекпамирање преку 

интернет;услуги за набавки за трети пица 

[купување производи и услуги за други 

фирми];пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети 

пица;изнајмување време за рекпамирање 

преку медиумите;услуги за следење на 

печатените вести;изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци];психолошко 

тестирање за селекција на 

персонал;служби за споредување на 

цените;презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба;комерцијални информации 

и советување на потрошувачите 

[советувалиште за 

потрошувачи];административна обработка 

на нарачките за купување;комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица;аутсорсинг 

успуги [поддршка на 

бизниси];фактурирање;пишување 

рекпамни текстови;собирање статистички 

податоцИ;услуги за дизајн на страници, за 

рекпамни цели;барање спонзорства; 

производство на рекпамни филмови; 
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маркетинг;услуги за 

телемаркетинг;малопродажба и 

големопродажба на фармацевтски, 

ветеринарни и хигиенски препарати и 

медицински материјал;изнајмување 

штандови за продажба;обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации;оптимизација за 

пребарувачи; огпасување со плаќање по 

кпик;услуги за посредување во 

трговија;деповно управување за независни 

вршитепи на успуги;преговарање и 

скпучување трговски трансакции за трети 

пица;ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница;обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги;дизајнирање рекламен 

материјал;ангажирање надворешни фирми 

за административно управување со 

компании;деловно управување со 

програми за рефундирање за 

други;изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање];пишување лични биографии 

за други;регистрација на писмена 

комуникација и податоци; ажурирање и 

одржување информации во 

регистри;составување пописи на 

информации за комерцијални или 

рекламни цели;услуги на деловно 

посредување кои се однесуваат на 

поврзување на потенцијални приватни 

инвеститори со претприемачи кои бараат 

средства;продукција на програми за 

телевизиска продажба;консултации за 

стратегија на комуникации во односи со 

јавноста;консултации за стратегија на 

комуникации во рекламирање;преговори 

за бизнис контакти со други  

кл. 44  пејсажно градинарство; услуги на 

расадници; воздушно и површинско  

распрскување ѓубриња и други 

земјоделски хемикалии; одржување 

тревници;хирургија на дрва; уништување 

штетници за земјоделство;аквакултура, 

хортикултура и шумарство; уништување на 

плеве; дизајнирање пејсажи; услуги со 

лековити бањи;подготвување рецепти во 

аптеки; терапевтски услуги; 

садење дрва за намалување на емисијата 

на јаглен; услуги на алтернативна 

медицина; услуги за контрола на штетници 

за земјоделство; аквакултура, 

хортикултура и шумарство  

кл. 45  надгледување на аларми против 

крадци и безбедносни аларми; 

проветрување фабрики од безбедносни 

причини; Изнајмување противпожарни 

аларми; Изнајмување противпожарни 

апарати; Агенции за консултирање за 

интелектуална сопственост;  

 

(210) TM  2021/18 (220) 14/01/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) БОДИ ЛАЈН ФЕШН Друштво за 

трговија и услуги ДООЕЛ Скопје бул. 

Партизански Одреди бр. 23/1-1, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со обувки  
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(210) TM  2021/57 (220) 29/01/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Комисија за односи со верските 

заедници и религиозни групи 

ул.„Бихаќка“ бр. 2, Палата Емануел 

Чучков, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, жолта, црвена 

(531) 26.01.03;26.11.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  културни активности; организирање 

и водење конференции  

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2021/58 (220) 29/01/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Комисија за односи со верските 

заедници и религиозни групи 

ул.„Бихаќка“ бр. 2, Палата Емануел 

Чучков, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, жолта, црвена 

(531) 26.01.03;26.11.11;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  културни активности; организирање 

и водење конференции  

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2021/106 (220) 09/02/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Филипоски Стојан ул. Мирослав 

Крлежа бр. 58, Скопје, MK 

(540)  

M U L I N O 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за приготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/107 (220) 09/02/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Филипоски Стојан ул. Мирослав 

Крлежа бр. 58, Скопје, MK 

(540)  

В О Д Е Н И Ц А 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за приготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/108 (220) 09/02/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Филипоски Стојан ул. Мирослав 

Крлежа бр. 58, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло кафена, бела 

(531) 07.01.13;25.01.19;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за приготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/199 (220) 16/02/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Угриноска Снежана ул. Кузман 

Јосифоски бр. 33, Струга, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 
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(540)  

 

Angela (во изглед) 

(591) златна, кафена 

(531) 27.05.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пици  

кл. 43  ресторани  

 

(210) TM  2021/207 (220) 02/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) ДТ СТОКОМАК ДОО ул. 852 бр. 62, 

зграда 30 кат 2, MK 

(540)  

 
(591) црна, сина, црвена 

(531) 27.05.01;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  лажици, вилушки, ножеви за лупење  

кл. 11  опрема за бањи, апарати за 

осветлување, апарати за домаќинство  

кл. 20  мебел, додатоци за мебел, древни 

украси  

кл. 21  тави, тенџериња, кујнски садови, 

кујнски прибор, чаши, тегли, шишиња, 

бокали, лажици за сладолед, четки за 

миење на садови, готварски шприцови за 

декорација, калапи за колачиња, комплети 

за зачини, кофи, чинии, садови за храна, 

штипки за сушење на алишта  

кл. 27  теписи, декорации  

кл. 35  услуги на малопродажба на стоки  

 

(210) TM  2021/237 (220) 05/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за маркетинг и 

истражување на пазарот АГЕНЦИЈА ЗА 

МАРКЕТИНГ СИТИ КОНЕКТ ДООЕЛ 

Скопје ул. 11-ти Октомври бр. 1/2, 

Скопје, MK 

(740) Бошкоски Мартин ул. Македонија бр. 

11/1-5, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сива 

(531) 26.02.07;26.11.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување со 

работата;канцелариски рботиЧ 

помош во водењето бизнис;рекламни 

огласи (ширење на рекламните 

огласи);советување за бизнис работење и 

организација;консултации за раководење 

со персонал;советување за бизнис 

работење;дактилографски 

услуги;претставување на 

производите;рекламен материјал 

(ажурирање на рекламниот 

материјалј);маркетинг студии 

бизнис 

истражување;рекламирање;рекламирање 

преку радио;бизнис 

пребарување;стенографски 

услуги;телевизиско рекламирање;агенции 

за рекламирање;маркетинг 
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истражување;раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки);професионално бизнис 

консултирање;испитување на јавното 

мислење;промовирање на продажбата

 за трети лица; секретарски услуги; 

телефонски одговор за претплатници што 

не се достапни; текстови (обработка на 

текстови); рекламирање преку пошта;

 собирање информации во 

компјутерските бази на 

податоци;систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица 

услуги за следење на печатените вести; 

служби за споредување на цените; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за 

малопродажба); комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; пишување рекламни 

текстови; производство на рекламни 

филмови; маркетинг; услуги за 

телемаркетинг; оптимизација за 

пребарувачи 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

дизајнирање рекламен материјал; услуги 

за планирање состаноци (канцелариска 

работа); услуги за потсетување на 

договорени состаноци (канцелариска

 работа); администрирање на 

програми за лојалност на купувачите; 

услуги за следење на конкуренција; 

маркетинг цели  

кл. 38  телекомуникции; 

испраќање пораки; 

комуникации со телефон; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; 

електронска пошта; 

информации од областа на 

телекомуникациите; 

изнајмување апарати за испраќање 

пораки; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; 

изнајмување модеми; 

изнајмување телекомуникациска опрема; 

изнајмување телефони; 

услуги на пренесување конференции од 

далечина; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

соби за разговор (обезбедување интернет 

соби за разговор); 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; 

услуги со говорна пошта; 

пренос на дигитални датотеки; 

услуги за видеоконференција; 

проток на податоци  

 

(210) TM  2021/239 (220) 05/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија имаркетинг Алтиус Солушнс 

ДООЕЛ Тетово 

ул. “Димо Гавроски Кара“ бр. 29/8, 

Тетово, MK 

(540)  

 
(591) сина, црвена 

(531) 10.03.11;26.01.03;27.05.01 

(551) индивидуална 

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

работење;управување со 

работи;канцелариски работи, интернет 

продавница (е-продавница)  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; подготување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2021/245 (220) 08/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Хирди Кемаледин ул. Максут 

Садик бр. 70Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, црвена, бела, сива, кафена 

(531) 

02.01.01;02.01.04;05.13.04;08.01.03;24.01.1

5 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сендвичи  

кл. 39  достава на хранаи пијалоци  

кл. 43  служење на храна и пијалоци; 

ресторани  

 

(210) TM  2021/250 (220) 09/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Арсова Илина ул. Периша Савелиќ 

бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 06.01.04;27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филмови, експозиционирани;

 кинематографски филмови, 

експозиционирани; анимирани цртани 

филмови; мемориски картички за машини 

за видеоигри; компакт дискови (аудио-

видео); кертриџи со видео игри; видео 

касети  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2021/284 (220) 18/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО 

Скопје 

ул. Титоввелешка 85, 1000, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

SMART TARP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни инструменти и апарати; 

апарати за мерење, сигнализирање, 

проверка 

(контрола)  

кл. 37  одржување и поправка на возила; 

инсталација, одржување и поправка на 

мерни инструменти  

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  
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(210) TM  2021/285 (220) 18/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО 

Скопје 

ул. Титоввелешка 85, 1000, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, темно сина, бела 

(531) 01.15.15;15.07.01;26.02.07;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни инструменти и апарати; 

апарати за мерење, сигнализирање, 

проверка 

(контрола)  

кл. 37  одржување и поправка на возила; 

инсталација, одржување и поправка на 

мерни инструменти  

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/286 (220) 18/03/2021 

(442) 31/07/2021 

 (731) Друштво за трговија и услуги 

БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО 

Скопје 

ул. Титоввелешка 85, 1000, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, темно сина, бела 

(531) 

01.15.15;15.07.01;26.02.07;26.13.25;27.05.0

1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни инструменти и 

апарати;апарати за мерење, 

сигнализирање, проверка 

(контрола)  

кл. 37  одржување и поправка на возила; 

инсталација, одржување и поправка на 

мерни инструменти  

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/303 (220) 23/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Apostol PAPA "Peze e Vogel" Rruga 

e Kavajes, Tirane, AL 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  бул.Партизански Одреди бр. 

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолто златна, кафена, бела 

(531) 05.13.04;07.01.01;07.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатка; слаткарски производи, 

кафе, чај, какао, колачи  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 
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бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 43  услуги за осигурување на храна и 

пијалоци; привремено сместување, хотел, 

ресторан, хотелски резервации, кетеринг 

(закуски, пијалоци)  

 

(210) TM  2021/315 (220) 25/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за информатички 

инженеринг СОЛС ДОО Скопје ул. 

Костурски Херои бр. 2/2, Скопје, MK 

(740) Ирена Поповиќ бул. Јане Сандански 

бр. 54/1-5, Скопје 

(540)  

 
(591) црна 

(531) 26.11.01;27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, снимен, 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет], апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат  

кл. 16  шаблони за цртање криви линии, 

шаблони за кроење, рачно пишувани 

шаблони за копирање  

кл. 42  софтвер како услуга, индустриски 

дизајн, услуги за дизајн на амбалажи, 

изработка на компјутерски програми, 

осовременување на компјутерските 

програми, дизајнирање облека, графички 

дизајн, дизајнирање [индустриски дизајн], 

одржување компјутерски програми, 

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други  

 

(210) TM  2021/324 (220) 29/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

 
(531) 24.17.25;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); здравствена заштита; 

изнајмување медицинска опрема; 

медицинска помош; терапевтски услуги; 

здравствени центри; услуги за советување 

за здравјето; пластична хирургија; 

ортодонтски услуги  

 

(210) TM  2021/325 (220) 29/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

ЗДРАВИ ЗАБИ, ЗА ЗДРАВ 

ЖИВОТЕН СТИЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;компјутерско 

рекламирање преку интернет;телевизико 

рекпамирање;маркетинг студии;маркетинг 
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истражување; советување за бизнис 

работење и организација  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); услуги за советување за 

здравјето; здравствена заштита; 

медицинска помош  

 

(210) TM  2021/326 (220) 29/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

ЗДРАВИ ЗАБИ, ЗДРАВ 

ЖИВОТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;компјутерско 

рекламирање преку интернет;телевизико 

рекпамирање;маркетинг студии;маркетинг 

истражување; советување за бизнис 

работење и организација  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); услуги за советување за 

здравјето; здравствена заштита; 

медицинска помош  

 

(210) TM  2021/327 (220) 29/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

ЗДРАВИ ЗАБИ, ЗА ЗДРАВ 

ЖИВОТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;компјутерско 

рекламирање преку интернет;телевизико 

рекпамирање;маркетинг студии;маркетинг 

истражување; советување за бизнис 

работење и организација  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); услуги за советување за 

здравјето; здравствена заштита; 

медицинска помош  

 

(210) TM  2021/328 (220) 29/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) MEDOCHEMIE Ltd. 

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

MEDAXONE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски оупстанции 

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  2021/329 (220) 29/03/2021 

(442) 31/07/2021 
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(731) MEDOCHEMIE Ltd. 

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

AKLONIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски оупстанции 

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  2021/330 (220) 29/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) REMEDICA Ltd. Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

KAPETRAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски оупстанции 

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  2021/331 (220) 29/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) FORTENOVA GRUPA d.d. Marijana 

Čavića 1, 10000, Zagreb, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) зелена, темно зелена, бела 

(531) 05.03.13;05.03.15;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајвар [конзервирани пиперки]; 

сосови (дипови); салама; масло за салата; 

вегетаријански кобасици; вегетаријснки 

замни за сувомеснати производи; намази 

кои содржат маст, за леб; намази на база 

на зеленчук; намази на база на мешунки; 

желеа, џемови, компоти, овошни и 

зеленчукови намази; супени коцки; коцки 

за супа; кокосово масло; масла за јадење; 

масла за готвење; масла за исхрана; 

масла и масти; кокосово масло за исхрана; 

маслиново масло; растителни масла за 

исхрана; екстра девствено маслиново 

масло; прехрамбени масла и масти; 

прехрамбени масла кои се користат за 

готвење на храна; кокосово масло и маст 

[за исхрана]; мешани растителни масла за 

кулинарски потреби; маслиново масло за 

исхрана; мешано масло [за исхрана]; 

мешавина на масла за исхрана; органско 

кокосово масло за кулинарски потреби; 

сончогледово масло за исхрана; кокосова 

маст; масти, прехрамбени; растителни 

масти за готвење; растителни масти за 

храна; масти за готвење; путер од семки; 
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путер со зачински тревки; путер со 

зачински билки; замени за путер; млеко 

одконоп за употреба како замена за млеко; 

растителни бургери; плескавици од 

зеленчук; плескавици; плескавици за 

хамбургери од тофу; сирови плескавици за 

хамбургери; брзо смрзнати јадења од 

зеленчук; сушен зеленчук во смрзната 

состојба; замрзнати готови јадења кои 

претежно содржат зеленчук; замрзнат 

зеленчук; десерти на база на вештачко 

млеко; кокосово млеко; кокосово млеко 

коешто се користи за пиење; кокосово 

млеко кое се користи во кулинарство; 

кокосово млеко во прав; кокосово млеко 

[напиток]; млечни производи и нивни 

замени; млеко од соја [замена за млеко]; 

млеко од соја; млеко од кикирики за 

кулинарски потреби; млеко со кикирики; 

млеко од соино зрно; замени за павлака 

или млеко за напитоци; замени за павлака 

или млеко за кафе; напитоци на база на 

зоб [замена за млеко]; напитоци од соја 

како замена за млеко; немлечни замени за 

млеко; пијалоци на база на бадемово 

млеко; пијалоци на база на кокосово 

млеко; протеинско млеко; оризово млеко; 

вештачка павлака [замена за млечни 

производи]; соино млеко; соино млеко во 

прав; замени за млеко; заменски 

производи за млеко на растителна база; 

зобено млеко; јогурт од соја; јогурт; 

десерти од јогурт; ароматизирани јогурти; 

јогурти со арома на овошје; супи; готова 

супа; екстракти за супа; супи во конзерва; 

супи во кесичка; мешавини за супа; 

однапред сварена супа; концентрати за 

супа; препарати за подготовка на супа; 

пасти за подготовка на супа; препарати за 

супа од зеленчук; кобасици; овошни 

десерти; намази од сирење; намази од 

млеко; намаз од лотосови семки; намаз од 

патлиџан; намаз од лешник; намаз на база 

на орашести плодови; намази на база на 

лук; намази од овошје; готови јадења кои 

се состојат главно од замени за месо; 

готови јадења кои се состојат главно од 

зеленчук; готови производи од зеленчук; 

подготвен зеленчук; мусеви од зеленчук; 

паштета од зеленчук; преработен 

зеленчук; паштета од зеленчук; 

зеленчукова паста од тиква; концентрат од 

зеленчук за готвење; предјадења на база 

на зеленчук; преработено овошје, печурки, 

зеленчук, ореви и мешунки; желеа од 

зеленчук; замени за месо врз основа на 

зеленчук; пред-подготвени јадења од 

зеленчук; зеленчук; замени за месо; 

замени за маргарин; замена за јајца; 

замена за живина; замена за кисела 

павлака; сејтан [заемна за месо]; не 

млечни замени за млеко или павлака; 

формиран тектуриран растителен протеин 

кои се користи како замена за месо; 

барови на база на орашести плодови како 

замена за оброк; барови на база на 

овошни плодови како замена за оброк; 

замени за сирење; млеко од ориз [замена 

за млеко]; екстракт од домат; доматен 

концентрат [пире]; конзервиран домат; 

излупен домат; пире од домат; преработен 

домат; сок од домат за готвење; 

кондензиран домат; растителни сокови за 

готвење; екстракти од зеленчук [сокови] за 

готвење; концетрат на сок од зеленчук за 

исхрана; млеко; ароматизирано млеко; 

бадемово млеко; млеко од ориз за 

кулинарски потреби; бадемово млеко за 

кулинарски потреби; пијалоци од млеко; 

прехрамбено масло од чиа семе; масла од 

ленено семе [за исхрана]; течен јогурт; 

кремасти јогурти; пијалоци од јогурт; 

пијалоци на база на јогурт; ленено масло 

за употреба при готвење; сосови од ораси; 

конзервирано, замрзнато, сушено и варено 

зеленчук и овошје; вегетаријански и 
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вегански заменски производи за месо и 

риба; вегански производи како замена за 

риба и сирење; готови и делумно готови 

јадења кои главно се состојат од зеленчук; 

тофу и производи од тофу како главна 

состојка; растителни и вегетаријански 

деликатеси на база на зеленчук, овошје, 

компир, салата, млечни производи или 

јајца; намази, од зеленчук, од 

вегетаријански и/или вегански деликатесни 

состојки; готови јадеа и полуготови јадеа 

во свежа, делумно конзервирана или во 

конзервитан облик, кои делумно се 

состојат од делови од зеленчук; месо, 

вегетаријанско; вегетаријански намирници 

на база на замени за месо; прехрамбени 

производи, и тоа вегетаријански 

деликатеси, кои воглавном се состојат од 

заменски производи за месо и риба, 

вегетраијански намази, тофу, производи 

од тофу, преработено овошје и зеленчук; 

вегетаријански готови јадења од зеленчук 

и/или заменски призводи за месо и риба; 

вегетаријанска замрзната храна; 

вегетаријански брзи оброци на база на 

варен, сув или свеш зеленчук; замени за 

месо и риба на вегетаријанска база; 

плескавици од зеленчук; намирници на 

база на соја; конзервирано овошје и 

зеленчук; јадења составени од веге, 

вегетаријански и/или вегански деликатесни 

состојки, како и однапред подготвени и 

сирови јадења (на база на зеленчук, 

овошје, компир, млечни производи или 

јајца), салати; вегетабилни (растителни) и 

вегетаријански деликатеси; намази од 

зеленчук; салати за предјело; компот од 

јаболки; конзервиран грав; путер; крем од 

путер; урми; протеини за кулинарски 

потреби; конзервиран грашак; путер од 

арашиди; кикирики, обработени; кисели 

краставички; шипс од компир со ниска 

масленост; масни состојки за прозводство 

на масти за јадење; кришки од овошје; 

овошни желеа [треперливи]; каша, 

овошна; овошна салата; овошни грицки; 

желеа; желатин; желеа; зеленчук, варен; 

зеленчук, сушен; зеленчук, конзервиран; 

конзерви со зеленчук; мисеви од зеленчук; 

салати од зеленчук; млеко од коноп 

[замена за млеко]; мармалад од ѓумбир; 

подготовки за супа од зеленчук; путер од 

какао; кристализирано овошје; чипс 

[пржени компирчиња]; снегулки од компир; 

уштипци од компир; леблебија [тесто од 

леблебија]; кимчи [ферментирана храна 

од зеленчук]; кокосов путер; сушен кокос; 

овошје, варено; кондензирано млеко; 

мармалади; лук, конзервиран; крокети; 

лецитин за употреба во кулинарство; 

конзервирана леќа; масло од пченка; 

мелени бадеми; маргарин; мармалад; 

млеко; ореви, подготвени; овошје, варено; 

конзервирано овошје; замрзнато овошје; 

овошје во конзерва; овошни салати; 

конзервирани маслинки; масло семки од 

палма за исхрана; палмино масло за 

исхрана; пектин за кулинарство; 

растителни сокови за готвење; закиселен 

зеленчук или овошје; конзервирани 

печурки; полен подготвен за исхрана; 

масло од репка за исхрана; готови салати; 

семки, обработени; масло од сусам; 

тахини [паста од семки од сусам]; кисела 

павлака; конзервирано зрно од соја за 

исхрана; семки од сончоглед, обработени; 

сончогледово масло за исхрана; тартуфи, 

конзервирани; алое вера подготвена за 

човечка потрошувачка; состојки за 

подготовка на бујон; конзервирани лук; 

вегетаријански и вегански заменско 

производи од месо  

кл. 30  мајонез;имитација на 

мајонез;вегански мајонез;сосови на база 

на мајонез;намази на база на 

мајонез;намази на база на мајонез и 
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кечап;мајонез со кисело овошје или 

зеленчук;готова храна - во облик на 

сос;дресинзи за исхрана [сосови];пасти од 

зеленчук [сосови];солени сосови, чатни 

сосови и пасти;солиј, зачини, ароми и 

зачински сосови;сосови;сосови кои 

користат оревчиња;сосови од зачински 

билки;сосови (зачински);сосови [за 

исхрана];сосови за салата;зачинети 

сосови;зачински сосови[зачински 

додатоци];преливи за салата;вегански 

сладолед;сладолед без 

млеко;округлици;чоколадни 

десерти;инстант пудинзи за десерт;готови 

десерти [на база на чоколадо];готови 

десерти [теста];десертми мусеви 

[слаткарски производи];пудинзи како 

десерт;десерти од сладолед; десерти од 

пудинг на база на ориз;чоколадни 

намази;чоколадни намази со орашести 

плодови;намази на база на 

чоколадо;готови оброци кои содржат 

[главно] ориз;готови оброци кои содржат 

[главно] тестенина;готови хамбургери во 

пециво;готови десерти [кондиторски 

производи];готови пудинзи;готови ручеци 

од ориз, со додадено месо, риба или 

зеленчук;енергетски плочки на база на 

житарици;храна од житарици;храна 

направена од печени житарици;храна за 

исхрана на луѓе на база на 

житарици;колачи од житарици за исхрана 

на луѓе;леб од повеќе видови 

житарици;мусли кои воглавном се состојат 

од житарици; обработени зрна од 

житарици;обработени житарици за 

исхрана на луѓе;плочки на база на 

житарици како замена за оброк;плочки од 

житарици;плочки од житарици и 

енергетски плочки;прехрамбени плочки на 

база на житарици;житарици;високо 

протеински плочки од житарици;производи 

од житарици во облик на 

плочки;подготовки од житарици;топли 

житарици за доручек;житарици, каша и 

гриз за доручек;житарици подготвени за 

исхрана на луѓе;житарици спремни за 

јадење;житарици во прав;житарици за 

доручек;житарици га исхрана на 

луѓе;тост;тостиран леб;тост (потпечен 

леб);каша од зеленчук [сосови-

храна];чатни [индијски сосови од 

мешавина на зачини, зеленчук или 

овошје];пиреа ос1 зеленчук 

[сосови];однапред спакувани оброци од 

ориз, кои може да содржат месо, риба или 

зеленчук;замена за сладолед; замена за 

чоколадо;плочки на база на чоколадо како 

замена за оброк;замена за сладолед на 

база на соја;пити без месо;оцет;овочен 

оцет;ароматизиран оцет;јаболков 

оцет;вински оцет;балсамиран оцет;сенф 

за исхрана;синап [сенф];кечап од 

домати;кечап [сос од домати];сосови на 

база на домати;сос од домати; 

маринада;зачинска маринада;маринада со 

зачини;маринада со зачински 

тревки;пудинзи;пудинг од гриз;пудинг од 

ориз;пудинзи во прав;инстант мешавини за 

пудинг;мешавини за подготовка на 

пудинг;тартар сос;подготвен рен [зачински 

сос];концентриран сос;кари сосови;сосови 

од печурки;сосови од рен;сосови од 

соја;сосови за готвење;сосови за 

тестенини;сосови за ориз;сос од домати 

[салса];сос за шпагети;сос за 

пица;вегетраинаски и/или вегански 

паштети;вегетаријански намирници на 

база на производи од житарици, квасец 

и/или пикантни намази;вегетаријански и 

вегански слатки;леб;бескавасен 

леб;двопек  

кл. 32  безалкохолни пијалоци; протеински 

пијалоци; напитоци за спортисти збогатени 

со протеини; напитоци на база на ориз кои 

не се замена за млеко; напитоци на база 
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на темен ориз кои не се замена за млеко; 

пијалоци на база на соја, освен замени за 

млеко; пијалоци на база на зоб [кои не се 

замена за млеко]; сокови од зеленчук 

[напиток]; сокови од зеленчук (напитоци); 

напитоци од зеленчук; напитоци кои се 

состојат од мешавина на сок од зеленчук и 

овошје; фрапеа од зеленчук; напитоци од 

сок од домати; сок од домати [напиток]; 

сокови; сок (овошен-); органски овошен 

сок; газирани сокови; безалкохолни 

газирани пијалоци од овошен сок; 

безалкохолни пијалоци кои содржат 

овошни сокови; безалкохолни пијалоци кои 

содржат сокови од зеленчук; безалкохолни 

сокови од зеленчук; газирани овошни 

сокови; мешан овошен сок; напитоци кои 

се 

сотојат главно од овошни сокови; сокови 

од зелен зеленчук; безалкохолни пијалоци 

на база на соја; безалкохолни пијалоци на 

база на зоб; безалкохолни пијалоци на 

база на бадем; безалкохолни пијалоци на 

база на кокосово млеко и други 

растителни подготовки; безалкохолни 

овошни екстракти; безалкохолни овошни 

пијалоци; безалкохолни пијалоци на база 

на мед; безалкохолни пијалоци од алое 

вера; млеко од зоб за пиење; бадемово 

млеко [пијалок]; пијалоци на база на соја, 

освен замени за млеко  

 

(210) TM  2021/337 (220) 30/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & 

FOOD CO. LTD. no. 16, WEN SHA ROAD 

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
 (531) 28.03.00 

(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 од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(210) TM  2021/338 (220) 30/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) CHINA UNIONPAY CO. LTD No.498 

Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai, 

China 201203, CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

UPI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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 
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контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижности  

 

(210) TM  2021/339 (220) 30/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & 

FOOD CO. LTD. no. 16, WEN SHA ROAD 

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

SIGNATURE 

(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 од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(210) TM  2021/340 (220) 30/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & 

FOOD CO. LTD. no. 16, WEN SHA ROAD 

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 28.03.00 

(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 од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(210) TM  2021/341 (220) 30/03/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & 

FOOD CO. LTD. no. 16, WEN SHA ROAD 

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  
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(531) 28.03.00 

(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 од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(210) TM  2021/360 (220) 02/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за независно 

истражување и иновативни решенија 

ИРИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. 

МАКЕДОНИЈА бр. 6-12, Центар, Скопје, 

MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

Independent Research & 

Innovative Solutions - IRIS 

Consulting 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  советување за бизнис работење и 

организација, советување за 

организирање на работењето, 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи, спроведување на бизнис и 

маркетинг истражување, рекпамирање, 

водење на работењето, управување со 

работа, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив, индустриски анализи и истражувачки 

услуги, изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица, лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(210) TM  2021/361 (220) 02/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Трговско друштво за компјутерско 

програмирање и услуги СИМФОНИ 

ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје ул. Филип 

Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда 1-

11ти кат, Скопје, MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

#symphonyiscommunity 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери и компјутерска опрема, 

изработка на: компјутерски програми, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

оперативни програми, апликации за 

компјутерски софтвери што можат да се 

преземат и системи за обработка на 

податоци  

кл. 35  собирање, ажурирање и одржување 

информации во компјутерски бази на 

податоци и нивна систематизација и 

давање на аутсорсинг услуги  

кл. 38  обезбедување пристап до бази на 

податоци, услуги за онлајн форуми, проток 

на податоци, кориснички пристап и 

телекомуникациски врски на глобалната 
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компјутерска мрежа, давање информации 

од областа на телекомуникациите, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, пренесување слики и пораки 

со помош на компјутери и пренос на 

дигитални датотеки  

кл. 42  обновување на комјутерски бази на 

податоци, умножување и осовременување 

на компјутерските програми, електронско 

зачувување податоци, консултации за 

безбедноста на податоците и безбедноста 

на Интернетот, обезбедување 

советодавни услуги од областа на 

телекомуникациските технологии и 

компјутерската технологија како и услуги 

на надворешни фирми во областа на 

информациските технологии, 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци, анализа на 

компјутерски системи, услуги од областа 

на графичкиот дизајн, давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници, 

креирање и одржување интернет страници 

за трети лица  

 

(210) TM  2021/362 (220) 02/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за независно 

истражување и иновативни решенија 

ИРИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. 

МАКЕДОНИЈА бр. 6-12, Центар, Скопје, 

MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) тиркизна, жолта, виолетова, розева 

(531) 07.01.24;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  советување за бизнис работење и 

организација, советување за 

организирање на работењето, 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи, спроведување на бизнис и 

маркетинг истражување, рекламирање, 

водење на работењето, управување со 

работа, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив, индустриски анализи и истражувачки 

услуги, изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица, лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(210) TM  2021/363 (220) 02/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Трговско друштво за компјутерско 

програмирање и услуги СИМФОНИ 

ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје ул. Гилип 

Втори Македонски бр. 3, дел 2 / зграда 1 

- 11 кат, Скопје, MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

People of symphony 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  компјутери и компјутерска опрема, 

изработка на: компјутерски програми, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

оперативни програми, апликации за 

компјутерски софтвери што можат да се 

преземат и системи за обработка на 

податоци  

кл. 35  собирање, ажурирање и одржување 

информации во компјутерски бази на 

податоци и нивна систематизација и 

давање на аутсорсинг услуги  

кл. 38  обезбедување пристап до бази на 

податоци, услуги за онлајн форуми, проток 

на податоци, кориснички пристап и 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, давање информации 

од областа на телекомуникациите, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, пренесување слики и пораки 

со помош на компјутери и пренос на 

дигитални датотеки  

кл. 42  обновување на комјутерски бази на 

податоци, умножување и осовременување 

на компјутерските програми, електронско 

зачувување податоци, консултации за 

безбедноста на податоците и безбедноста 

на Интернетот, обезбедување 

советодавни услуги од областа на 

телекомуникациските технологии и 

компјутерската технологија како и услуги 

на надворешни фирми во областа на 

информациските технологии, 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци, анализа на 

компјутерски системи, услуги од областа 

на графичкиот дизајн, давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници, 

креирање и одржување интернет страници 

за трети лица  

 

(210) TM  2021/365 (220) 02/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО 

Скопје 

ул. Титоввелешка 85, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни инструменти и апарати; 

апарати за мерење, сигнализирање, 

проверка 

(контрола)  

кл. 37  одржување и поправка на 

возила;инсталација, одржување и 

поправка на 

мерни инструменти  

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/366 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 3800 

West 143rd Street, Cleveland, State Of 

Ohio 44111, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DELTRON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои и мешавини за премачкување во 

вид на бои, лакови и непроѕирни лакови и 
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средства за заштита од 'рѓа и гниење на 

дрвото  

 

(210) TM  2021/367 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(300)  

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

COLDMED 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

употреба во медицината, диететски 

додатоци (додатоци на исхрана) за луѓе  

 

(210) TM  2021/369 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court Wilson, North 

Carolina 27893, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

NASHVILLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(210) TM  2021/370 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court Wilson, North 

Carolina 27893, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

KENTUCKY SELECT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(210) TM  2021/371 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court Wilson, North 

Carolina 27893, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

AMERICAN BISON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(210) TM  2021/372 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) DuPont Safety & Construction Inc. 

974 Centre Road, Wilmington, Delaware 

19805, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

COREMATRIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  балистички отпорни ткаенини за 

употреба во производството на облека 

отпорна на куршуми и удари од експлозии, 

обувки отпорни на куршуми и облека и 

штитови за заштита од удари од екплозии  

 

(210) TM  2021/373 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
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(540)  

 

АЛЕКСИОН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на хематолошки, автоимуни и 

инфламаторни болести и нарушувања  

кл. 42  истражување и развој на 

технологија во областа на хематолошки, 

автоимуни и 

инфламаторни болести и нарушувања  

кл. 44  обезбедување информации за 

здравјето  

 

(210) TM  2021/374 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

УЛТОМИРИС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на нарушувања на метаболичкиот систем  

 

(210) TM  2021/375 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

СОЛИРИС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на хематолошки, авоимуни, инфламаторни 

и респираторни болести и нарушувања  

 

(210) TM  2021/376 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

СТРЕНСИК 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на нарушувања на метаболичкиот систем  

 

(210) TM  2021/377 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

КАНУМА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на недостаток на ензими; фармацевтски 

препарати за третман на болести на 

складирањето на лисозоми; фармацевтски 

препарати за третман на недостаток на 

лисозомална кисела липаза (Lysosomal 

Acid Lipase - LAL)  

 

(210) TM  2021/378 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

KANUMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на недостаток на ензими; фармацевтски 

препарати за третман на болести на 

складирањето на лисозоми; фармацевтски 

препарати за третман на недостаток на 

лисозомална кисела липаза (Lysosomal 

Acid Lipase - LAL)  

 

(210) TM  2021/379 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) 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)  

COROLLA CROSS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(210) TM  2021/380 (220) 05/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) 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)  

 
(591) сина, сива, темно сива 

(531) 14.07.09;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(210) TM  2021/384 (220) 07/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Thuraya Telecommunications 

Company Etisalat Tower, Sheikh Rashid 

Bin Saeed A1 Maktoum Road (Airport 

Road), P.O. Box 33344, Abu Dhabi, AE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 03.07.24;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, поморски, геодетски и 

електрични апарати и инструменти 

вклучувајќи безжични, телекомуникациски 

инструменти и апарати вклучувајќи 

приемници и предаватели, жични и 

безжични телефони, мобилни и целуларни 

телефони и нивните делови, сателити, 

копнени станици за прием и пренос, 

антени, антени во облик на чинија и сите 

типови на декодери  

кл. 16  печатени работи, весници и 

периодичници, книги и брошури, 

фотографии  

кл. 38  комуникациски услуги вклучувајќи 

безжични, преку копнени станици и 

вселенски телекомуникации преку 

сателити  

 

(210) TM  2021/387 (220) 07/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) ДПТУ ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-

извоз Битола ул. Моша Пијаде бр. 1, 

Битола, MK 

(740) Пеце Стојаноски ул. Мукос бр. 172, 

Битола 

(540)  
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(591) сина, сива, црна 

(531) 26.01.14;27.03.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  протеини како диететски додаток за 

спортска употреба како додаток во 

исхраната; аминокиселините како 

диететски додаток за спортска употреба 

како додаток во исхраната  

 

(210) TM  2021/388 (220) 09/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги РИС ХЕМ увоз-извоз 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 73 поштенски 

фах 363, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина 

(531) 01.15.15;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати, средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување  

кл. 5  средства за дезинфекција  

 

(210) TM  2021/395 (220) 09/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

SUNRISE 

(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. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги на увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

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, 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  

 

(210) TM  2021/396 (220) 09/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(531) 05.03.00;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  брашно и производи од жита, леб, 

тестенини, производи од тесто  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги на увоз-

извоз и 

трговија на големо и мало со: брашно и 

производи од жита, леб, тестенини, 

производи од тесто  

 

(210) TM  2021/397 (220) 09/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 01.15.15;02.09.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи; јогурт, 

кисела павлака, сирење, кашкавал; масла 

и масти за јадење, урда  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги на увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

млеко и млечни производи; јогурт, кисела 

павлака, сирење, кашкавал; масла и масти 

за јадење, урда  

 

(210) TM  2021/398 (220) 09/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, жолта, сина, светло 

сина, бела 

(531) 01.15.15;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепила за индустриска употреба 

(што не се користат за канцелариски 

материјали или во домаќинствата)  

кл. 16  лепила за канцелариски материјали 

или за употреба во домаќинствата  

 

(210) TM  2021/399 (220) 09/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, сина, црвена, бела 

(531) 25.01.19 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за користење во 

индустријата, науката и фотографијата, 

како и за земјоделството, градинарството 

и шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

смеси за гаснење и превенција од пожар; 

производи за калење и заварување; 

материи за штавење животински кожи и 

крзна; лепливи материи што се користат 

во индустријата; китови и други 

пополнувачи во вид на паста; компост, 

ѓубрива, ѓубрива за плодност; биолошки 

препарати за користење во индустријата и 

науката  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

материјали за пишување и канцелариски 

материјали, освен мебел; лепила за 

канцелариска или домашна употреба; 

материјали за цртање и материјали за 

уметници; четки за боење; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за замотување и пакување; 

печатарски букви; клишиња  

 

(210) TM  2021/400 (220) 09/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, бордо, светло сина, бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за користење во 

индустријата, науката и фотографијата, 

како и за земјоделството, градинарството 

и шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

смеси за гаснење и превенција од пожар; 

производи за калење и заварување; 

материи за штавење животински кожи и 

крзна; лепливи материи што се користат 

во индустријата; китови и други 

пополнувачи во вид на паста; компост, 

ѓубрива, ѓубрива за плодност; биолошки 

препарати за користење во индустријата и 

науката  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

материјали за пишување и канцелариски 

материјали, освен мебел; лепила за 

канцелариска или домашна употреба; 

материјали за цртање и материјали за 

уметници; четки за боење; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за замотување и пакување; 

печатарски букви; клишиња  

 

(210) TM  2021/401 (220) 12/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 

3013 AL Rotterdam, NL 

(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)  

 

SKIP 

510, 511) 

кл. 5  препарати за белење и други 

субстанци за перење на алишта; 
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препарати за чистење, полирање, триење 

и абразивни препарати, сапуни  

 

(210) TM  2021/402 (220) 12/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта трети бр. 29, 1000, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 02.09.01;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни подготовки; диететска храна 

и супстанци адаптирани за медицинска 

или ветеринарна употреба; диететски 

суплементи за луѓе и животни; диететски 

суплементи одредени како додаток на 

нормална диета или како да имаат 

здравствени придобивки; витамински 

препарати; диететски напивки за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

заменски оброци и диететска храна и 

напивки адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба  

кл. 31  сирова и непроцесирани 

земјоделски, градинарски и шумски 

производи;сирови и непроцесирани 

житарици, зрна и семиња;свежи овошје и 

зеленчук;свежи билки;природни растенија 

и цвеќиња;непроцесирани алги;други 

природни производи кои не се предмет на 

прерабтока или подготовка за 

конзумирање  

кл. 35  рекламирање;бизнис менаџмент, 

организација и 

администрација;канцелариски 

работи;услуги при трговија и продажба на 

големо и мало со витамински препарати, 

диететски производи и супстанци кои се 

користат во медицината, диететски 

суплементи одредени како додаток на 

нормална диета или како да имаат 

здравствени придобивки, диететски 

напивки за медицинска употреба, сирови и 

непроцесирани земјоделски, градинарски 

и шумски производи, сирови и 

непроцесирани житарици, зрна и семиња, 

свежо овошје и зеленчук, свежи билки, и 

други природни производи кои не се 

предмет на преработка или подготовка за 

конзумирање  

 

(210) TM  2021/403 (220) 12/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта трети бр. 29, 1000, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 02.09.01;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни подготовки; диететска храна 

и супстанци адаптирани за медицинска 

или ветеринарна употреба; диететски 

суплементи за луѓе и животни; диететски 

суплементи одредени како додаток на 

нормална диета или како да имаат 

здравствени придобивки; витамински 
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препарати; диететски напивки за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

заменски оброци и диететска храна и 

напивки адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба  

кл. 31  сирова и непроцесирани 

земјоделски, градинарски и шумски 

производи; сирови и непроцесирани 

житарици, зрна и семиња; свежи овошје и 

зеленчук; свежи билки; природни 

растенија и цвеќиња; непроцесирани алги; 

други природни производи кои не се 

предмет на прерабтока или подготовка за 

конзумирање  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

организација и администрација; 

канцелариски работи; услуги при трговија 

и продажба на големо и мало со 

витамински препарати, диететски 

производи и супстанци кои се користат во 

медицината, диететски суплементи 

одредени како додаток на нормална диета 

или како да имаат здравствени 

придобивки, диететски напивки за 

медицинска употреба, сирови и 

непроцесирани земјоделски, градинарски 

и шумски производи, сирови и 

непроцесирани житарици, зрна и семиња, 

свежо овошје и зеленчук, свежи билки, и 

други природни производи кои не се 

предмет на преработка или подготовка за 

конзумирање  

 

(210) TM  2021/404 (220) 12/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ А.Д. ул. „Леце Котески“ 

бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црвена, жолта, зелена, бела, 

кремава 

(531) 05.09.17;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кечап [сос]  

 

(210) TM  2021/405 (220) 12/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ А.Д. ул. „Леце Котески“ 

бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црвена, зелена, бела, кремава 

(531) 05.09.17;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пикантно лут кечап [сос]  

 

(210) TM  2021/406 (220) 13/04/2021 

(442) 31/07/2021 
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(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, црна, бела 

(531) 27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на сладолед  

 

(210) TM  2021/407 (220) 13/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, светло кафена, жолта 

(531) 05.07.06;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од бадем и 

чоколада  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на сладолед  

 

(210) TM  2021/408 (220) 13/04/2021 

(442) 31/07/2021 

 (731) Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина, жолта, 

кафена 

(531) 05.11.00;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од ванила и 

чоколада  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на сладолед  

 

(210) TM  2021/409 (220) 13/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2-18 61118 Bad Vilbel, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

OROFAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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 
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дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/410 (220) 13/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

Hemogrip 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/411 (220) 13/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

Hemofiber 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/412 (220) 13/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

HemoNap 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/413 (220) 13/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

Menorelax HF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/414 (220) 14/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за психолошко 

советување за деца и адолесценци 

ПСИХА ДООЕЛ Скопје 

ул. Наум Наумовски Борче бр. 82/1, 

1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, сива 

(531) 24.17.25;27.05.17;27.05.21 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 44  услуги на психолошко советување 

за деца и адолесценти  

 

(210) TM  2021/415 (220) 15/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 

1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ЈАДИ ЗДРАВО, ДОМА И НА 

РАБОТА! 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо на 

храна и пијалоци, услуги за нарачка и 

продажба на храна и пијалоци преку 

интернет  

кл. 41  планирање и организирање на 

прослави; планирање и организирање на 

родендени; планирање и организирање 

прослави за свадби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; индустриски и комерцијални 

кетеринг услуги; ресторани  

 

(210) TM  2021/416 (220) 15/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 

1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо на 

храна и пијалоци, услуги за нарачка и 

продажба на храна и пијалоци преку 

интернет  

кл. 41  планирање и организирање на 

прослави; планирање и организирање на 

родендени; планирање и организирање 

прослави за свадби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; индустриски и комерцијални 

кетеринг услуги; ресторани  

 

(210) TM  2021/417 (220) 15/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 

1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, кафена, портокалова, 

нијанси на сива, сина, црна 

(531) 02.01.11;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо на 

храна и пијалоци, услуги за нарачка и 

продажба на храна и пијалоци преку 

интернет  

кл. 41  планирање и организирање на 

прослави; планирање и организирање на 

родендени; планирање и организирање 

прослави за свадби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 
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пијалоци; индустриски и комерцијални 

кетеринг услуги; ресторани  

 

(210) TM  2021/418 (220) 15/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 

1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, кафена, портокалова, 

нијанси на сива, сина, црна 

(531) 02.01.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо на 

храна и пијалоци, услуги за нарачка и 

продажба на храна и пијалоци преку 

интернет  

кл. 41  планирање и организирање на 

прослави; планирање и организирање на 

родендени; планирање и организирање 

прослави за свадби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; индустриски и комерцијални 

кетеринг услуги; ресторани  

 

(210) TM  2021/420 (220) 15/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Osel ilac Sanayi Tic. A.S. Akbaba 

Mah. Maraş Cad. No. 52 Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

KLINDAVER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/421 (220) 15/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Demax 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за 

употреба на третман на умерена до тешка 

Алцхајмерова болест  

 

(210) TM  2021/422 (220) 15/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Attex 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за третман на синдром на дефицит на 

внимание/хиперактивност (ADHD) кај деца 

од 6 години и поголеми, како дел од 

сеопфатна програма за третман на 

адолеценти и возрасни. Индициран само 

за ADHD третман  

 

(210) TM  2021/423 (220) 15/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Brequal 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за 

подобрување и контрола на симптоми на 

астма. Намалува симптоми и често 

повторување на умерени до тешки напади 

на случаи со хронични обструктивни 

белодробни болести (COPD)  

 

(210) TM  2021/424 (220) 16/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Freienbach Branch 

Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, CH 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

REVYONA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, особено растителни 

препарати за зајакнување, хемиски или 

биолошки препарати за управување со 

стресот кај растенијата, препарати за 

регулирање на растот на растенијата, 

хемиски препарати за третман на семиња, 

гени на семе за земјоделско производство  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против штетници, инсектициди, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2021/425 (220) 16/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MYCOLAK 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 5  лекови  

 

(210) TM  2021/426 (220) 16/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО ул. Бледски 

договор бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, сива, зелена, сите нијанси на 

зелена 

(531) 05.03.00;27.05.04 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 35  трговија со козметички производи  

 

(210) TM  2021/427 (220) 16/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(300)  

(731) ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО ул. Бледски 

договор бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, сива, зелена, сите нијанси на 

зелена и црвена 

(531) 05.03.00;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  маст за козметичка употреба  

кл. 4  маст за заштита на кожата  

 

(210) TM  2021/429 (220) 16/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 

3013 AL Rotterdam, NL 

(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)  

ULTREX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; есенцијални 

масла; дезодоранти и антиперспиранти; 

производи за нега коса; бои за коса, 

фарби за коса, лосиони за коса, препарати 

за виткање коса, шампони, балзами, 

спрејови за коса, пудри за коса, производи 

за уредување коса, лакови за коса, мус за 

коса, глазура за коса, гелови за коса, 

навлажнувачи за коса, течности за коса, 

третмани за заштита на коса, третмани за 

сушење на коса, масла за коса, тоници за 

коса, креми за коса, препарати за капење 

и/или туширање; не-медицински тоалетни 

препарати, препарати за нега на лице, 

козметика  

 

(210) TM  2021/430 (220) 16/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги 

МАКОТЕХНА ДООЕЛ увоз-извоз Битола 

ул. Новачки пат бр. 1, 7000, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, зелена, црвена, сина 

(531) 24.13.13;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи; препарати за 

чистење, гелови, сапуни, сапуни за раце, 

сапуни за лице, дезодорантни сапуни  

кл. 5  санитарни препарати за медицински 

цели, средства за дезинфекција, 

антибактериски гел, антибактериски сапун, 

антибактериски средства за миење раце, 

сапуни за дезинфекција, медицински 

тоалетни производи, дезинфекциони 

средства за хемиски тоалети, 

антисептици, импрегнирани антисептични 

марамчиња, антисептични препарати за 

нега на тело, антибактериски гелови, 

марамчиња импрегнирани со 
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антибактериски препарати, 

антибактериски лосиони за раце  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки;услуги 

при увоз-извоз и продажба на големо и 

мало со тоалетни производи;препарати за 

чистење, сапуни, сапуни за раце, сапуни 

за лице, дезодорантни сапуни, санитарни 

препарати за медицински цели, средства 

за дезинфекција, антибактериски гел, 

антибактериски сапун, антибактериски 

средства за миење раце, сапуни за 

дезинфекција, медицински тоалетни 

производи, дезинфекциони средства за 

хемиски тоалети, антисептици, 

импрегнирани антисептични марамчиња, 

антисептични препарати за нега на тело, 

антибактериски гелови, марамчиња 

импрегнирани со антибактериски 

препарати, антибактериски лосиони за 

раце  

 

(210) TM  2021/431 (220) 19/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Домато.мк доо Скопје ул. Ѓорче Петров 

бр. 1 зграда Б1, Скопје, MK 

(740) Сања Ангеловска ул. Васил 

Главинов бр. 3-3/8, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 01.13.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн продажба на големо и мало 

на конзервирани, вегански, био, млечни 

детска храна и други прехрамбени 

производи и алкохолни пијалоци   

кл. 39  транспорт-доставување на 

конзервирани, вегански, био, млечни, 

детска храна и други прехрамбени 

производи и алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2021/432 (220) 19/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Домато.мк доо Скопје ул. Ѓорче Петров 

бр. 1 зграда Б1, Скопје, MK 

(740) Сања Ангеловска ул. Васил 

Главинов бр. 3-3/8, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 01.13.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн продажба на големо и мало 

на конзервирани, вегански, био, млечни 

детска храна и други прехрамбени 

производи и алкохолни пијалоци   

кл. 39  транспорт-доставување на 

конзервирани, вегански, био, млечни, 

детска храна и други прехрамбени 

производи и алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2021/433 (220) 19/04/2021 

(442) 31/07/2021 
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(731) Друштво за трговија и услуги 

Домато.мк доо Скопје ул. Ѓорче Петров 

бр. 1 зграда Б1, Скопје, MK 

(740) Сања Ангеловска ул. Васил 

Главинов бр. 3-3/8, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн продажба на големо и мало 

на конзервирани, вегански, био, млечни 

детска храна и други прехрамбени 

производи и алкохолни пијалоци   

кл. 39  транспорт-доставување на 

конзервирани, вегански, био, млечни, 

детска храна и други прехрамбени 

производи и алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2021/435 (220) 19/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Домато.мк доо Скопје ул. Ѓорче Петров 

бр. 1 зграда Б1, Скопје, MK 

(740) Сања Ангеловска ул. Васил 

Главинов бр. 3-3/8, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн продажба на големо и мало 

на конзервирани, вегански, био, млечни 

детска храна и други прехрамбени 

производи и алкохолни пијалоци   

кл. 39  транспорт-доставување на 

конзервирани, вегански, био, млечни, 

детска храна и други прехрамбени 

производи и алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2021/439 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова, бела 

(531) 27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од чоколада, 

сладолед од карамела  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед, на сладолед од 

чоколада, на сладолед од карамела  

 

(210) TM  2021/440 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

BALLCON 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед  

 

(210) TM  2021/441 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, црвена, портокалова, 

бела 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од шумско 

овошје, сладолед од кајсија  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед, на сладолед од 

шумско овошје, на сладолед од кајсија  

 

(210) TM  2021/442 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно зелена, зелена, црвена, црна, 

бела 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од јагода, 

сладолед од ванила  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед, на сладолед од јагода, 

на сладолед од ванила  

 

(210) TM  2021/443 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) златна, жолта, црна, бела 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед  

 

(210) TM  2021/444 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 
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(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) златна, жолта, бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед  

 

(210) TM  2021/445 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, жолта, бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед (сендвич)  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед (сендвич)  

 

(210) TM  2021/446 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, сина, бела 

(531) 27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед   

 

(210) TM  2021/447 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна, бела 

(531) 27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед   

 

(210) TM  2021/448 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 
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(540)  

 
(591) портокалова, кафена, жолта 

(531) 26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од цреша, 

сладолед од вишна  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед, на сладолед од цреша, 

на сладолед од вишна  

 

(210) TM  2021/449 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) REMEDICA Ltd. Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ERLOTINIB 

(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  

 

(210) TM  2021/450 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Атанасов Дино ул. Солидарност 

бр. 32, Штип, MK 

(540)  

GenLight 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

оптички, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и 

настава; компјутерски софтвер  

кл. 10  хируршки, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; големопродажба на 

хемикалии, реагенси, лабораториска 

опрема, инструменти, лабораториско 

стакло и лабораториски потрошни 

материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги  

 

(210) TM  2021/451 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги Гоце 

Шитракоски ГИР-ГИР с.Лескоец, Охрид 

ДООЕЛ Лескоец , Охрид, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, портокалова, бела 
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(531) 07.01.24;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со мебел  

 

(210) TM  2021/452 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) КАМ ДОО ул.Индустриска ББ, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ALFIE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  храна за животни; храна за 

домашни миленичиња; храна за добиток; 

бисквити за кучиња  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

услуги на увоз - извоз и трговија на големо 

и мало со: храна за животни; храна за 

домашни миленичиња; храна за добиток; 

бисквити за кучиња  

 

(210) TM  2021/453 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

AIRTIYO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

превенција и лекување на болести и 

нарушување на респираторен систем  

 

(210) TM  2021/458 (220) 21/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Ексклузив ДОО ул. „Оризова“ бр. 

14, 2300, Кочани, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 11.01.01;11.03.20;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошни желиња, млечни пудинзи, 

процесирано чиа семе  

кл. 30  пудинзи, пудинг со чиа семе и разни 

видови овошје, инстант десертни пудинзи, 

десертни пудизни, пудинзи кои се користат 

како десерти  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со овошни желиња, млечни 

пудинзи, процесирано чиа семе, пудинзи, 

пудингсочиа семе и разни видови овошје, 

инстант десертни пудинзи, десертни 

пудизни, пудинзи кои се користат како 

десерти  

 

(210) TM  2021/459 (220) 21/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Ексклузив ДОО ул. „Оризова“ бр. 

14, 2300, Кочани, MK 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 05.07.01;19.03.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пудинзи, пудинг со чиа семе и разни 

видови овошје  

 

(210) TM  2021/461 (220) 22/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) 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)  

 
(531) 24.01.15;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанци за употреба при перење 

алишта; препарати за чистење, полирање 

триење и абразивни препарати; сапуни; 

дезодорански за лична нега и 

антиперспиранти; препарати за нега на 

раце и тело, вклучително и препарати за 

бањање, лосиони за тело, гела за 

туширање и купка, пена за бањање, спреј 

за тело  

 

(210) TM  2021/462 (220) 22/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) 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)  

 
(531) 24.01.15;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанци за употреба при перење 

алишта; препарати за чистење, полирање 

триење и абразивни препарати; сапуни; 

дезодорански за лична нега и 

антиперспиранти; препарати за нега на 

раце и тело, вклучително и препарати за 

бањање, лосиони за тело, гела за 

туширање и купка, пена за бањање, спреј 

за тело  

 

(210) TM  2021/463 (220) 22/04/2021 

(442) 31/07/2021 
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(731) 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)  

 
(531) 24.01.15;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанци за употреба при перење 

алишта; препарати за чистење, полирање 

триење и абразивни препарати; сапуни; 

дезодорански за лична нега и 

антиперспиранти; препарати за нега на 

раце и тело, вклучително и препарати за 

бањање, лосиони за тело, гела за 

туширање и купка, пена за бањање, спреј 

за тело  

 

(210) TM  2021/464 (220) 20/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Wells Enterprises, Inc. One Blue 

Bunny Drive, Le Mars, Iowa 51031, 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)  

HALO TOP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  замрзнати слаткарски производи, 

сладолед, мешавина на сладолед, крем 

пудинг, замрзнати крем пудинзи, замрзнат 

јогурт, замрзнати слаткарски производи од 

јогурт, мешавина од замрзнат јогурт, бази 

за подготовка на милк шејк, шејкови од 

сладолед  

 

(210) TM  2021/465 (220) 23/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Стефан Коцев ул. Готен бр 6, 

Радовиш, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  етикети од ткаенини; волнени 

ткаенини, ленено платно, печатарски 

платна од текстил, крпи од текстил, 

навлаки за перници, постелнина, постави 

(текстил), платно од коноп, ткаенини за 

текстилна употреба, трикотажа, ткаенини 

од коноп, чаршафи и постелнина за 

домаќинство; памучни ткаенини  

кл. 25  готова облека (конфекциска 

облека); горна облека (наметки); гаќи; 

велови; бањарки; готови постави [делови 

од облека], градници, долги палта, долна 

облека, дресови [облека], елеци, женски 

маички/поткошули, заштитни јаки, 

здолништа, маици со кратки ракави, 

кошули, костуми, килоти; здолништа - 

панталони, капи, качкети, качулки [облека], 

палта, панталони, ремени, полнети јакни, 

пижами, хеланки, фустани, униформи, 

чорапи, хулахопки, шалови, шамии, 

спортски дресови, ракавици; спортски 

трегер-маици  

кл. 35  компјутерско рекламирање преку 

интернет; директно рекламирање преку 

пошта; објавување рекламни текстови; 
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маркетинг; рекламирање; рекламирање 

преку пошта; рекламирање преку радио; 

рекламни огласи; телевизиско 

рекламирање; обезбедување на онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги  

 

(210) TM  2021/466 (220) 23/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsværd, DK 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

Рибелсус 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување на дијабетес  

 

(210) TM  2021/467 (220) 23/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou 

Guangdong, CN 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

TCL Micro LED 

(591)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  флуоресцентни екрани; видео 

екрани; апарати за далечинско 

управување; транзистори [електронски]; 

диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; 

телевизиски апарати; аудио и видео 

приемници; преносливи медиа плеери; 

носливи видео дисплеј монитори; 

полупроводници; оптички влакна 

[филаменти за спроведување светлина]; 

мобилни телефони; мобилни телефони; 

мобилни телефони; таблет-компјутери; 

терминали со интерактивни допирни 

екрани; електронски интерактивни бели 

табли; монитори [компјутерски хардвер]; 

паметни часовници; дигитални знаци; 

чипови [интегрални кола]; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат  

 

(210) TM  2021/468 (220) 23/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou 

Guangdong, CN 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  бул.Партизански Одреди бр. 

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 

1000, Скопје 

(540)  

TCL Micro LED 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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 
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опрема за обработка податоци, 

компјутери; апарати за гаснење пожар  

 

(210) TM  2021/471 (220) 26/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

JEMPZIM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/472 (220) 26/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Fuarte 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/473 (220) 27/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

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

(540)  

 

(591) темно сива 

(531) 01.01.05;24.09.02;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи   

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/474 (220) 27/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

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

 
(591) темно сива 

(531) 01.01.05;24.09.02;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи   

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/475 (220) 27/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; велосипедски 

гуми; надворешни обвивки за пневматски 

гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; 

внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни гуми; 

бандажи за тркала на возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта на возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии на автомобили; шилци за гуми; 

крампони за гуми; гуми за возила; тврди 

гуми за тркала за возила; шарки на 

вулканизирани гуми; гасеници за возила 

(транспортни траки); гасеници за возила 

(тракгорски); пневматици без внатрешна 

гума за велосипеди; пневматици без 

внатрешна гума за моторцикли; вентили за 

гуми на возила; гуми за тркала на возила  

 

(210) TM  2021/476 (220) 27/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги 

ФИТОФАРМ ДОО увоз-извоз Скопје ул. 

Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Taffix 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински козметички 

производи и препарати за лична хигиена; 

не-медицински препарати за нега на 

забите; парфимерија, етерични масла; 

препарати за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување  

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  2021/477 (220) 27/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) British American Tobacco Exports 

Limited Globe House, 1 Water Street 

London WC2R 3LA, GB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црвена, жолта и бела 

(531) 26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, производи од тутун, 

артикли за пушачи, запалки, ќибрити  

 

(210) TM  2021/478 (220) 27/04/2021 

(442) 31/07/2021 
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(731) Друштво за современи технологии 

СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ  

Скопје 

ул. Даме Груев бр. 18 2/1-2, Скопје, MK 

(740) Драган Шахпаски бул. Видое 

Смилевски Бато бр. 67-1/10, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна и бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми, снимени; компјутерски програми 

[софтвер што може да се симнува од 

интернет]; компјутерски софтвер, снимен; 

компјутери; компјутерски оперативни 

програми, снимени  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

давање информации за компјутерски 

технологии и програмирање преку 

интернет-страници; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутерско 

програмирање; конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија; консултации за безбедност на 

податоци; консултации за безбедноста на 

Интернет; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [Cloud 

computing]; одржување компјутерски 

програми; осовременување на 

компјутерските програми; следење 

компјутерски системи со далечински 

пристап; советодавни услуги од областа 

на телекомуникациските технологии; 

советодавни услуги од областа на 

компјутерската технологија; советување во 

врска со информатичка технологија; 

советување за компјутерски програми; 

софтвер како услуга [ЅааЅ]; услуги на 

кодирање податоци; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци; електронско 

зачувување податоци; програмирање 

компјутерски системи; советување на 

полето на компјутерски хардвер  

 

(210) TM  2021/479 (220) 27/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за современи технологии 

СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ  

Скопје 

ул. Даме Груев бр. 18 2/1-2, Скопје, MK 

(740) Драган Шахпаски бул.Видое 

Смилевски Бато бр. 67-1/10, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна  

(531) 26.02.05;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми, снимени; компјутерски програми 

[софтвер што може да се симнува од 

интернет]; компјутерски софтвер, снимен; 

компјутери; компјутерски оперативни 
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програми, снимени  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

давање информации за компјутерски 

технологии и програмирање преку 

интернет-страници; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутерско 

програмирање; конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија; консултации за безбедност на 

податоци; консултации за безбедноста на 

Интернет; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [Cloud 

computing]; одржување компјутерски 

програми; осовременување на 

компјутерските програми; следење 

компјутерски системи со далечински 

пристап; советодавни услуги од областа 

на телекомуникациските технологии; 

советодавни услуги од областа на 

компјутерската технологија; советување во 

врска со информатичка технологија; 

советување за компјутерски програми; 

софтвер како услуга [ЅааЅ]; услуги на 

кодирање податоци; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци; електронско 

зачувување податоци; програмирање 

компјутерски системи; советување на 

полето на компјутерски хардвер  

 

(210) TM  2021/481 (220) 29/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. Лисец бр.1, 

Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушени и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

 

(210) TM  2021/485 (220) 29/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Тhe Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 01.07.06;26.02.09;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  средства за женска хигиена, гаќички 

за менструација, влошки за менструација, 
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хигиенски ѓаќички, хигиенски влошки за 

долна облека, хигиенска долна облека, 

хигиенски влошки, хигиенски долни 

влошки, тампони, хигиенски тампони, 

долна облека за менструација за 

еднократна употреба, пелени за 

инконтинеција, гаќи, впивачки за 

инконтинеција  

 

(210) TM  2021/486 (220) 29/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 1-

Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ОYAKATA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи; подготовки за правење супи; 

подготовки за правење супи со нудли; 

инстант супи со нудли  

кл. 30  инстант нудли, пржени нудли  

 

(210) TM  2021/487 (220) 29/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 1-

Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи; подготовки за правење супи; 

подготовки за правење супи со нудли; 

инстант супи со нудли  

кл. 30  инстант нудли; пржени нудли  

 

(210) TM  2021/488 (220) 29/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 1-

Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела, окер 

(531) 02.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи; подготовки за правење супи; 

подготовки за правење супи со нудли; 

инстант супи со нудли  

кл. 30  инстант нудли; пржени нудли  



 

 

287 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

 

(210) TM  2021/489 (220) 29/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS 

LIMITED 21/F, China Building, No 29 

Queen's Road Central, HK 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и канцелариски 

материјали; хартија за печатење, за 

пишување и за цртање, хартија за машина 

за куцање, бели табaци хартија, хартија за 

разгледници, хартија за марамчиња, тенка 

хартија за копирање, хартија за факс 

машини, хартија за писма, бележници, 

неподврзани листови хартија, тетратки, 

блокови за скицирање, пликоа, книги за 

сметководство, шпартана хартија, џебни 

книги, хартија за белешки, хартија и 

материјали за виткање и пакување; 

хартиени марамчиња  

 

(210) TM  2021/490 (220) 04/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(300) 90295725  03/11/2020  US 

(731) Amgen Inc., One Amgen Center 

Drive, Thousand Oaks, California 91320-

1789, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

TEZSPIRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на респираторни заболувања и 

нарушувања, пулмонални заболувања и 

нарушувања, кардиоваскуларни 

заболувања и нарушувања, воспаленије, 

воспалителни болести и нарушувања, 

автоимуни болести и нарушувања, 

карцином, онколошки заболување и 

нарушувања, хематолошки заболувања и 

нарушувања, туморни заболувања , 

невролошки заболувања и нарушувања и 

метаболистички болести и нарушувања  

 

(210) TM  2021/491 (220) 04/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 

3013 AL Rotterdam, NL 

(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)  

AIM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пасти за заби, немедицински 

течности за плакнење уста, средство за 

дентално полирање, прав за заби  

кл. 5  таблети и препарати за чистење 

каменец;течност за плакнење уста  

кл. 21  четки за заби, прибор и артикли за 

чистење и нега на заби, јазик и непца; 

чепкалки, држачи за четки за заби, и 

чепкалки, кои не се од скапоцен метал, 

конец за заби; прибор за во тоалет; 

електрични четки за заби  

 

(210) TM  2021/492 (220) 28/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) “АЛКАЛОИД“ АД-Скопје Бул. 

Александар Македонски  бр.12, 1000  

Скопје, MK 

(540)  
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(531) 01.15.21;26.13.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; козметички 

производи; креми (козметички креми); 

влажни марамчиња  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

антибактериски сапун; сапуни за 

дезинфекција; медицински тоалетни 

производи; антисептици; антибактериски 

средства за миење раце; дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба; додатоци 

во исхраната за луѓе и животни; 

медицински чај  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; кандирано 

овошје  

кл. 30  чај; зачини; мирудии; мусли; 

додатоци на јадења  

кл. 31  јаткасто овошје; семиња  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/493 (220) 28/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) “АЛКАЛОИД“ АД-Скопје Бул. 

Александар Македонски  бр.12, 1000  

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 01.15.21;26.13.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; козметички 

производи; креми (козметички креми); 

влажни марамчиња  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

антибактериски сапун; сапуни за 

дезинфекција; медицински тоалетни 

производи; антисептици; антибактериски 

средства за миење раце; дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба; додатоци 

во исхраната за луѓе и животни; 

медицински чај  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; кандирано 

овошје  

кл. 30  чај; зачини; мирудии; мусли; 

додатоци на јадења  

кл. 31  јаткасто овошје; семиња  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/494 (220) 28/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) “АЛКАЛОИД“ АД-Скопје Бул. 

Александар Македонски  бр.12, 1000  

Скопје, MK 

(540)  

PoDoma 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; козметички 

производи; креми (козметички креми); 

влажни марамчиња  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

антибактериски сапун; сапуни за 
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дезинфекција; медицински тоалетни 

производи; антисептици; антибактериски 

средства за миење раце; дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба; додатоци 

во исхраната за луѓе и животни; 

медицински чај  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; кандирано 

овошје  

кл. 30  чај; зачини; мирудии; мусли; 

додатоци на јадења  

кл. 31   јаткасто овошје; семиња  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/495 (220) 05/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС 

Никола Карев бр. 25, Велес, MK 

(540)  

GELLINE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за нега на нокти; гел за 

нокти; течности за нокти  

 

(210) TM  2021/496 (220) 05/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Dell Inc. One Dell Way, Round Rock, 

Texas 78682, 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)  

DELL EMC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  хардвер (компјутер-); компјутери; 

софтвер; компјутерски сервери; десктоп 

компјутери; компјутерски бележници; лап 

топ компјутери; компјутерски компоненти и 

делови; компјутерски монитори; 

компјутерска хардвер меморија; 

компјутерски оперативен софтвер; 

компјутерски мрежен хардвер; мрежен 

пристап за серверски хардвер; 

складирање прикачено на мрежа (NAS); 

оперативен софтвер; таблет компјутери; 

персонални компјутери; рачни компјутери; 

ТВ монитори; принтери; скенери; факс 

машини; компјутерски приклучни станици; 

батерии; полначи за батерии; електрични 

адаптери; слушалки; проектори; звучници; 

безжични уреди за далечинско 

надгледување и контролирање на 

функциите и статусот на други електрични, 

електронски, и механички уреди или 

системи; драјвери за хард диск; драјвери 

за ЦД ром; драјвери за дигитрални видео 

дискови; драјвери за оптички дискови; 

компјутерски периферни уреди; тастатури; 

компјутерски мауси; процесори за 

комуникација; процесори за модулација на 

пулс код; модеми; драјвери за касети (tape 

drives); компјутерски картички; мемориски 

картички; паметни картички; Етернет 

картички (Ethernet cards ); мемориски 

уреди; дополнителни картички за 

компјутери (Add-on-cards for computers); 

мемориски табли; електронска меморија 

интегрирана во чип со интегрално коло; 

електричен кабел; аудио кабел; 

комуникациски кабли; кабли за 

напојување; електрични кабли; конектори 

за кабли; адаптери за кабли; приклучоци 

за коаксијален кабел; приклучоци за 

напојување; коаксијални конектори; 

електрични приклучоци; електронски 

приклучоци; конектори за адаптери 

(електрични); жични приклучоци (струја); 

оперативен компјутерски софтвер; 

услужен софтвер (utility software); пакети 
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за компјутерски софтвери; уреди за 

складирање на податоци; апарати за 

складирање на податоци; апарати за 

процесирање на податоци; компјутерски 

софтвер кој овозможува враќање на 

податоци; процесори за податоци; 

процесори за комуникација; видео 

процесори; звучни процесори; гласовни 

процесори; процесори (централни единица 

за процесирање); мрежи за податоци; 

компјутерски мрежи; мрежи за 

пренесување податоци; компјутерски 

мемории; електронски мемории; меморија 

за дискови; надворешна меморија за 

мобилни телефони; меморија за 

користење со компјутери; оперативен 

софтвер; оптички драјвери за складирање 

податоци; апарати за складирање 

податоци; софтвери за процесирање на 

податоци; компјутерски софтвери за 

процесирање информации за пазарот; 

компјутерски софтвер за овозможување 

обезбедување информации преку 

интернет; компјутерски софтвер кој 

овозможува обезбедување информации 

преку комуникациски мрежи; бекап 

(backup) единици за заштита на податоци; 

компјутерски софтвер; софтвер за мрежно 

управување; софтвер за телекомуникации; 

оперативен софтвер за мрежен пристап на 

сервер; компјутерски софтвер за 

управување со документи; уреди за 

складирање меморија; апарати за 

складирање компјутерски податоци; 

апарати за складирање компјутерски 

програми; персонален компјутерски 

апликативен софтвер за управување на 

системи за контрола на документи; 

компјутерси софтвер за собирање на 

податоци за позиционирање; компјутерски 

софтвер за анализа на информации на 

пазарот; софтвер за барање и враќање 

информации низ компјутерска мрежа; 

компјутерски софтвер кој може да креира 

бази на информации и податоци кои може 

да се пребаруваат; компјутерски хардвер; 

услуги на апликациски софтвер за 

обработка во облак (cloud computing 

services); компјутерски интерфејс софтвер; 

компјутерски софтвер за контрола и 

управување на пристап на апликации до 

сервер; компјутерски програми за 

управување со проекти; компјутерски 

софтверски апликации; компјутерски 

софтверски апликации за превземање; 

компјутерски мрежи; софтвер за мрежно 

управување; компјутерски компоненти и 

делови; информациски технологии и аудио 

визуелна опрема; медиa за складирање на 

податоци  

кл. 37  инсталации, одржување и поправка 

на компјутерски хардвер; одржување и 

поправка на комуникациски мрежи за 

податоци; одржување и поправка на 

хардвер за апарати за обработка на 

податоци; инсталација на капацитети за 

складирање; услуги за поправка на 

електронска деловна опрема; инсталација 

на компјутерски системи; одржување и 

поправка на инструменти; компјутерски 

хардвер (инсталации, одржување и 

поправка на-); инсталации на компјутерски 

мрежи; надградба на компјутерски 

хардвер; инсталација на комуникациски 

мрежни инструменти; одржување и 

поправка на комуникациски мрежи; 

одржување и поправка на комуникациски 

мрежи за податоци; инсталација на 

апарати за мрежни податоци; инсталација, 

одржување и поправка на канцелариски 

машини и опрема; инсталација на хардвер 

за компјутерски системи;  инсталација на 

компјутеризиран информациски систем; 

одржување и поправка на комуникациски 

системи; советодавни услуги во врска со 

инсталација на аудио визуелна опрема; 
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советодавни услуги во врска со 

инсталација на опрема за комуникација; 

советодавни услуги во врска со 

инсталација на безбедносна и сигурносна 

опрема; советодавни услуги во врска со 

одржување и поправка на механичка и 

електрична опрема; Информации 

(поправка -); информациски услуги во 

врска со одржување на безбедносен 

систем; информациски услуги во врска со 

инсталација на безбедносен систем; 

обезбедување информации во врска со 

безбедно одржување и поправка; 

обезбедување информации во врска со 

поправка и одржување на машини за 

печатење; обезбедување информации во 

врска со поправка и одржување на 

телекомуникациски машини и апарати; 

обезбедување информации во врска со 

поправка и одржување на 

телекомуникациски машини и апарати; 

обезбедување информации во врска со 

поправка и одржување на канцелариски 

машини и апарати; консултантски услуги 

во врска со инсталација на компјутери  

кл. 42  компјутерски услуги; услуги за 

бекап (backup) за компјутери на далечина; 

инсталација на фирмвер; дизајн, развој и 

примена на софтвер; инсталација, 

поправка и одржување на компјутерски 

софтвер; консултација и советување за 

компјутерски софтвер и хардвер; 

консултација во полето на компјутерски 

хардвер и компјутерски софтвер; 

консултација за дизајн и развој на 

компјутерски хардвер; услуги на 

советување и консултација поврзани со 

компјутерски хардвер; консултација 

поврзана со компјутерски системи; услуги 

на советување поврзани со дизајн на 

компјутерски системи; услуги на 

советување поврзани со дизајн на 

компјутерски софтвер; услуги на техничка 

поддршка за компјутерски софтвер; услуги 

за поддршка на информатичка 

технологија; консултирање на полето на 

мрежи и апликации за обработка во облак 

(cloud computing); обработка во облак 

(cloud computing); консултациски услуги за 

компјутерски хардвер и софтвер; дизајн, 

развој и примена на софтвер; развој на 

софтвер, програмирање и примена; 

примена на компјутерски програми во 

мрежи; дизајн, развој и примена на 

софтвер; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер; услуги на компјутерски мрежи; 

развој на компјутерски софтвер за други; 

дизајн, одржување, издавање и 

ажурирање на компјутерски софтвер; 

инсталација, одржување, поправка и 

сервисирање на компјутерски софтвер; 

техничка консултација во врска со 

инсталација и одржување на компјутерски 

софтвер; решавање на проблеми на 

компјутерски хардвер и софтвер; услуги за 

миграција на податоци; услуги за 

обработка во облак (cloud computing 

services); услуги на техничка консултација 

поврзани со информатичка технологија; 

услуги на консултирање и информирање 

поврзани со архитектура и 

инфраструктура на информатичка 

технологија; дизајн и развој на 

архитектура на компјутерски софтвер; 

дизајн и развој на архитектура на 

компјутерски хардвер; хостинг платформи 

на интернет; програмирање на софтвер за 

интернет платформи; консултирање 

поврзано со дизајн на почетни страници и 

интернет сајтови; услуги за враќање на 

податоци; услуги на кодирање и 

декодирање на податоци; кодирање, 

дешифрирање и автентификација на 

информации, пораки и податоци; дизајн и 

развој на електронски системи за 

безбедност на податоци; консултација во 
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полето на компјутерска безбедност; 

софтвер како услуга [SaaS]; обезбедување 

на виртуелни компјутерски средини преку 

обработка во облак (cloud computing); 

Сервис за обезбедување на апликации 

[ASP], имено, хостирање на компјутерски 

софтверски апликации на други; 

обезбедување на привремена употреба на 

софтверски апликации кои не можат да се 

преземат, достапни преку веб-страница; 

обезбедување на информации за дизајн и 

развој на компјутерски софтвер, системи и 

мрежи; Софтвер како услуга; Платформа 

како услуга [Paas]; дизајн и развој на 

компјутерски софтвер; обезбедување на 

виртуелни компјутерски системи преку 

обработка во облак (cloud computing); 

обезбедување на виртуелни компјутерски 

средини преку обработка во облак (cloud 

computing); развој и тестирање на 

компјутерски методи, алгоритми и 

софтвер; тестирање на компјутери; 

тестирање на компјутерски хардвер; 

тестирање на компјутерски програми; 

тестирање на компјутерски софтвер; 

тестирање на опрема за пресметување; 

тестирање на системи за процесирање на 

електронски податоци; услуги на 

компјутерски системи за следење 

(monitoring); следење (monitoring) на 

мрежни системи; следење (monitoring) на 

компјутерски системи со далечински 

пристап; услуги за компјутерско 

дијагностицирање; обезбедување на 

информации за дизајн и развој на 

компјутерски софтвер, системи и мрежи; 

советодавни и информативни услуги 

поврзани со компјутерски софтвер; 

советодавни и информативни услуги 

поврзани со компјутерски периферни 

уреди; информативни услуги поврзани со 

информатичка технологија; услуги за 

обезбедување на технолошки 

информации; дизајн и развој на 

оперативен софтвер за компјутерски 

мрежи и сервери; одржување на 

компјутерски софтвери кој се употребува 

за работа со  апарати и машини за 

полнење; дизајн и развој на софтвер за 

внесување и управување со податоци; 

услуги на издавање на компјутери; 

издавање на информации поврзани со 

информатичка технологија; компилација 

на информации поврзани со 

информатичка технологија; лизинг на 

системи за процесирање на податоци; 

лизинг на компјутерски софтвер; лизинг на 

компјутерски програми; лизинг на 

компјутерски апарати; лизинг на 

компјутери; лизинг на компјутерски 

капацитети; лизинг на компјутерска 

опрема; лизинг на пристап до компјутер; 

лизинг на време за пристап до компјутер; 

складиштење за податоци; електронско 

складирање на податоци; Услуги за 

удвојување и конверзија на податоци, 

услуги за кодирање податоци; услуги за 

безбедност на податоци [firewalls]; 

компјутерско програмирање за 

процесирање на податоци; технички дизајн 

и планирање на телекомуникациски 

мрежи; услуги на дизајн и планирање 

поврзани со телекомуникациска опрема; 

планирање, дизајн, развој и одржување на 

онлајн вебстрани за трети лица; технички 

совети поврзани со компјутери; технички 

советодавни услуги поврзани со 

процесирање на податоци; привремено 

електронско складирање на информации и 

податоци; системски анализи (компјутер -); 

услуги на техничка анализа на податоци; 

развој на апликативни решенија за 

компјутерски софтвер; инсталација и 

персонализација на компјутерски 

апликациски софтвер; услуги за развој на 

веб сајт; програмирање на оперативен 
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софтвер за компјутерски мрежи и сервери; 

Инфраструктура како услуга [Iaas]; дизајн 

и развој на системи за складирање на 

податоци; одржување на компјутерски 

софтвер поврзан со компјутерска 

безбедност и спречување на компјутерски 

ризици; ажурирање на компјутерски 

софтвер поврзан со компјутерска 

безбедност и спречување на компјутерски 

ризици; бекап (backup) услуги за податоци 

на компјутерски хард диск; IT безбедност, 

заштита и обновување; дизајн и развој на 

програми за безбедност на интернет; 

услуги на компјутерско програмирање за 

електронска безбедност на податоци; 

дизајн и развој на електронски 

безбедносни системи за податоци; услуги 

на компјутерска безбедност за заштита од 

нелегален мрежен пристап; обезбедување 

на безбедносни услуги за компјутерски 

мрежи, компјутерски пристап и 

компјутеризирани трансакции; услуги на IT 

консултирање, советување и 

информирање  

 

(210) TM  2021/497 (220) 06/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) UPL CORPORATION LIMITED 5th 

Floor, Newport Building, Louis Pasteur 

Street, Port Louis, MU 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербициди, пестициди, инсектициди, 

фунгициди, препарати за уништување на 

црви, родентициди, средства против 

плевел, препарати за уништување плевел 

и штетници  

 

(210) TM  2021/498 (220) 06/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Acer Incorporated 7F-5, No. 369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI 

CITY, R.O.C.,TW 105, TW 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини, алати за машини, 

електрични алати; мотори и машини 

(motors and engines), (освен за сувоземни 

возила); Машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи, 

освен рачни алати; инкубатори за јајца; 

автоматски автомат машини; метли; 

машини за перење; вакуум; џогери на 

пареа; опрема за градба; пумпи, 

компресори и вентилатори; индустриски 

роботи; генератори за струја; опрема за 

пренесување и ракување; механизми за 

отварање и затварање; опрема за дигање 

и подигнување, лифтови и ескалатори; 

транспортери и подвижни ленти; машини 

за пакување: машини и алати за машини 

за третман на материјали и за 

производство; машини и апарати за 

сечење, бушење, стружење, острење и 

третман на површини; електрични 

бормашини и дупчалки; електрични пили; 

мелници и машини за кршење; машини за 
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обликување и моделирање; машини, 

алати и апарати за зацврстување и 

спојување; опрема за заварување и 

лемење; машини за филтрирање, 

сепаратори и центрифуги; машини за 

обложување; машини за управување со 

отпад и рециклирање; машини за 

печатење и книговез; електрични машини 

за перење алишта; автоматски машини за 

миење садови; електрични правосмукалки; 

ракување со облека преку електрични 

машини за дезодорирање, пеглање и 

стерилизирање на облека за употреба во 

домаќинство; црева за правосмукалки; 

ќеси за правосмукалки; стик 

правосмукалки (Stick type vacuum 

cleaners); роботи (машини); Електрични 

ротирачки вентилатори; пумпи за 

компресирање на воздух; електрични 

ротирачки компресори; компресори за 

фрижидери; Машини за сушење (не 

загреани); електрични миксери за 

употреба во домаќинство; робот 

правосмукалки; електричен процесор за 

храна; чистачи на пареа за употреба во 

домаќинство; рачни правосмукалки; 

електрични правосмукалки за постелнина; 

мотори за електрични машини за перење; 

опрема за шиење на текстил и кожа; 

машини за производство и процесирање 

на материјал; машини за производство на 

метал; машини за производство на 

текстил; машини за правење на хартија; 

машини и апарати за процесирање и 

подготовка на храна и пијалоци; мотори и 

машини (освен за сувоземни возила); 

погонски единици, освен за сувоземни 

возила; инструменти за системска 

контрола (механички -); инструменти за 

системска контрила (пневматски -); 

хидраулични контроли за машини; 

хидраулични контроли за мотори; 

електронски контроли за мотори; тркала и 

ленти за машини; машини за 

диспензирање; автомат машини; машини 

за прскање: машини за метење, чистење, 

миење и перење; машини за пеглање и 

преси за алишта; опрема за надворешно 

расчистување и чистење; делови и 

додатоци за сите гореспоменати 

производи, вклучени во оваа класа; 

машини за обработка на метал, дрво и 

пластика; машини за хемиска индустрија, 

земјоделство, рударство, текстилни 

машини, машини за индустријата за 

пијалоци, машини за градење, машини за 

пакување, алати за машини; Машински 

спојници и трансмисиски елементи (освен 

за сувоземни возила); земјоделски 

направи, освен рачни алати; инкубатори за 

јајца; автоматски автомат машини; 

електричен прибор за домаќинство или 

кујна, имено апарати за чистење кои 

користат пареа, електрични процесори за 

храна, електрични блендери за употреба 

во домаќинство, електрични ножеви, 

електрични кујнски машини за сецкање, 

мелење, пресирање или отварање, 

електрични отварачи за конзерви, 

електрични преси за овошје за употреба 

во домаќинство, мелници за кафе, освен 

рачно-управувани, кујнски алатки 

(електричен прибор), електрични апарати 

за чистење за употреба во домаќинство, 

електрични вакуум запечатувачи за храна 

за употреба во домаќинство; мелници за 

употреба во домаќинство, освен рачно-

управувани; машини за месење; 

електрични апарати за заварување; 

маталки, електрични, за употреба во 

домаќинство; секачи (машини); машини за 

правење на паста; машини за сечење на 

леб; машини за мелење на месо (мелници 

за месо); маталки (beaters), електрични; 

машини за лупење; машини за рендање 

зеленчук; означувачи (машини); машини за 
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правење на газирани пијалоци; полирање 

со восок (машини и апарати за-), 

електрични; ротирачки преси на пареа за 

текстил; Машини за цедење перени 

алишта; машини за садови, 

правосмукалки, додатоци за 

правосмукалки, особено ќеси за 

правосмукалки; апарати за миење; 

Центрифугални сушари; машини и апарати 

за полирање; машини за пеглање; машини 

за шиење; педали за машини за шиење; 

машини за перење под висок притисок; 

косилки за косење трева; пили; канти за 

ѓубре (отпад); машини и апарати за 

шампонирање на теписи и мебел штоф; 

лемилица на гасно напојување (Gas-

powered soldering irons); алати за 

електрични машини, особено машини за 

бушење, бормашина без кабел, 

шрафцигер без кабел; делови од машини 

за обработка на метал, дрво и пластика; 

пиштоли за лепење, електрични; држачи 

за лепливи ленти (машини); машини за 

шев; динама; пиштоли за бојосување со 

спреј; парни мотори (blowing engines); 

апарати за дигање; машини за електрично 

полирање, освен за употреба во 

домаќинство; полирачи за чевли, 

електрични; електрични ножици за 

стрижење; електрични преси (машини); 

машини за центрирање; индустриски 

машини за сечење; машини за дупчење; 

електрични машини за заварување; 

машини за кршење; имплементи за 

хортикултура (машини); пумпи за 

оксигенизирање на аквариум; апарати за 

управување со лифт; имплементи 

(машини) за прскање; сите гореспоменати 

производи вклучени во класа 7; лепливи 

ленти за макари; алтернатори; подлоги за 

машини против триење; уреди против 

загадување за мотори и машини; оски за 

машини; топчести прстени за лежишта; 

топчести лежишта; потпирачи на лежишта 

за машини; ленти за транспортери; 

динама за велосипеди; држачи за сечила 

(делови од машини); сечила (делови од 

машини); машински собирачи на бигор за 

бојлер; цевки (бојлер -) (делови од 

машини); матрици (кутии за -) (принтање); 

облоги за сопирачи, освен за возила; 

плочки за сопирање, освен за возила; 

сопирачки сегменти, освен за возила; 

гуртни, освен за возила; четки (делови од 

машини); карбонски четки (струја); 

напојувачи за карбуратори; карбуратори; 

Облека од влачена волна (делови од 

машини за влачење волна); заштитни 

навлаки за машини; патрони за машини за 

филтрирање; катализатори; сечила за 

сечачи за слама; секачи за машини; 

дупчалки (делови од машини); вентили (за 

пропуштање на течности во еден правец - 

) (делови за машини); парни кондензатори 

(делови за машини); контролни кабли за 

машини, машини или мотори; контролни 

механизми за машини и мотори или 

машини; контроли (хидраулични - ) за 

машини, машини или мотори; контроли 

(пневматски - ) за машини, машини или 

мотори; Цилиндрични глави за мотори; 

цилиндри за машини; цилиндри за мотори 

и машини; затворачи на врати, 

електрични; отварачи на врати, 

електрични; сепаратори за вода; држачи 

на сврдла (делови од машини); бургии за 

дупчење (делови од машини); глави за 

дупчење (делови од машини); цилиндри 

(делови од машини); ремени за динамо; 

четки за динамо; електроди за машини за 

заварување; ауспуси за мотори и машини; 

експанзиони резервоари (делови од 

машини); ремени за вентилатори за 

мотори и машини; вентилатори за мотори 

и машини; хранилки (делови од машини); 

апарати за напојување на машински котли; 
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филтри (делови од машини или мотори); 

Филтри за прочистување на воздухот за 

ладење за мотори; опрема за машински 

котли; Одводни ќунци за котли на машини; 

Механизами за регулација на вртежите, 

освен за копнени возила; Апарати за 

промена на гориво за мотори со 

внатрешно согорување; Заштедувачи на 

гориво за мотори и машини; стакларски 

дијаманти (делови од машини); Зажарени 

свеќички за дизел мотори; кутии за 

подмачкување (делови од машини); 

прстени (подмачкување -) (делови од 

машини); шмиргли (делови од машини); 

водилки за машини; чекани (делови од 

машини); закачалки (делови од машини); 

менувачи на топлина (делови од машини); 

Уреди за држење на алати за машини; 

заштитни навлаки (делови од машини); 

заштитни капаци (делови од машини); 

хидраулични отварачи и затварачи на 

врати (делови од машини); Уреди за 

палење за мотори со внатрешно 

согорување; Индуктори за палење; 

вбризгувачи; Апарати за мастила за 

печатарски машини; запечатувачки споеви 

(делови од мотори); педали за палење 

мотоцикли; ножеви (делови од машини); 

ножеви за машини за косење; рамки за 

разбои; подмачкувачи (делови од 

машини); машински погонски тркала; 

машински тркала; запчести механизми за 

машини; разгранувач (издувен -) за 

мотори; матрици за употреба во принтање; 

воденички камења; калапи (делови од 

машини); придушувачи за мотори и 

машини; прстени за клипови; клипови 

(делови од машини или мотори); клипови 

за цилиндри; клипови за мотори; клипови 

за амортизација; пневматски отварачи и 

затварачи за врати (делови од машини); 

редуктори (притисок -) (делови од 

машини); регулатори на притисок (делови 

од машини); вентили за притисок (делови 

од машини); печатарски цилиндри; 

озолитни плочи за печатарство; 

печатарски валјаци за машини; мембрани 

за пумпи; пумпи (делови од машини, 

мотори или машини); шила за машини за 

дупчење; макари со запчаници; ладилници 

(ладење) за мотори и машини; гребла за 

машини за израмнување; макари (делови 

од машини); вретена за разбои за ткаење; 

Макари, механички, за еластични црева; 

регулатори (делови од машини); лежишта; 

мостови за валјаци; Цилиндри за мелници; 

работни маси за пили (делови од машини); 

сечила за пила (делови од машини); 

Самоподмачкувачки лежишта; чевларски 

калапи (делови од машини); совалки 

(делови од машини); сита (машини или 

делови од машини); потпирачи за лизгање 

(делови од машини); лизгачи за машини за 

плетење; Свеќички за мотори со 

внатрешно согорување; регулатори за 

брзина за машини, машини или мотори; 

пружини (делови од машини); држачи за 

машини; стартери за мотори и машини; 

статори (делови од машини); кутии за 

полнење (делови од машини); воздушни 

потиснувачи; маси за машини; рамки за 

машини за везење; Славини [делови од 

машини или мотори]; Шмукалки за машини 

за молзење; алати (делови за машини); 

турбокомпресори; калапи (делови од 

печатачки преси); Додатоци на 

правосмукалки за ширење парфеми и 

дезинфектанти; ќеси за правосмукалки; 

црева за правосмукалки; вентили (делови 

од машини); грејачи за вода (делови од 

машини); шипки за бушење; апарати за 

електролачно сечење; електролачни 

заварувачи; апарати за заварување; 

електрични лемилици; запечатување на 

пластика (електрични апарати за -) 

(пакување); опрема за земјоделие, 
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пренесување на земја, градење, вадење 

на нафта и гас и рударство; машини и 

апарати за земјоделие, градинарство и 

шумарство; инструменти за системска 

контрола (механички -); мотори и машини 

(освен за сувоземни возила); електрични 

пили; генератори на струја; отварачи на 

врати, електрични; затварачи на врати, 

електрични  

 

(210) TM  2021/499 (220) 06/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Energy Beverages LLC 2390 

Anselmo Drive, Corona, CA 92879, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Oрце Николов 68/4 реон 20 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

BURN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2021/500 (220) 07/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Македонско здружение за заштита 

при работа ул. Востаничка бр.2 , 1000, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сива, сина 

(531) 01.01.13;26.02.07;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; водење дејност (служби за 

давање совети за водење на одделни 

дејности), дејности (консултации за 

водење на дејностите), дејности 

(професионални консултации), аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси], бизнис 

(помош во водењето биснис), бизнис 

информации, бизнис испитување, бизнис 

истражување, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

бизнис проценки; 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; консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

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. 41  образовни услуги; подготвување на 
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наставата; забава; спортски и културни 

активности; академии [образование]; 

тренинг (обука); конференции 

(организирање и водење конференции); 

конгреси (организирање и водење 

конгреси); информирање за образование; 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; обука [практична обука 

демонстрирање]; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

организирање и водење на работилници 

[обука], семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), организирање 

саемски манифестации  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединци; безбедност (советување за 

безбедност), советувања за безбедности и 

здравје при работа, заштита при работа  

 

(210) TM  2021/501 (220) 07/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

Rivoksar 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за 

превенција од венозен тромбоемболизам 

(VTE) кај возрасни пациенти кои подложат 

на операција за замена на елективен колк 

или колено. Третман на длабока венска 

тромбоза (DVT) и пулмонарен емболизам 

(PE), и превенција од повторлива DVT и 

PE кај возрасни  

 

(210) TM  2021/502 (220) 07/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Abetyl 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи во 

комбинација со преднизолон, се 

употребува во третман на пациенти со 

метастазиран рак на простата  

 

(210) TM  2021/503 (220) 10/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(300) 81977  16/11/2020  JM 

(731) Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, Bethesda, 

Maryland 20817, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Oрце Николов 68/4 реон 20 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

 
 (531) 26.13.01;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  управување на програма со награди 

за поттик што им овозможува на 

членовите да откупуваат поени за 

сместување како и производи, услуги и 

искуства поврзани со патувања; 

управување на програма со награди за 

поттик што им овозможува на членовите 

да откупуваат поени за наградите што ги 

нудат други програми за лојалност; 

промоција на услуги на хотел, 

одморалиште, авиокомпанија, 

изнајмување на автомобили, временски 

ограничено право на користење на 

одредена недвижност (time share), 

патување и одмор преку програма со 

награди за поттик; деловна организација, 

функционирање и надгледување на 

програмите за лојалност  

кл. 36  услуги за временски ограничено 

право на користење (timesharing) на 

недвижен имот со програма со награди за 

поттик;услуги за листинг, изнајмување и 

закуп на недвижен имот за резидентно 

сместување, станови, соби во домовите, 

куќи за одмор, и вили со програма со 

награди за поттик;издавање на кредитни 

картички;услуги за овластување, 

верификација, обработка на плаќања и 

обработка на трансакции со кредитни 

картички  

кл. 43  хотелски услуги со програма со 

награди за поттик; услуги за хотелски 

резервации за други  

 

(210) TM  2021/504 (220) 04/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје бул. Јане 

Сандански бр. 71А-2-63.2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црно-бел, важи за сите бои и 

комбинации 

(531) 26.07.19;26.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството шумарството  

 

(210) TM  2021/505 (220) 04/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје бул. Јане 

Сандански бр. 71А-2-63.2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

ANNI MEDIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 
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истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството шумарството  

 

(210) TM  2021/507 (220) 29/04/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) POSCO INTERNATIONAL 

Corporation 134, Teheran-ro, Gangnam-

gu, Seoul, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење алишта; машини 

за миење садови; правосмукалки  

кл. 11  фрижидери; микробранови печки; 

електрични печки; печки на гас; 

електрични плотни; плотни на гас; 

аспиратори; клима уреди; грејачи за вода; 

прочистувачи на воздух; машини за 

сушење алишта  

 

(210) TM  2021/508 (220) 11/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Vianex SA Tatoiou str., 18th km 

Athens-Lamia National Road 14671 N. 

Eryhtrea , GR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

MEPENEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; антибиотици, микробициди  

 

(210) TM  2021/510 (220) 11/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД 

ДОО, с. Врапчиште ул. 100 бр.1, 

Врапчиште, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 03.07.03;27.05.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, дивеч; живина; пилешко месо; 

свежо пилешко; замрзнато пилешко; 

пилешко подготвено за скара; производи 

од пилешко месо; пилешки батаци; 

пилешки гради, пилешки гради без кожа, 

пилешки батаци, пилешко филе, пилешки 

парчиња, пилешки крилца, пилешки црн 

дроб, пилешки срца, пилешка слезина; 

суви колбаси; колбас; пилешки колбаси; 

салама; пилешка салама; виршли; 

пилешки паштети; пилешка салата; салати 

од живина; сушено пилешко месо; 

замрзнати оброци кои се состојат главно 

од пилешко месо; пржено пилешко; печено 

пиле; храна закуска врз основа на пилешко 

и месо; пилешки плескавици (хамбургери); 

мелено месо; пилешки ќофтиња; пилешка 

супа (сосови); подготвени оброци 

направени од живина (преовладува 

пилешко месо); подготвени оброци кои 

содржат (главно) пилешко месо; супа; 

пилешка супа; јајца; масла и масти за 
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јадење; масла и масти; трпезни јајца, 

содржина од јајца без лушпи (белка и 

жолчка) за да се направат јајца во прав  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

услуги; услуги за продажба на мало и 

големо поврзани со месо и месни 

производи, дивеч и живина (пилешко 

месо)  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци; услуги за подготовка на храна; 

услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(210) TM  2021/511 (220) 11/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Suzhou Dake Machinery Co., Ltd No. 

45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, 

Suzhou City, Jiangsu Province, CN 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и рачни инструменти, 

имено, рачно придвижувани алати; рачни 

дупчалки; шрафцигери; пили; клучеви; 

кпешти; стеги; чекани; секири; длета; 

абрихтери; фрези, секачи; забивачи; 

направи за спојување; хефталки; спојници; 

клешти за соголување жици; турпии; 

клешти за камен, пробојници; кпешти за 

нитни; мистрии; лопати; инбуси; 

виљушкасти клучеви; клешти за стегање 

конектори; рачни дигалки; извлекувачи; 

менгемиња; синџирски рачни дигалки; 

цилиндарски четки; четка за боење; вреќи 

за алати; држачи за алати; земјоделски 

алатки; градинарски алати; ножици за лим; 

гребла за трева; ножици за трева; косилки 

за порабување тревници; ножици за 

кроење; инструменти за брусење; пиштоли 

за лепило; ножеви; инструменти за 

острење; бургии за рачни алатки; дискови 

за брусење; дискови за сечење; дискови за 

полирање; дискови за шмирглање; сечила 

за пила, тркала за острење  

 

(210) TM  2021/512 (220) 12/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Гоце Дочински ул. „Брдославица“ 

бр. 35, 2330, Берово, MK 

(540)  

 
(591) црна, портокалова 

(531) 03.13.04;27.05.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед, производи од мед и пчелини 

производи  

кл. 33  алкохолен пијалак на база на мед, 

прополис (алкохолен)  

кл. 35  малопродажни услуги поврзани со 

мед и храна  

 

(210) TM  2021/513 (220) 12/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(300)  

(731) NFINIX TECHNOLOGY LIMITED Flat 

39, 8/F, Block D, Wah Lok Industrial 

Centre, 31-35 Shan Mei Street, Fotan, NT, 

Hong Kong, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 7  раздробувачи; машини за сечење 

леб; машини за мешање; мелници 

[машини]; машини за подготовка на 

пијалоци, електромеханички; машини за 

пеглање; машини за миење садови; 

мелници за кафе, што не се рачно 

управувани; преси за овошје, електрични, 

за употреба во домаќинството; машини за 

перење алишта; индустриски роботи; 

инсталации за чистење што исцрпуваат 

прашина; ЗД принтери; автомати (вендинг 

машини); Уреди за извлекување завеси, 

електрично управувани  

кл. 9  компјутерски периферни уреди; 

компјутерски бележници; лаптоп 

компјутери; таблет компјутери; кутии за 

звучници; телевизиски апарати; уреди за 

компјутерска меморија; мобилни 

телефони; паметни телефони; слушалки; 

фотоапарати [фотографија]; конектори за 

електрични водови; батерии, електрични; 

полначи за батерии  

кл. 11  електрични крушки од светилки; 

електрични ламби; ламби; вжарени 

пламеници; прегради за ладење; 

замрзнувачи; апарати и машини за 

ладење; инсталации и машини за ладење; 

фрижидери; инсталации за климатизација; 

фен за коса; апарати за климатизација; 

електрични вентилатори за лична 

употреба; уреди на пареа за пеглање 

ткаенини; грејачи за вода  

 

(210) TM  2021/514 (220) 12/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ 

ПРОМ-ГАС ДООЕЛ ул. Св.Кирил и 

Методиј бр. 4, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, бела, сина 

(531) 01.15.15;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување цо 

работи;канцелариски работи, трговија на 

големо со цврсти, течни и гасовити горива  

 

(210) TM  2021/515 (220) 12/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ 

ПРОМ-ГАС ДООЕЛ ул. Св.Кирил и 

Методиј бр. 4, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, бела, сина 

(531) 01.15.15;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување цо 

работи;канцелариски работи, трговија на 

големо со цврсти, течни и гасовити горива  

 

(210) TM  2021/517 (220) 12/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ТХАИ ФУДС ДОО Скопје ул. Борка 

Талевски бр. 1, Скопје, MK 

(540)  
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(591) црвена, портокалова, зелена, бела, 

жолта 

(531) 03.02.01;11.01.06;11.03.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  

 

(210) TM  2021/518 (220) 12/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-

672 Warszawa, PL 

(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) црвена, сина, зелена, виолетова, 

жолта, портокалова 

(531) 26.04.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека; облека за бебиња и 

новороденчиња; обувки; покривала за 

глава; долна облека; костими за капење, 

костуми за капење и облека за плажа; капи 

за пливање; трикотажа; костуми за 

маскирање; маски за очи; крзнени грејачи 

за нозе, што не се загреваат електрично; 

греачи за раце [облека]; ремени [облека]; 

марами за околу врат, мали марами 

[облека], шалови и марами; вртоврски; 

чорапи  

кл. 28  спортски артикли и опрема; играчки, 

игри, предмети за играње и ефтини 

играчки; празнични декорации и вештачки 

Божиќни елки; автоматски машини за 

играње; апарати за саеми и игралишта; 

базени (пливање-) [артикли за играње]; 

украсни ленти [ефтини играчки за забава]; 

хартиени капи [ефтини играчки за забава]; 

театарски маски; играчки за животни; 

змаеви  

кл. 35  малопродажба и големопродажба, 

спроведена онлајн и во мали локални 

продавнички (brick-and-mortar shops), на 

следните производи: облека, обувки, 

покривала за глава, долна облека, костими 

за капење, костуми за капење и облека за 

плажа, капи за капење, трикотажа, 

додатоци за облека, кројачки предмети, 

играчки и игри, електронски игри, книги, 

електронски книги, дискови и други носачи 

на податоци, канцелариски прибор, 

додатоци за училиште, ранци, ученички 

чанти (satchels), кутии за пенкала, торби за 

чевли, таблет компјутери, телефони, 

спортски артикли и додатоци, спортска 

опрема, козметика, мебел, постелнина за 

кревет и текстил, ќебиња, вреќи за 

спиење, бебешки колички, релаксатори за 

бебиња, кенгур за носење новороденчиња 

(sling bags), дубалца, детски велосипеди, 

производи за убавина и хигиена, 

производи за лична нега и хигиена, 

седишта за во автомобил за деца, 

додатоци за хранење на новороденчиња и 

бебиња, чинии и прибор за јадење, греачи 

за шишиња, електронски уреди за 

набљудување на бебиња, уреди за 

следење на дишење, артикли за шиење, 

декоративни артикли од текстил, украси за 

коса, витлери за коса, артикли за 
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прицврстување на коса, перики, лажна 

коса, вештачко овошје, зеленчук и 

цвеќиња, накит од бижутерија, слаткарски 

производи, напитоци, пумпи за 

измолзување, парфимерија, додатоци за 

трудни жени и доилки, вклучувајќи и 

перници за трудници, перници за доење, 

перници за после породување, торби, 

торби за колички, чанти, далечинско-

управувани модели и додатоци за нив, 

батерии за далечинско-управувани 

модели, мотори за далечинско-управувани 

модели, додатоци за правење на модели, 

мебел, мали куќни апарати, додатоци за 

чистење;агенции за увоз-

извоз;комерцијално-информативни 

агенции;рекламирање, маркетинг и услуги 

за промовирање;анализа на 

трошоци;маркетинг студии и услуги за 

истражување на пазарот;анализа и 

пребарување на однесување на 

потрошувачот;испитување на јавното 

мислење;процена на бизнис;јавни 

односи;промовирање на продажба за 

други;средување на излог;советување за 

деловни работи;помош во деловно 

управување;советување за управување со 

персонал;вработување персонал;услуги на 

експертиза за деловна 

ефикасност;фактурирање;услуги на 

фотокопирање;Комерцијални информации 

и советување на потрошувачите 

[советувалиште за 

потрошувачи];Ангажирање манекени за 

рекламирање или промовирање на 

производи;организирање на изложби и 

трговски саеми за деловни и промотивни 

цели;надворешни услуги [поддршка на 

бизниси];модни шоуа за промотивни цели 

(организирање на -);компилација на 

информации во компјутерска база на 

податоци;систематизација на информации 

во компјутерска база на 

податоци;компјутеризирано раководење со 

датотеки;сортирање на информации во 

компјутерска база на 

податоци;пребарување на податоци во 

компјутерски датотеки за други 

лица;пребарување на информации во 

компјутерски бази на податоци;Услуги за 

набавки за други лица [купување 

производи и услуги за други 

фирми];Комерцијална администрација за 

издавање лиценци за стоки и услуги за 

други лица;услуги на даватели на 

франшизи, имено помош и советување 

при поставување, работење или 

управување на индустриски и/или 

комерцијални претпријатија;помош при 

претставување на нови продукти, во 

рамките на договорот за франшиза  

 

(210) TM  2021/519 (220) 12/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-

672 Warszawa, PL 

(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)  

 

SMIKI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  спортски артикли и опрема;играчки, 

игри и предмети за играње;празнични 

декорации и вештачки божиќни 

елки;апарати за саеми и 

игралишта;машини за игри, машини за 

видео игри, балони за играње, балончиња 

од сапуница (играчки), ракавици за безбол, 

базени за пливање (артикли за играње), 

вртимушки (играчки), бинго картички, боб-

санки, даски за сурфање на стомак, 
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ракавици за боксирање, чизми за скијање 

со прикачени скии, украси за божиќни 

елки, освен артикли за осветлување и 

слаткарски производи, држачи за божиќни 

елки, божиќни елки од синтетички 

материјал, хратиени капи за забава, даски 

за сурфање, скејтборди, домино, куќи за 

кукли, дискови за спортови, ѕвончиња за 

божиќни елки, растегнувачи за гради 

(направи за вежбање), апарати за 

бодибилдинг, апарати за физикални 

вежби, апарати за тренирање на тело, 

карти за играње, рекети за игри, топки за 

играње, мали топчиња за игри, апарати за 

игри, жетони (дискови) за игри, игри, 

автоматски и забавни машини управувани 

со паричка, игри со табли, преносни игри 

со дисплеи со течни кристали, друштвени 

игри, ѕвечки (предмети за играње), 

свирчиња (играчки), повици за игри со 

ловење, тегови за вежбање, скутери 

(играчки), лулашки, калеидоскопи, 

дијаболи за пиштоли (играчки), ударни 

каписли (играчки), елеци за пливање, 

опрема за возење на саеми, коцки за 

градење (играчки), конфети, коњчиња за 

клацкање, игри за градење, коцки, кутии за 

коцки, ефтини играчки за забави, поклони 

за забави за играње, кегли, уреди и 

механизми за куглање, куглање, 

марионети, кукли, шишиња за храна за 

кукли, кревети за кукли, соби за кукли, 

облека за кукли, летачки дискови 

(играчки), змаеви, макари за змаеви, жица 

за риболов, топчиња за бангмингтон, 

летање со змаеви, лакови за стрелаштво, 

опрема за стрелање со лак, ролери со 

тркала во една редица, лизгалки за мраз, 

махјонг игри, марионети, маски играчки, 

театарски маски, мечиња, сетови на 

макети (играчки), макети на возила, мрежи 

за пеперутки, штитници (спортски 

артикли), штитници за колена (спортски 

артикли), скии, заштитни потполнки 

(делови од спортски одела), штитници за 

лакти (спортска опрема), пачинко игри, 

ремени за пливање, експлозивни бонбони 

(новогодишни бонбони што пукнуваат кога 

се отвораат), фрлање обрачи околу клин, 

маси за играње фудбал на затворено, 

топки за игри, пињати, пиштоли играчки, 

табли за играње дама, меки играчки, 

пераи за пливање, пловки за пливање и 

играчки за вода, воздушни пиштоли 

(играчки), игри со потковица, возила 

играчки, машини за физикални вежби, 

лизгалки (предмети за играње), 

сложувалки, возила со радио контрола 

(играчки), ракавици (додатоци за игри), 

мускули за бањање и пливање, играчки со 

чипови, пикадо, санки (спортски артикли), 

мрежи (спортски артикли), шах табли, шах 

игри, апарати за магични шоуа, практични 

шеги (ефтини играчки);вештачки снег за 

божиќни елки, снежни топки, држачи за 

свеќи за божиќни елки, електронски 

таргети, таргети, отскочни даски (спортски 

артикли), табла игри, дама (игри), стапови 

за риболов, вреќи за удирање, ролерки, 

предмети за играње, играчки за домашни 

миленичиња, мобилни (играчки), плишани 

играчки  

 

(210) TM  2021/520 (220) 12/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-

672 Warszawa, PL 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(591) црвена, бела 

(531) 26.01.20;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  покривала за 

глава;облека;обувки;делови од облека, 

обувки и покривала за глава;бандани 

[марами];беретки;елеци за мажи;женска 

долна облека;долна облека;долна облека 

што впива пот;градници;блузи;работнички 

комбинезони;комбинезони;женски 

околувратици од перја или крзно 

[околувратници];брич-панталони 

(Breeches);чевли;чизми за 

скијање;спортски обувки;чизми со 

врвки;шалови;кравати;цилиндри 

(шапки);капи [покривала за глава];капи за 

капење;дрвени обувки;плетена облека 

[облека];дресови 

[облека];еспадрили;женски крзнени 

шалови;престилки [облека];околувратник 

со широки краеви што се носи како 

официјална вратоврска (ascots);облека од 

гарбадин;одела;грејачи за нозе;корсети 

[женска долна облека];комбинезони 

[подоблека];широки подсукњи 

(Petticoats);гумени чевли [обувки];гамаши 

(Spats);машки елеци;шешири;шешири 

(хартија -) [облека];качулки 

[облека];бермуди за капење;џебови за 

облека;пелерини;крагни што можат да се 

отстранат;комбинезони 

[облека];водоотпорни костуми за скијање 

на вода;костуми за пливање;кошули;маици 

по прерамки;вратоврски;јакни 

[облека];долги јакни;хеланки 

[панталони];машки гаќи (briefs);бебешки 

панталони;Монтила [куса шпанска 

наметка] (mantillas);маски за 

спиење;крзнени греачи за раце (muffs) 

[облека];униформи;округли 

капи;шешири;крзнени греачи за уши 

[облека];чевли за гимнастика;чизми за 

фудбал;обувки за плажа;спортски 

обувки;заштитници за крагни;облека за 

велосипедисти;облека за 

гимнастичари;спремна-за-носење 

облека;хартиена облека;водоотпорна 

облека;крзнени греачи за нозе, кои не се 

загреваат електрично;Горна облека 

[наметки];визири за сонце;первази за 

капи;долги палта;влечки;влечки за во 

бања;ремени [облека];Ленти за чизми и 

чевли што се зашиваат меѓу долниот и 

горниот дел за зацврстување;ремени 

(пари -) [облека];пелерини;крзнени 

наметки;бебешки пелени од текстил 

(пелени-

гаќи);пижами;наметки;пењоари;горни 

елеци;влошки;постави (готови -)[делови од 

облека];трегери;подвезици;жартели за 

кратки чорапи;долги чорапи;долги чорапи 

за упивање на пот;штитници од пот;кратки 

чизми;работнички 

мантили;џемпери;хулахопки;ракавици 

[облека];ракавици без 

прсти;сандали;сандали за во бања;сари 

(кинеска традиционална 

облека);чорапи;облека од имитација од 

кожа;кожна 

облека;гаќи;панталони;сукњи;долни маици 

по прерамки;купаќи;костуми за 

маскирање;облека за 

плажа;фустани;тенки џемпери;долги 

марами;марами;широки платнени појаси 

за носење;наметки;лигавчиња, кои не се 
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од хартија;тоги (старогрчка традиционална 

облека);трико (Leotards);маици по кратки 

ракави;турбани;превези [облека];комплети 

за новороденчиња 

[облека];трикотажа;јакни со постава 

(облека)  

кл. 26  додатоци за облека имено токи 

[додатоци за облека], ленти за ракави и 

ленти за околу ракави [додатоци за 

облека], артикли за шиење имено игли за 

шиење и декоративни текстилни артикли 

имено позамантерија (haberdashery) 

[кројачки артикли], освен конци; украси за 

коса, витлери за коса, артикли за 

зацврстување на коса, и лажна коса; 

вештачко овошје, цвеќе и зеленчук; 

привезоци [кои не се накит или за клучеви, 

прстени или ланци]; броеви за 

обележување на постелнина; петлици за 

блузи; патенти; пулејки за облека 

(додатоци за облека); лажни бради; 

брошеви [додатоци за облека]; 

самолепливи лепенки за украсување на 

текстилни артикли кои се нанесуваат со 

помош на топлина; растегливи ленти; 

беџови за носење, кои не се од скапоцени 

метали; украсни значки од ефтини 

материјали [копчиња]; карнери [тантела]; 

карнери за облека; набори на здолништа 

[фарбели]; реси; плетенки; венци од 

вештачко цвеќе; копчиња; везови; украси 

за шешири; машни за коса; ленти за 

зацврстување крагни; волнена чипка; 

украси за чипка; шноли за виткање на 

коса; украсни ленти [украси за облека]; 

пораби за облека; букви за обележување 

на постелнина; броеви за обележување на 

постелнина; лажни рабови; растегливи 

ленти за држење на подигнати ракави; 

украси (Festoons) [везење]; украси за 

чевли; витлери за коса; галантерија, освен 

кoнци; перики; мрежаста тантела [чипка]; 

пердуви [додатоци за облека]; украсни 

китенки [помпомс]; птичји пердуви 

[додатоци за облека]; розети [галантерија]; 

мрежи за коса; пердуви од ној [додатоци 

за облека]; врвки за чевли; лажни мустаќи; 

ленти за набирање завеси; плетена коса; 

парчиња вештачка коса; уметоци за коса; 

витлери (коса -) [кои не се рачен прибор], 

не-електрични; вештачки венци од цвеќе; 

шноли за коса; украсни ленти за коса; 

беретки; украсни ленти [галантерија]; 

украсни ленти за награди  

кл. 35  малопродажба и големопродажба, 

вклучувајќи и продажба преку порачки по 

пошта, интернет или далечни медиуми за 

комуникација од сите видови, на следните 

стоки: облека, обувки, покривала за глава, 

делови од облека, облувки и покривала за 

глава, додатоци за облека, артикли за 

шиење и декоративни текстилни артикли и 

декоративни текстилни артикли, украси за 

коса, витлери за коса, артикли за 

зацврстување на коса, и лажна коса, 

вештачко овошје, цвеќе и зеленчук, 

привезоци [кои не се накит или за клучеви, 

прстени или ланци]; агенции за увоз-извоз; 

комерцијално-информативни агенции; 

агенции за рекламирање; анализа на 

трошоци; истражување на пазарот; 

маркетинг студии; испитување на јавното 

мислење; испитување на бизнис; бизнис 

пребарување; средување на излог; 

презентирање на стока преку медиуми за 

комуникација, за малопродажни цели; 

избирање на персонал со употреба на 

психолошко тестирање; професионално 

бизнис советување; советување за бизнис 

работење и организација; советување за 

управување со персонал; помош во 

деловно управување; директно 

рекламирање преку пошта; услуги на 

експертиза за деловна ефикасност; 

фактурирање; услуги на фотокопирање; 

потрошувачи (комерцијални информации и 
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советување на -) [советувалиште за 

потрошувачи]; процена на бизнис; деловни 

информации; дистрибуција на примероци; 

компилација на информацији во 

компјутерска база на податоци; 

систематизација на информации во 

компјутерска база на податоци; 

компјутеризирано раководење со 

датотеки; маркетинг; Ангажирање 

манекени за рекламирање или 

промовирање на производи; процесирање 

на зборови; организирање на изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

надворешни услуги [поддршка на бизниси]; 

лепење плакати; модни шоуа за 

промотивни цели (организирање на -); 

демонстрација на стоки; помош за 

комерцијално или индустриско 

управување; промовирање на продажба за 

други; односи со јавност; рекламирање; 

онлајн рекламирање на компјутерска 

мрежа; пишување на рекламни текстови; 

рекламирање преку пошта; припрема на 

рекламни колумни; радио рекламирање; 

телевизиско рекламирање; вработување 

персонал; дистрибуција на рекламни 

огласи; систематизација на информација 

во компјутерски бази на податоци; 

организирање на трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели; услуги на 

телемаркетинг; ажурирање на рекламен 

материјал; изнајмување на рекламно 

време на медии за комуникации; 

изнајмување на рекламен материјал; 

изнајмување на рекламен простор; 

пребарување на податоци во компјутерски 

датотеки за други лица; услуги за набавки 

за трети лица (набавка на стоки и услуги 

за други фирми); комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица; советодавни 

услуги за деловно управување; помош при 

управување на деловни активности; 

административна обработка на 

направените нарачки  

 

(210) TM  2021/522 (220) 14/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

GLIMO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/524 (220) 17/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за услуги СВОД МАСТЕР 

ДОО Скопје Јуриј Гагарин бр. 31Б - 2/3, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова 

(531) 24.15.05;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми, снимени; 

изнајмување компјутерски програми; 

пренос и прием на електронски уреди; 

компјутерски хардвер и софтвер; 

аудиовизуелни записи; филмови, играни 

филмови; анимирани цртани филмови; 

видео касети; ДВД; преносливи 

мултимедијални читачи, плеери; апарати 

за снимање и пренос на звук и слика; 



 

 

309 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

платформа за пребарување, 

организирање и препорачување на 

мултимедијална содржина предавателни 

уреди (телекомуникации)  

кл. 38  услуги на емитување; емитување 

забавни програми и содржини; филмови; 

видео клипови и други мултимедијални 

материјали кои можат да се преземаат; 

емитување и испорака на аудио; видео; 

телевизиски програми; телекомуникациски 

услуги; електронски комуникациски мрежи  

кл. 41  прикажување филмови; 

аниминирани цртани филмови; 

изнајмување кинематографски филмови; 

телевизиски програми (продукција на 

телевизиски програми); продукција на шоу 

програми; титлување филмови; разонода 

(забава); образовни и забавни услуги  

 

(210) TM  2021/525 (220) 18/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ALPINE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници за пушачи, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки за пушачи, кибрити  

 

(210) TM  2021/526 (220) 18/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

PushHaler 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински апарати и инструменти  

 

(210) TM  2021/527 (220) 18/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МОНДАВИ ДООЕЛ Скопје ул. Пандил 

Шишков бр. 1/Б-23, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бордо, црна, бела 

(531) 11.03.02;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

маркетинг; презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; рекламирање; промовирање 

на продажбата за трети лица; услуги за 
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посредување во трговија  

кл. 39  испорачување пакети; 

испорачување стоки; испорачување стоки 

порачани по пошта; транспортирање; 

транспортирање стоки; пакување 

подароци; пакување стоки  

 

(210) TM  2021/529 (220) 18/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Греен Мацхинес ДОО Велес ул. 

Раштански пат бр. 2, 1400 Велес, MK 

(540)  

 
(591) жолта, зелена 

(531) 26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи, услуги на големо 

продажба и мало продажба на мобилни 

машини за чистење на улици и јавни 

површини  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/531 (220) 11/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LEAGUE OF LEGENDS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  бебешки масла; влажни марамици за 

бебиња; гелови за капење; масла за 

капење; прашоци за капење; соли за 

капење; креми за тело; масла за тело; 

спрејови за тело; освежувачи за здив; 

пенливи купки; козметички прeпарати; 

козметика; средства за чистење на заби; 

сапуни за лице; мириси; шампони за коса; 

балсами за коса; сапуни за раце; лосиони 

за раце; течни сапуни; шминка; течности 

за плакнење на уста; немедицински 

препарати за обликување на коса; 

немедицински производи за заштита од 

сонце за козметичка употреба; 

немедицински препарати за нега на усни; 

парфеми; немедицински шампони за 

домашни миленици; гелови за туширање; 

препарати за заштита од сонце; препарати 

за сончање; гелови за чистење на заби; 

пасти за заби  

кл. 6  наградни плочи од обични метали; 

кутии од обични метали; метални сандаци; 

метални идентификациски нараквици кои 

не се изработени од благородни метали; 

метални касички прасиња; метални 

прстени; украсни значки изработени 

воглавно од метал; статуи од обичен 

метал; фигурички од калај; трофеи од 

обични метали  

кл. 9  аудио звучници;полначи на 

батерија;батерии;кациги за 

велосипеди;празни мемориски флеш 

картички;празни USB флеш 

мемории;фотоапарати;футроли за 

мобилни телефони;процесори (централни 

единици за обработка на податоци) 

(компјутерски хардвер);приклучни станици 

за компјутери;компјутерски 

хардвер;компјутерски 

глувчиња;компјутерски 
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монитори;компјутери;украсни привезоци за 

мобилни телефони;украсни 

магнети;дигитални материјали, имено, 

токени кои не се менуваат 

(NFTs);дигитални медии, имено, аудио-

визуелни медиски содржини од област на 

забава, музика, видео игри, играње на 

видео игри и натреварувања во видео 

игри, кои може да се преземат;дигитални 

медии, имено медиски содржини од 

областа на забава, музика, музички видео 

записи, видео игри и играње на видео 

игри, кои може да се преземат;уреди за 

пренос (стриминг) на дигитални 

медии;дигитални ознаки;софтвер за игри 

со проширена реалност кој може да се 

преземе;софтвер за чување на екран на 

компјутер кој може да се 

преземе;компјутерски софтвер кој може да 

се преземе за управување со трансакции 

користејќи blockchain 

технологија;компјутерски софтвер кој може 

да се преземе за трговија, гледање и 

управување со дигитално 

колекционерство, односно за уметност, 

целулоидни фолии за цртани филмови, 

слики, фотографии, картички за трговија и 

видео записи;позадини за компјутери кои 

може да се преземат;дигитални медии кои 

може да се преземат, имено, дигитално 

колекционерство создадено со софтверска 

технологија врз основа на 

blockchain;дигитална музика која може да 

се презема;електронски публикации кои 

може да се преземаат, имено, стрипови, 

графички романи, списанија, прирачници и 

билтени на поле на забава и видео 

игри;кинематографски филмови кои може 

да се преземат, телевизиски програми и 

други забавни програми со кратка форма 

од област на анимација, комедија, драма, 

е-спорт, фантазија и научна 

фантастика;музички датотеки кои може да 

се преземаат;подкасти кои може да се 

преземаат во поле на забава, музика, е-

спорт и видео игри;софтвер за преземање 

за стриминг на аудио-визуелни медиски 

содржини по пат на Интернет и за мобилни 

уреди;виртуелни производи кои може да 

се преземаат;виртуелни производи кои 

може да се преземаат, имено, 

компјутерски софтверски програми кои 

содржат ресурси во игра, токени и 

виртуелна валута за употреба во видео 

игри и виртуелни светови на мрежа; 

софтвер за преземање кој содржи 

виртуелна валута, имено, компјутерски 

програми кои содржат жетони во игра и 

валута за употреба на онлајн веб  и 

мобилни видео игри; софтвер за игри за 

виртуелна реалност кој може да се 

преземе; слушалки-бубици; електронски 

приклучни станици; футроли за очила; 

очила; слушалки; слушалки за употреба со 

компјутери; држачи за телефони во 

автомобил; интерактивни програми за 

мултимедиски видео игри; леќи за камери 

за паметни телефони; магнетно кодирани 

картички за подарок; главни компјутери 

(mainframes компјутери); полначи на 

батерии за мобилни телефони; батерии за 

мобилни телефони; засилувачи на сигнал 

за мобилни телефони; мобилни телефони; 

моноподи за рачни дигитални електронски 

уреди, имено, камери, мобилни телефони, 

таблет компјутери; подлоги за 

компјутерски глувчиња; преносни 

компјутери; подкасти; телефонски припејд 

картички за повици, кои не се магнетски 

кодирани; однапред снимени компакт 

дискови кои содржат музика и филмски 

звучни записи кинематографски звучни 

записи; однапред снимени оптички и 

магнетооптички дискови кои содржат 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми и кратки забавни програми во 
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форма на анимација, комедија, драма, е-

спорт, фантазија и научна фантастика; 

однапред снимени видео дискови и DVD-а 

кои содржат кинематографски филмови, 

телевизиски програми и кратки забавни 

програми во форма на анимација, 

комедија, драма, е-спорт, фантазија и 

научна фантастика; заштитни маски за 

мобилни телефони, таблети и лаптопи; 

батерии кои се полнат; снимен софтвер за 

игри со проширена реалност; снимен 

софтвер за видо игри; снимен софтвер за 

игри со виртуелна реалност; маски за 

екрани за мобилни телефони; SD 

мемориски картички; паметни телефони; 

паметни часовници; софтвер за 

обезбедување емотикони; звучници; 

преносни звучни снимки; преносни видео 

записи; футроли за очила за сонце; очила 

за сонце; таблет компјутери; телефони; 

касети за видео игри; дискови за видео 

игри; безжични полначи; проширувачи на 

домет на безжични мрежи  

кл. 14  нараквици за зголб на нога; bangles 

нараквици; нараквици (накит); накит за 

тело; украси за прстени за клучеви или 

алки (привезоци) за клучеви; чокер 

ѓердани; часовници; цврсти нараквици за 

зглоб; копчиња за манжетни; обетки на 

штипка; обетки; накит; киутии за накит; 

привезоци (накит); торбички за накит; 

привезоци за клучеви; прстени за клучеви; 

украсни игли за ревер (накит); медаљони; 

медали; огрлици; прстени за нос; 

привезоци (накит); накит за миленичиња; 

брош-игли; прстени како накит; шамар 

(slap) нараквици; пресовани ковани 

парички како сувенир; ремени за 

часовници; часовници  

кл. 16  уметнички репродукции; уметничка 

опрема; регистратори; празни дневници; 

обележувачи за книги; книги; календари; 

каталози со производи за компјутерски 

игри; омоти за чековни картички; 

пoдметачи за чаши од хартија; стрипови; 

восочни бои; цртежи кои се копираат на 

подлога; цртежи; марамчиња за лице; 

кесички за подароци; кутии за подароци; 

хартија за виткање на подароци; 

илустрирани романи; честитки, 

разгледници; честитки за празници; 

покани; joss хартија (духовни пари, 

ракотворби или листови од хартија 

направени со палење кои се вообичаени 

во кинеско обожавање на предците); 

списанија; мурали; држачи за картички со 

име; беџови со име; картички за подарок 

кои не се магнетно кодирани; картички за 

белешки; блокови за белешки; бележници; 

романи; транспаренти (банери) од хартија; 

хартиени кеси; знамиња од хартија; 

хартиени декорации за забава; украсни 

хартиени знамиња; подметачи од хартија; 

прекривки за маси од хартија; корици за 

пасоши; кутии за пенкала и моливи; 

фотографски албуми; разгледници; 

постери; при пејд телефонски картички за 

повици кои не се магнетно кодирани; 

споменари; школска опрема (тетратки и 

прибор за пишување); канцелариски 

материјал и канцелариски прибор, освен 

мебел; стикери; водичи за стратегија за 

игри; привремени тетоважи (налепници); 

хартиени марамичиња; сликички за 

размена (колекционерски), кои не се за 

играње; едукативни картички (квиз 

картички); инструменити за пишување; 

блокови за пишување  

кл. 18  повеќенаменски торби; спортски 

торби; ранци; торбици за носење на појас; 

торби за книги; актовки; кутии за визит 

картички; торби за носење; торбици за 

ковани пари; ланчиња за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торби за 

носење преку едно рамо; торбици кои се 
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врзуваат со врвка; цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торбици; футроли за клучеви; торби 

за опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; чадори за 

сонце; џебни паричници; женски ташни; 

торби со една прерамка; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

(тоте торби); сандаци (багаж); чадори за 

дожд; торбици за околу појас; паричници 

со ланче; паричници; торбици за носење 

околу зглоб  

кл. 20  канти од дрво или пластика; 

столици; мебел за компјутери; кинетички 

скулптури  [декорација]; декоративни 

украси од пластика; изложбени витрини; 

мебел; рачни вентилатори; огледала 

(мебел); рамки за слики; перници; 

пластични украси за торти; пластични 

украси за прицврстување на автомобили, 

ѕидови, прозорци, огледала и други цврсти 

површини; скулптури од пластика; маси 

(мебел); банери од винил; скулптури од 

винил; ѕидни плочки од пластика или дрво; 

звончиња кои се придвижуваат со помош 

на ветер (украсни)  

кл. 21  повеќенаменски преносни садови 

за домаќинство; бенто кутии; садови за 

пијалок; отворачи за шишиња; садови 

(чинии); керамички украси за торта; 

стаклени украси за торта; украси за торта 

од порцелан; канделабри (свеќници); 

држачи за стапчиња за јадење; стапчиња 

за јадење; чешели; пудриери кои се 

продаваат празни; кутии за употреба во 

домаќинство; ножеви за колачи (бисквити); 

садови за колачи; отварачи за чепови; 

козметички четкички; шољички; садови за 

маса [освен лажици, вилушки, ножеви]; 

кујнски крпи; садови; стапчиња за јадење 

за еднократна употреба; шишиња за 

пијалок за спортови; матарки; чаши за 

пијалок; четкички за заби, електрични; 

керамички фигурички; стаклени фигурички; 

фигурички од порцелан; држачи за пијалок 

од синтетичка пена (навлаки); четки за 

коса; кофи за лед; ракавици за рерна; 

држачи за кујнски прибор; кутии за храна; 

шољи; хартиени чаши; хартиени чинии; 

касички “прасиња”; бокали; чинии; 

подметачи за шерпи; сетови за сол и 

бибер; фаќачи на сонце; топлински 

изолирани шишиња; садови за чување на 

храна, топлински изолирани; топлински 

излолирани матарки; топлински изолирани 

кутии за ручек; четкички за заби; шољи за 

патување; вакум шишиња; подметачи за 

маса од винил; корпи за отпадоци; флаши 

за вода кои се продаваат празни  

кл. 24  ќебиња; чаршафи (текстилни); 

текстилни натписи; знаменца од текстил; 

подметачи од ткаенина; прекривки; завеси; 

јоргани; текстилни производи за 

домаќинство; jастучници; простирки за 

кревети (јоргани); комлети од чаршафи; 

завеси за туширање; вреќи за спиење; 

текстилни ѕидни тапети; украсни ќебиња; 

пешкири  

кл. 25  облека; обувки; покривала за глава; 

бандани; ремени (облека); капи за бејзбол; 

плeтени капи; чизми; капути; костими за 

употреба во игри со улоги; фустани; 

обувки; ракавици; костими за Ноќ на 

вештерките; капи, шешири; спортски 

маици со качулка; облeка за мали деца; 

јакни (облека); удобна облека за носење 

по дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; сандали; марами; кошули; кондури; 

кратки панталони; сукњи; облека за 

спиење; папучи; чорапи; долни делови на 

тренерки; џемпери; горни делови на 

тренерки; костими за капење; маици со 

кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 26  копче за ремен; копчиња; 

привезоци како додатоци за мобилни 
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телефони; привезоци за кондури; украсни 

привезоци за ранци; додатоци за коса, 

имено, траки, шноли, машни, копчиња за 

коса, штипки за коса, еластични траки за 

коса, игли за коса, панделки, украсни 

гумички обложени со текстил, гумички за 

коса; екстензии за коса; уметна коса и 

перики; украсни налепници за јакни; 

украсни копчиња; украсни модни игли; 

привезоци за паричници и торби; додатоци 

за околувратник за миленици, имено 

привезоци; наградни траки; врвки 

(врзанти); патентни затварачи  

кл. 28  акциски фигурички за играње и 

додатоци за нив; кукли полнети со 

топчиња; играчки кои се свиткуваат; 

друштвени игри; кукли со подвижна глава; 

игри со карти; игри со шах; украси за 

божиќни дрвца (освен слатки и електрични 

божиќни сијалички); фигурички за 

собирање; конзоли за компјутерски игри за 

рекреативно играње на игри; играчки за 

составување; карневалски маски; украсни 

ветрокази (играчки); украсни спинери кои 

се движат на ветер (играчки); игри со 

коцки; кукли и додатоци за нив; електрични 

акциони играчки; играчки во облик на 

ликови од фантазија; слушалки посебно 

прилагодени за користење со играње на 

видео игри; тастатури за играње на игри; 

глувчиња за играње игри; музички играчки; 

салонски игри; пињати; карти за играње; 

плишани играчки; сложувалки; играчки со 

играње на замислени улоги; игри за на 

маса; фигурички за игра; играчки возила; 

оружје за игра;  сликички за размена 

(карти за игри); уреди за видео игри  

кл. 30  пекарски производи; леб; пенлив чај 

(bubble tea); колачи; слатки; грицки на база 

на житарки; чоколада; шпански уштипци 

churros; кафе; пијалоци на база на кафе; 

пченкарен чипс; комбинации на крекери и 

сирење; смрзнати кондиторски производи; 

хамбургери (сендвичи); сендвичи со 

виршла (hot dog); сладолед; инстант 

нудли; макарони и сирење; пити со месо; 

пица; пуканки; переци; грицки од напукната 

пченка; грицки од напукнат ориз; рамен 

нудли; сендвичи; виршли во тесто; чај; 

напитоци на база на чај; тортиља чипс  

кл. 32  пиво; коктели на база на пиво; 

флаширана вода за пиење; газирана вода; 

енергетски напитоци; напитоци со вкус на 

овошје; напитоци од овошен сок; 

изотонични пијалоци; безалкохолни 

пијалоци; зеленчукови-овошни енергетски 

напитоци збогатени со хранливи состојки; 

безалкохолни напитоци; спортски 

напитоци; зеленчукови-овошни сокови; 

вода за пиење  

кл. 35  услуги на онлајн продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; услуги на продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; обезбедување на програми за 

поттик и награда на играчи на видео игри; 

обезбедување на онлајн пазари на 

дигитални имоти за купувачи и продавачи 

на крипто-токени  

кл. 36  услуги на проверка на плаќања 

засновани на blockchain; услуги на 

обработка на плаќања со дебитни 

картички и кредитини картички; обработка 

на транскакции извршени со картички за 

подарок; финансиски услуги, имено, 

следење и надгледување на дигитални 

или крипто имоти и создавање на токени 

за дигитални или крипто имоти; издавање 

на кредитни картички и припејд дебитни 

картички; финансиски услуги, имено, 

обезбедување на онлајн виртуелни валути 

во игри, кои не може да се преземат, за 
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употреба од страна на членови на онлајн 

заедница по пат на глобални компјутерски 

мрежи  

кл. 38  аудио емитување; услуги на 

емитување и пренос (стриминг) на аудио-

визуелни медиски содржини во област на 

разонода, музика, видео игри, играње на 

видео игри и натпреварувања во играње 

на видео игри по пат на интернет; услуги 

на емитување и пренос (стриминг) на 

аудио и видео програми по пат на 

интернет; услуги на подкастинг и 

интернетски емитувања; услуги на 

емитувања, имено, поставување, 

објавување, покажување, прикажување, 

означување, блогување, споделување или 

на друг начин обезбедување на 

електронски медии или информации од 

интернет или други комуникациски мрежи; 

стриминг (проток) на податоци; стриминг 

(проток) на аудио, визуелна и аудио-

визуелна содржина по пат на интернет; 

телекомуникациски услуги, имено, пренос 

на подкаст содржини; телекомуникациски 

услуги, имено, пренос на сликовна и 

говорна содржина по пат на интернет; 

пренос на пишани и дигитални 

комуникации; видео емитување; пренос на 

видео содржина на барање; веб стриминг 

(пренос) кој представува пренос на 

податоци, информации и аудио-визуелни 

податоци по пат на интернет или други 

компјутерски мрежи; услуги на итернетско 

емитување  

кл. 41  услуги на забавни паркови; видео 

продукција на проширена реалност; кино 

студија; кина; услуги на разонода; услуги 

на разонода во вид на создавање, 

развивање, дистрибуција, продукција и 

пост-продукција на кинематографски 

филмови, телевизиски програми и 

мултимедијални забавни содржини; услуги 

на разонода во вид на тековни 

телевизиски серии и филмови и филмови 

во област на акциони авантури, анимации, 

аними, комедии, фантазии, мјузикли, 

научнa фантастикa и спортови; услуги на 

разонода во вид на продукција и 

изведување на настапи, турнири, 

натпреварувања и концерти; услуги на 

разонода, имено, организирање на 

состаноци со обожаватели (фанови) и 

конфереции од област на забава, гејминг, 

видео игри и е-спортови; услуги на 

разонода, имено овозможување на 

пристап на онлајн дигитални колекции кои 

не може да се преземат, имено, уметност, 

фотографии, слики, анимации и видео 

записи за употреба во дигитални 

опкружувања со цел на разонода; услуги 

на разонода, имено обезбедување на 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми, е-спортски настани, посебни 

настани и мултимедијална и забавна 

содржина преку вебсајтови кои не може да 

се преземаат; обезбедување на услуги на 

забава преку онлајн стриминг; услуги на 

разонода, имено обезбедување на подкаст 

содржини од област на забрава, е-

спортови и видео игри; организирање на 

костимирани забавни настани; продукција 

и дистрибуција на кинематографски 

филмови и телевизиски програми; услуги 

на ставање на располагање на 

кинематографски филмови, телевизиски 

емисии, е-спотски настани, специјални 

настани и мултимедијални забавни 

содржини, кои не може да се преземат, по 

пат на видео записи на барање; 

овозможување на пристап на онлајн игри 

со проширена реалност кои не може да се 

преземат; обезбедување на онлајн 

информации за разонода кои не може да 

се преземаат; обезбедување на онлајн 

информации кои се однесуваат на видео 

игри и е-спортови, кои не може да се 
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преземат; обезбедување на онлајн 

стрипови, кратки приказни и романи во 

слики кои не може да се преземаат; 

обезбедување на видео снимки и други 

мултимедијани дигитални содржини кои не 

може да се преземат; обезбедување на 

онлајн игри со виртуелна реалност кои не 

може да се преземат; ставање на 

располагање на објекти за прикажување 

на кинематографски филмови; 

обезбедвање на игри засновани на 

интернет; обезбедување на звучни снимки 

преку онлајн стриминг; обезбедување на 

видео снимки преку онлајн стриминг; 

видео продукција на виртуелна реалност; 

вебсајтови со телевизиски емисии, 

филмови и мултимедијални забавни 

содржини кои не може да се преземат  

кл. 42  компјутерски услуги, имено 

создавање на онлајн заедници за 

регистрирани корисници за да учествуваат 

во дискусии, да добијат повратни 

информации за парови во игра, да 

формираат виртуелни заедници и да се 

ангажираат на друштвени мрежи; 

обезбедување на технологии кои 

овозможуваат на корисниците да 

создаваат, вчитуваат и споделуваат видео 

снимки кои ги создале на основа на 

компјутерска игра преку вебсајт; 

обезбедување на техонологија која им 

овозможува на корисниците да управуваат 

онлајн со софтвер за видео игри преку 

вебсајт; обезбедување на привремено 

користење на онлајн софтвер и апликации 

кои не може да се преземат за инстант 

праќање на пораки, споделување на 

датотеки и електронско праќање и 

примање на глас, звук, видео снимка, 

текст, слики, графика и податоци; 

обезбедување на онлајн компјутерски 

програми кои не може да се преземат  и 

кои содржат виртуелна валута, жетони и 

валута, за употреба во онлај веб и 

мобилни видео игри; софтвер како услуга  

(SaaS) и платформа како услуга (PaaS) 

кои содржат софтвер за трговија, 

прикажување и управување со дигитална 

уметност, крипто-колекционерство, со 

незаменливи жетони и други жетони за 

апликации; услуги на софтвер како услуга 

(SaaS), која содржи софтвер за инстант 

праќање на пораки, споделување на 

датотеки, и електронско праќање и 

примање на гласови, аудио, видео, текст, 

слики, графика и податоци  

 

(210) TM  2021/534 (220) 19/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги КВАТРО Ана и други 

ДОО увоз-извоз Куманово ул. 11 

Октомври б.б., 1300, Куманово, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) розева, зелена, виолетова, црвена, 

црна, бела 

(531) 19.07.01;26.02.07;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци; коктели 

безалкохолни од киви и јагода; пенливи 

пијалаци; овошни пијалаци од киви и 

јагода, овошни сокови од киви и јагода; 

овошни 
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сирупи безалкохолни од киви и јагода  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало на: безалкохолни пијалаци;коктели 

безалкохолни од киви и јагода;пенливи 

пијалаци;овошни пијалаци од киви и 

јагода, овошни сокови од киви и 

јагода;овошни сирупи безалкохолни од 

киви и јагода  

 

(210) TM  2021/535 (220) 19/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Aspen Pharmacare Holdings Limited 

Building 8 Healthcare Park, Woodlands 

Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng, ZA 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 01.15.15;26.01.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; диететски 

додатоци во исхраната за луѓе  

 

(210) TM  2021/537 (220) 20/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за проектирање, 

изградба и трговија СТРУКТУРА 

КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје Бул. 

Партизански Одреди 154/1-11, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.20;26.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на професионално бизнис 

советување, обезбедување на бизнис 

информации, бизнис истражувања, 

консултативни услуги за раководење со 

бизнис, бизнис истражувања, 

консултативни услуги за раководење со 

бизнис, помош при комерцијалното или 

индустриското работење, економски 

предвидувања, советувања за управување 

со човечки ресурси, истражувања на 

пазарот, маркетинг истражувања, 

промовирање продажба, промовирање 

производи, огласување и рекламирање, 

огласни и рекламни материјали, 

дистрибуција на огласни и рекламни 

материјали, он-лајн рекламирање и 

огласување на комлјутерска мрежа, 

проучување на пазарот, секаков вид на 

рекпамирање и промоција  

кл. 37  градби, градежни работи, градежни 

услуги, градежни конструкции, надзор на 

градежни работи, надгледување на 

градежни проекти,изградба, информирање 

за градби, мебел,поправање на тапациран 

мебел, обновување на мебел, одржување 

мебел,производство на мебел, услуги на 

изнајмување алати или градежни 

материјали, поправки, инсталациски 

услуги, опрема за градење, односно услуги 

на враќање на кој било објект во добра 

состојба по застарување, (реставрација на 
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постојните згради или други објекти, разни 

услуги на поправка како што од областите 

на електриката, апаратурата, 

инструментите, алатите итн  

кл. 42  архитектура, архитектонски услуги, 

улсуги на архитекти, услуги на 

проектирање, дизајнирање, инженерство, 

технички проекти, градежно советување, 

индустриски дизајн, архитектонски дизајн, 

урабанистички дизајн, структурен дизајн, 

пејзажен и хортикултурен дизајн, дизајн на 

електрични инсталации, внатрешно 

уредување, услуги на дизајнирање на 

внатрешно уредување(ентериер), 

графички дизајн, услуги на прооектирање, 

изработка на проекти, геолошки 

истражувања  

 

(210) TM  2021/538 (220) 20/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за проектирање, 

изградба и трговија СТРУКТУРА 

КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје Бул. 

Партизански Одреди 154/1-11, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.07.17;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на професионално бизнис 

советување, обезбедување на бизнис 

информации, бизнис истражувања, 

консултативни услуги за раководење со 

бизнис, бизнис истражувања, 

консултативни услуги за раководење со 

бизнис, помош при комерцијалното или 

индустриското работење, економски 

предвидувања, советувања за управување 

со човечки ресурси, истражувања на 

пазарот, маркетинг истражувања, 

промовирање продажба, промовирање 

производи, огласување и рекламирање, 

огласни и рекламни материјали, 

дистрибуција на огласни и рекламни 

материјали, он-лајн рекламирање и 

огласување на комлјутерска мрежа, 

проучување на пазарот, секаков вид на 

рекламирање и промоција  

кл. 37  градби, градежни работи, градежни 

услуги, градежни конструкции, надзор на 

градежни работи, надгледување на 

градежни проекти,изградба, информирање 

за градби, мебел,поправање на тапациран 

мебел, обновување на мебел, одржување 

мебел,производство на мебел, услуги на 

изнајмување алати или градежни 

материјали, поправки, инсталациски 

услуги, опрема за градење, односно услуги 

на враќање на кој било објект во добра 

состојба по застарување, (реставрација на 

постојните згради или други објекти, разни 

услуги на поправка како што од областите 

на електриката, апаратурата, 

инструментите, алатите итн  

кл. 42  архитектура, архитектонски услуги, 

услуги на архитекти, услуги на 

проектирање, дизајнирање, инженерство, 

технички проекти, градежно советување, 

индустриски дизајн, архитектонски дизајн, 

урабанистички дизајн, структурен дизајн, 

пејзажен и хортикултурен дизајн, дизајн на 

електрични инсталации, внатрешно 

уредување, услуги на дизајнирање на 

внатрешно уредување(ентериер), 

графички дизајн, услуги на прооектирање, 

изработка на проекти, геолошки 

истражувања  

 

(210) TM  2021/543 (220) 21/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Basilea Pharmaceutica AG 

Grenzacherstrasse 487, 4058 Basel, CH 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) виолетова, жолта, портокалова, 

зелена 

(531) 01.07.19;25.07.01;26.01.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции, имено антимикотици  

 

(210) TM  2021/544 (220) 21/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Spirit One 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;услуги на увоз-извоз и трговија 

на големо и мало со: текстил и текстилни 

производи кои не се опфатени со другите 

класи;покривки за кревети и маси, облека, 

обувки и капи  

 

(210) TM  2021/545 (220) 21/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

NEUTRIDERM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  лосиони за нега на кожа; крема за 

нега на кожа; сапун; креми за белење на 

кожата; лосиони за белење на кожата; 

шампон против првут; лосиони за коса; 

шампони; балсам за коса; креми против 

стареење (немедицински); немедицински 

креми за кожа; козметички креми за акни; 

немедицински креми за пилинзи на лице  

 

(210) TM  2021/546 (220) 21/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

SUNSTOP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  лосиони за заштита од сонце;масла 

за заштита од сонце;кармини;креми за 

заштита од сонце;гелови за заштита од 

сонце;лосиони за сончање;креми за 

сончање;гелови за сончање  

 

(210) TM  2021/547 (220) 21/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

DERMAVIVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми за нега на кожа; лосиони за 

кожа; гелови за пилинг на кожа; сапун; 
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средство за чистење за употреба на тело; 

вагинални средства за чистење 

(немедицински, не е за медицинска 

намена)  

 

(210) TM  2021/548 (220) 21/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

DERMQURE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми за нега на кожа; лосиони за 

кожа; гелови за пилинг на кожа; сапун; 

средство за чистење за употреба на тело; 

креми против стареење (немедицински); 

средства за миење на лицето; маски за 

лице (козметички); маски за лицето 

(козметички)  

 

(210) TM  2021/549 (220) 25/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 3/10, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
 

(531) 27.05.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, паричници, ремени  

кл. 25  облека, блузи, маици, јакни, елеци, 

панталони, сукњи, фустани, сетови, 

додатоци, кошули, блузони, џемпери, 

фармерки, кратки панталони, долна 

облека, костими за капење, палта, обувки, 

папучи, чевли, патики, сандали, капи, 

чорапи  

кл. 35  рекламирање; телевизиски 

реклами; рекламни текстови; огласување; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за малопродажба; 

пишување рекламни текстови; објавување 

на рекламни текстови; услуги на продажба 

на големо и мало со облека и обувки; 

онлајн продажба на големо и мало со 

облека и обувки; организирање и водење 

на работењето; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки; 

претставување на производите; плакати; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; дизајнирање рекламен 

материјал; водење на комерцијални 

работи; канцелариски работи; проучување 

на пазарот; односи со јавност; маркетинг  

 

(210) TM  2021/554 (220) 26/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) 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)  

SÖDERGARDEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  храна за бебиња, диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба  

кл. 29  месо и производи од месо, риба и 

производи од риба, живина и производи од 

живина, дивеч и производи од дивеч, 

колбаси и сувомеснати производи, школки, 

не живи, морска храна, не жива, производи 

од морска храна, не живи; екстракти од 

месо, риба, живина, дивеч, школки, 

зеленчук и овошје; во тегли, замрзнато, 

сушено и зготвено овошје и зеленчук, 

гореспоменатите производи вклучувајќи и 

да се закиселени во сладок и/или кисел 

сос; производи направени од компир; 

желе; џем, мармалад, компоти, слатки 

намази кои се состојат од овошје и 

зеленчук; јајца, млеко и млечни производи, 

путер, сирење, производи од сирење, 

павлака, јогурт, кварк (quark), млеко во 

прав за храна, десерти од овошје, јаткасти 

плодови, јогурт, кварк (quark) и/или 

павлака; подготвени јаткасти плодови, 

мешавини од јаткасти плодови, мешавина 

од јаткасти плодови со сушено овошје; 

масти и масла за јадење; конезервирани 

супи, подготовски за правење супа, чорба; 

салати кои содржат главно месо, риба, 

живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје 

и/или млечни производи; готови оброци 

кои се состојат претежно од месо, риба, 

живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје 

и/или млечни производи; замрзната храна 

што се состои главно од месо, риба, 

живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје 

и/или млечни производи; диететска храна, 

освен за медицински цели, што се состои 

претежно од месо, риба, живина, дивеч, 

школки, зеленчук, овошје и/или млечни 

производи  

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

тапиока, саго, вештачко кафе; напитоци од 

кафе, чај, какао и чоколадо; подготовки од 

кафе и какао за правење на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци; брашно и 

препарати направени од житарки, житарки, 

мусли и производи од интегрални житарки; 

прехрамбени тестенини, нудли и 

производи од нудли, пица и производи од 

пица; суши; леб, отворени сендвичи, 

сендвичи, слатки и слаткарски производи, 

слаткарски производи од шеќер, чоколадо 

и производи од чоколадо; мраз што се 

јаде; пудинзи; мед, меласа; квасец, 

прашок за печиво, нишесте за храна; сол; 

сенф; мајонез, кечап; оцет, сосеви 

(мирудии), преливи за салата; зачини, 

екстракти од зачини, сушени билки; ароми 

за храна, освен есенцијални масла; готови 

оброци кои се состојат претежно од 

препарати направени од житарки, 

тестенини, нудли, ориз, леб, слатки и/или 

слаткарски производи; замрзната храна 

која се состои главно од препарати од 

житарки, прехрамбени тестенини, нудли, 

ориз, леб, печени производи и/или 

слаткарски производи; диететска храна, 

освен за медицинска употреба, која се 

состои главно од препарати од житарки, 

прехрамбени тестенини, нудли, ориз, леб, 

печени производи и/или слаткарски 

производи; намази базирани на чоколадо 

кои содржат јаткасти плодови  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук; јаткасти 

плодови [овошје]; семки, природни 

растенија и цвеќиња; храна за животни; 

производи од сламена подлога за животни  

кл. 32  пиво, безалкохолно пиво, диетално 

пиво, мешани пијалоци од пиво; 

минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци; лимонада; 

пијалоци од овошје и џусеви од овошје; 

џус од зеленчук; смути; сирупи и други 

препарати за правење пијалоци  

 

(210) TM  2021/556 (220) 26/05/2021 
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(442) 31/07/2021 

(731) 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)  

Cimarosa 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

вино; пенливи вина; вина со низок процент 

на алкохол; пунч од вино; пијалоци кои 

содржат вино [шприцери]  

 

(210) TM  2021/557 (220) 26/05/2021 

(442) 31/07/2021 

(731) 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)  

Formil 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергент за перење 

алишта;препарати за белење;производи 

за светнување;смеси за 

полирање;препарати за вадење мрсни 

дамки; абразивни препарати;прашок за 

перење;препарати за чистење 

ткаенини;сапун за перење алишта  
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

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) 

1 MK/T/2020/0392 

1 MK/T/2020/0723 

1 MK/T/2020/1121 

1 MK/T/2021/0398 

1 MK/T/2021/0399 

1 MK/T/2021/0400 

1 MK/T/2021/0424 

1 MK/T/2021/0450 

2 MK/T/2021/0366 

3 MK/T/2020/0761 

3 MK/T/2020/0825 

3 MK/T/2021/0388 

3 MK/T/2021/0426 

3 MK/T/2021/0427 

3 MK/T/2021/0429 

3 MK/T/2021/0430 

3 MK/T/2021/0461 

3 MK/T/2021/0462 

3 MK/T/2021/0463 

3 MK/T/2021/0476 

3 MK/T/2021/0491 

3 MK/T/2021/0492 

3 MK/T/2021/0493 

3 MK/T/2021/0494 

3 MK/T/2021/0495 

3 MK/T/2021/0531 

3 MK/T/2021/0545 

3 MK/T/2021/0546 

3 MK/T/2021/0547 

3 MK/T/2021/0548 

3 MK/T/2021/0557 

4 MK/T/2021/0427 

5 MK/T/2019/0197 

5 MK/T/2020/0392 

5 MK/T/2020/0723 

5 MK/T/2020/0761 

5 MK/T/2020/0825 

5 MK/T/2020/1121 

5 MK/T/2021/0328 

5 MK/T/2021/0329 

5 MK/T/2021/0330 

5 MK/T/2021/0367 

5 MK/T/2021/0373 

5 MK/T/2021/0374 

5 MK/T/2021/0375 

5 MK/T/2021/0376 

5 MK/T/2021/0377 

5 MK/T/2021/0378 

5 MK/T/2021/0387 

5 MK/T/2021/0388 

5 MK/T/2021/0401 

5 MK/T/2021/0402 

5 MK/T/2021/0403 

5 MK/T/2021/0409 

5 MK/T/2021/0410 

5 MK/T/2021/0411 

5 MK/T/2021/0412 

5 MK/T/2021/0413 

5 MK/T/2021/0420 

5 MK/T/2021/0421 

5 MK/T/2021/0422 

5 MK/T/2021/0423 

5 MK/T/2021/0424 

5 MK/T/2021/0425 

5 MK/T/2021/0430 

5 MK/T/2021/0449 

5 MK/T/2021/0450 

5 MK/T/2021/0453 

5 MK/T/2021/0466 

5 MK/T/2021/0471 

5 MK/T/2021/0472 

5 MK/T/2021/0476 

5 MK/T/2021/0485 

5 MK/T/2021/0490 

5 MK/T/2021/0491 

5 MK/T/2021/0492 

5 MK/T/2021/0493 

5 MK/T/2021/0494 

5 MK/T/2021/0497 

5 MK/T/2021/0501 

5 MK/T/2021/0502 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

5 MK/T/2021/0508 

5 MK/T/2021/0522 

5 MK/T/2021/0535 

5 MK/T/2021/0543 

5 MK/T/2021/0554 

6 MK/T/2021/0531 

7 MK/T/2020/0723 

7 MK/T/2021/0498 

7 MK/T/2021/0507 

7 MK/T/2021/0513 

8 MK/T/2021/0207 

8 MK/T/2021/0511 

9 MK/T/2020/0828 

9 MK/T/2021/0250 

9 MK/T/2021/0284 

9 MK/T/2021/0285 

9 MK/T/2021/0286 

9 MK/T/2021/0315 

9 MK/T/2021/0338 

9 MK/T/2021/0361 

9 MK/T/2021/0363 

9 MK/T/2021/0365 

9 MK/T/2021/0384 

9 MK/T/2021/0450 

9 MK/T/2021/0467 

9 MK/T/2021/0468 

9 MK/T/2021/0478 

9 MK/T/2021/0479 

9 MK/T/2021/0496 

9 MK/T/2021/0513 

9 MK/T/2021/0524 

9 MK/T/2021/0531 

10 MK/T/2020/0723 

10 MK/T/2021/0450 

10 MK/T/2021/0526 

11 MK/T/2020/0723 

11 MK/T/2020/0828 

11 MK/T/2020/1121 

11 MK/T/2021/0207 

11 MK/T/2021/0507 

11 MK/T/2021/0513 

12 MK/T/2020/0459 

12 MK/T/2021/0379 

12 MK/T/2021/0380 

12 MK/T/2021/0475 

12 MK/T/2021/0529 

14 MK/T/2021/0531 

16 MK/T/2021/0315 

16 MK/T/2021/0384 

16 MK/T/2021/0398 

16 MK/T/2021/0399 

16 MK/T/2021/0400 

16 MK/T/2021/0489 

16 MK/T/2021/0531 

18 MK/T/2021/0531 

18 MK/T/2021/0549 

20 MK/T/2021/0207 

20 MK/T/2021/0451 

20 MK/T/2021/0531 

21 MK/T/2021/0207 

21 MK/T/2021/0491 

21 MK/T/2021/0531 

22 MK/T/2020/0761 

24 MK/T/2020/0392 

24 MK/T/2021/0372 

24 MK/T/2021/0465 

24 MK/T/2021/0531 

24 MK/T/2021/0544 

25 MK/T/2020/0392 

25 MK/T/2020/1121 

25 MK/T/2021/0250 

25 MK/T/2021/0465 

25 MK/T/2021/0518 

25 MK/T/2021/0520 

25 MK/T/2021/0531 

25 MK/T/2021/0544 

25 MK/T/2021/0549 

26 MK/T/2021/0520 

26 MK/T/2021/0531 

27 MK/T/2021/0207 

28 MK/T/2021/0518 

28 MK/T/2021/0519 

28 MK/T/2021/0531 

29 MK/T/2021/0331 

29 MK/T/2021/0337 

29 MK/T/2021/0339 

29 MK/T/2021/0340 

29 MK/T/2021/0341 

29 MK/T/2021/0395 

29 MK/T/2021/0396 

29 MK/T/2021/0397 

29 MK/T/2021/0458 

29 MK/T/2021/0481 

29 MK/T/2021/0486 

29 MK/T/2021/0487 

29 MK/T/2021/0488 

29 MK/T/2021/0492 

29 MK/T/2021/0493 

29 MK/T/2021/0494 

29 MK/T/2021/0510 

29 MK/T/2021/0554 

30 MK/T/2021/0199 

30 MK/T/2021/0245 

30 MK/T/2021/0303 

30 MK/T/2021/0331 

30 MK/T/2021/0337 

30 MK/T/2021/0339 

30 MK/T/2021/0340 

30 MK/T/2021/0341 

30 MK/T/2021/0395 

30 MK/T/2021/0404 

30 MK/T/2021/0405 

30 MK/T/2021/0406 

30 MK/T/2021/0407 

30 MK/T/2021/0408 

30 MK/T/2021/0439 

30 MK/T/2021/0440 

30 MK/T/2021/0441 

30 MK/T/2021/0442 

30 MK/T/2021/0443 

30 MK/T/2021/0444 

30 MK/T/2021/0445 

30 MK/T/2021/0446 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

30 MK/T/2021/0447 

30 MK/T/2021/0448 

30 MK/T/2021/0458 

30 MK/T/2021/0459 

30 MK/T/2021/0464 

30 MK/T/2021/0486 

30 MK/T/2021/0487 

30 MK/T/2021/0488 

30 MK/T/2021/0492 

30 MK/T/2021/0493 

30 MK/T/2021/0494 

30 MK/T/2021/0512 

30 MK/T/2021/0531 

30 MK/T/2021/0554 

31 MK/T/2020/0827 

31 MK/T/2020/1121 

31 MK/T/2021/0402 

31 MK/T/2021/0403 

31 MK/T/2021/0452 

31 MK/T/2021/0492 

31 MK/T/2021/0493 

31 MK/T/2021/0494 

31 MK/T/2021/0554 

32 MK/T/2021/0331 

32 MK/T/2021/0499 

32 MK/T/2021/0531 

32 MK/T/2021/0534 

32 MK/T/2021/0554 

33 MK/T/2021/0337 

33 MK/T/2021/0339 

33 MK/T/2021/0340 

33 MK/T/2021/0341 

33 MK/T/2021/0512 

33 MK/T/2021/0527 

33 MK/T/2021/0556 

34 MK/T/2021/0369 

34 MK/T/2021/0370 

34 MK/T/2021/0371 

34 MK/T/2021/0477 

34 MK/T/2021/0525 

35 MK/T/2020/0455 

35 MK/T/2020/0825 

35 MK/T/2020/0827 

35 MK/T/2020/0828 

35 MK/T/2020/1119 

35 MK/T/2020/1121 

35 MK/T/2021/0018 

35 MK/T/2021/0207 

35 MK/T/2021/0237 

35 MK/T/2021/0239 

35 MK/T/2021/0303 

35 MK/T/2021/0325 

35 MK/T/2021/0326 

35 MK/T/2021/0327 

35 MK/T/2021/0360 

35 MK/T/2021/0361 

35 MK/T/2021/0362 

35 MK/T/2021/0363 

35 MK/T/2021/0395 

35 MK/T/2021/0396 

35 MK/T/2021/0397 

35 MK/T/2021/0402 

35 MK/T/2021/0403 

35 MK/T/2021/0406 

35 MK/T/2021/0407 

35 MK/T/2021/0408 

35 MK/T/2021/0415 

35 MK/T/2021/0416 

35 MK/T/2021/0417 

35 MK/T/2021/0418 

35 MK/T/2021/0426 

35 MK/T/2021/0430 

35 MK/T/2021/0431 

35 MK/T/2021/0432 

35 MK/T/2021/0433 

35 MK/T/2021/0435 

35 MK/T/2021/0439 

35 MK/T/2021/0440 

35 MK/T/2021/0441 

35 MK/T/2021/0442 

35 MK/T/2021/0443 

35 MK/T/2021/0444 

35 MK/T/2021/0445 

35 MK/T/2021/0446 

35 MK/T/2021/0447 

35 MK/T/2021/0448 

35 MK/T/2021/0450 

35 MK/T/2021/0451 

35 MK/T/2021/0452 

35 MK/T/2021/0458 

35 MK/T/2021/0465 

35 MK/T/2021/0473 

35 MK/T/2021/0474 

35 MK/T/2021/0478 

35 MK/T/2021/0479 

35 MK/T/2021/0492 

35 MK/T/2021/0493 

35 MK/T/2021/0494 

35 MK/T/2021/0500 

35 MK/T/2021/0503 

35 MK/T/2021/0504 

35 MK/T/2021/0505 

35 MK/T/2021/0510 

35 MK/T/2021/0512 

35 MK/T/2021/0514 

35 MK/T/2021/0515 

35 MK/T/2021/0518 

35 MK/T/2021/0520 

35 MK/T/2021/0527 

35 MK/T/2021/0529 

35 MK/T/2021/0531 

35 MK/T/2021/0534 

35 MK/T/2021/0537 

35 MK/T/2021/0538 

35 MK/T/2021/0544 

35 MK/T/2021/0549 

36 MK/T/2020/1119 

36 MK/T/2021/0338 

36 MK/T/2021/0360 

36 MK/T/2021/0362 

36 MK/T/2021/0503 

36 MK/T/2021/0531 

37 MK/T/2021/0284 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

37 MK/T/2021/0285 

37 MK/T/2021/0286 

37 MK/T/2021/0365 

37 MK/T/2021/0496 

37 MK/T/2021/0537 

37 MK/T/2021/0538 

38 MK/T/2021/0237 

38 MK/T/2021/0239 

38 MK/T/2021/0360 

38 MK/T/2021/0361 

38 MK/T/2021/0362 

38 MK/T/2021/0363 

38 MK/T/2021/0384 

38 MK/T/2021/0524 

38 MK/T/2021/0531 

39 MK/T/2021/0245 

39 MK/T/2021/0431 

39 MK/T/2021/0432 

39 MK/T/2021/0433 

39 MK/T/2021/0435 

39 MK/T/2021/0527 

41 MK/T/2020/0455 

41 MK/T/2021/0057 

41 MK/T/2021/0058 

41 MK/T/2021/0239 

41 MK/T/2021/0250 

41 MK/T/2021/0360 

41 MK/T/2021/0362 

41 MK/T/2021/0415 

41 MK/T/2021/0416 

41 MK/T/2021/0417 

41 MK/T/2021/0418 

41 MK/T/2021/0500 

41 MK/T/2021/0524 

41 MK/T/2021/0531 

42 MK/T/2020/0455 

42 MK/T/2020/0723 

42 MK/T/2021/0284 

42 MK/T/2021/0285 

42 MK/T/2021/0286 

42 MK/T/2021/0315 

42 MK/T/2021/0360 

42 MK/T/2021/0361 

42 MK/T/2021/0362 

42 MK/T/2021/0363 

42 MK/T/2021/0365 

42 MK/T/2021/0373 

42 MK/T/2021/0450 

42 MK/T/2021/0478 

42 MK/T/2021/0479 

42 MK/T/2021/0496 

42 MK/T/2021/0504 

42 MK/T/2021/0505 

42 MK/T/2021/0529 

42 MK/T/2021/0531 

42 MK/T/2021/0537 

42 MK/T/2021/0538 

43 MK/T/2020/0827 

43 MK/T/2021/0106 

43 MK/T/2021/0107 

43 MK/T/2021/0108 

43 MK/T/2021/0199 

43 MK/T/2021/0245 

43 MK/T/2021/0303 

43 MK/T/2021/0415 

43 MK/T/2021/0416 

43 MK/T/2021/0417 

43 MK/T/2021/0418 

43 MK/T/2021/0473 

43 MK/T/2021/0474 

43 MK/T/2021/0503 

43 MK/T/2021/0510 

43 MK/T/2021/0517 

44 MK/T/2020/1121 

44 MK/T/2021/0324 

44 MK/T/2021/0325 

44 MK/T/2021/0326 

44 MK/T/2021/0327 

44 MK/T/2021/0373 

44 MK/T/2021/0414 

44 MK/T/2021/0450 

44 MK/T/2021/0504 

44 MK/T/2021/0505 

45 MK/T/2020/1121 

45 MK/T/2021/0057 

45 MK/T/2021/0058 

45 MK/T/2021/0360 

45 MK/T/2021/0362 

45 MK/T/2021/0500 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

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) 

ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS LIMITED MK/T/2021/0489 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0421 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0422 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0423 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0472 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0501 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0502 

Acer Incorporated MK/T/2021/0498 

Ajinomoto Co., Inc. MK/T/2021/0486 

Ajinomoto Co., Inc. MK/T/2021/0487 

Ajinomoto Co., Inc. MK/T/2021/0488 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. MK/T/2021/0373 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. MK/T/2021/0374 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. MK/T/2021/0375 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. MK/T/2021/0376 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. MK/T/2021/0377 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. MK/T/2021/0378 

Amgen Inc., MK/T/2021/0490 

Apostol PAPA MK/T/2021/0303 

Aspen Pharmacare Holdings Limited MK/T/2021/0535 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) MK/T/2021/0424 

Basilea Pharmaceutica AG MK/T/2021/0543 

British American Tobacco Exports Limited MK/T/2021/0477 

CHINA UNIONPAY CO. LTD MK/T/2021/0338 

Dell Inc. MK/T/2021/0496 

DuPont Safety & Construction Inc. MK/T/2021/0372 

Energy Beverages LLC MK/T/2021/0499 

FORTENOVA GRUPA d.d. MK/T/2021/0331 

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO. LTD. MK/T/2021/0337 

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO. LTD. MK/T/2021/0339 

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO. LTD. MK/T/2021/0340 

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO. LTD. MK/T/2021/0341 

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. MK/T/2021/0475 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0367 
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Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0410 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0411 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0412 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0413 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0425 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0554 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0556 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0557 

MAGINUS doo MK/T/2020/0761 

MEDOCHEMIE Ltd. MK/T/2019/0197 

MEDOCHEMIE Ltd. MK/T/2021/0328 

MEDOCHEMIE Ltd. MK/T/2021/0329 

Marriott Worldwide Corporation MK/T/2021/0503 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/2021/0471 

NFINIX TECHNOLOGY LIMITED MK/T/2021/0513 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2021/0522 

Novartis AG MK/T/2021/0453 

Novartis AG MK/T/2021/0526 

Novo Nordisk A/S MK/T/2021/0466 

Osel ilac Sanayi Tic. A.S. MK/T/2021/0420 

POSCO INTERNATIONAL Corporation MK/T/2021/0507 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

 

a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware MK/T/2021/0366 

Philip Morris Brands Sàrl MK/T/2021/0525 

REMEDICA Ltd. MK/T/2021/0330 

REMEDICA Ltd. MK/T/2021/0449 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2021/0531 

SIDELA SA MK/T/2021/0398 

SIDELA SA MK/T/2021/0399 

SIDELA SA MK/T/2021/0400 

STADA Arzneimittel AG MK/T/2021/0409 

Smyk S.A. MK/T/2021/0518 

Smyk S.A. MK/T/2021/0519 

Smyk S.A. MK/T/2021/0520 

Suzhou Dake Machinery Co., Ltd MK/T/2021/0511 

TCL Technology Group Corporation MK/T/2021/0467 

TCL Technology Group Corporation MK/T/2021/0468 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) MK/T/2021/0379 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) MK/T/2021/0380 
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The Procter & Gamble Company MK/T/2021/0461 

The Procter & Gamble Company MK/T/2021/0462 

The Procter & Gamble Company MK/T/2021/0463 

Thuraya Telecommunications Company MK/T/2021/0384 

UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD MK/T/2021/0545 

UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD MK/T/2021/0546 

UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD MK/T/2021/0547 

UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD MK/T/2021/0548 

UPL CORPORATION LIMITED MK/T/2021/0497 

Unilever IP Holdings B.V. MK/T/2021/0401 

Unilever IP Holdings B.V. MK/T/2021/0429 

Unilever IP Holdings B.V. MK/T/2021/0491 

Vianex SA MK/T/2021/0508 

Wells Enterprises, Inc. MK/T/2021/0464 

Wind River Tobacco Company, LLC MK/T/2021/0369 

Wind River Tobacco Company, LLC MK/T/2021/0370 

Wind River Tobacco Company, LLC MK/T/2021/0371 

Арсова Илина MK/T/2021/0250 

Атанасов Дино MK/T/2021/0450 

БОДИ ЛАЈН ФЕШН Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0018 

Васко Митев MK/T/2020/1119 

Владимир Ристовски MK/T/2020/0459 

Гоце Дочински MK/T/2021/0512 

Греен Мацхинес ДОО Велес MK/T/2021/0529 

ДПТУ ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Битола MK/T/2021/0387 

ДТ СТОКОМАК ДОО MK/T/2021/0207 

ДТУ Професионал Царе Солутионс ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0392 

Друштво за информатички инженеринг СОЛС ДОО Скопје MK/T/2021/0315 

Друштво за маркетинг и истражување на пазарот АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ 

СИТИ КОНЕКТ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0237 

Друштво за независно истражување и иновативни решенија ИРИС 

КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0360 

Друштво за независно истражување и иновативни решенија ИРИС 

КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0362 

Друштво за проектирање, изградба и трговија СТРУКТУРА КОНЦЕПТ ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2021/0537 

Друштво за проектирање, изградба и трговија СТРУКТУРА КОНЦЕПТ ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2021/0538 

Друштво за производство промет и услуги ЕНВОЛВЕ ДООЕЛ Сопиште MK/T/2020/0723 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0406 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0407 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0408 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0439 
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Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0440 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0441 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0442 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0443 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0444 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0445 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0446 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0447 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0448 

Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз 

Куманово MK/T/2021/0534 

Друштво за производство, трговија и услуги РИС ХЕМ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0388 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕРРА ОРГАНИК ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2020/1121 

Друштво за производство, трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт 

Скопје MK/T/2021/0549 

Друштво за производство, трговија имаркетинг Алтиус Солушнс ДООЕЛ Тетово MK/T/2021/0239 

Друштво за психолошко советување за деца и адолесценци ПСИХА ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2021/0414 

Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ  Скопје MK/T/2021/0478 

Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ  Скопје MK/T/2021/0479 

Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ MK/T/2021/0514 

Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ MK/T/2021/0515 

Друштво за трговија и услуги АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0504 

Друштво за трговија и услуги АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0505 

Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје MK/T/2021/0284 

Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје MK/T/2021/0285 

Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје MK/T/2021/0286 

Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје MK/T/2021/0365 

Друштво за трговија и услуги Домато.мк доо Скопје MK/T/2021/0431 

Друштво за трговија и услуги Домато.мк доо Скопје MK/T/2021/0432 

Друштво за трговија и услуги Домато.мк доо Скопје MK/T/2021/0433 

Друштво за трговија и услуги Домато.мк доо Скопје MK/T/2021/0435 

Друштво за трговија и услуги МОНДАВИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0527 

Друштво за трговија и услуги ТХАИ ФУДС ДОО Скопје MK/T/2021/0517 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2021/0473 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2021/0474 

Друштво за услуги СВОД МАСТЕР ДОО Скопје MK/T/2021/0524 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2021/0324 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2021/0325 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2021/0326 
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Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2021/0327 

Ексклузив ДОО MK/T/2021/0458 

Ексклузив ДОО MK/T/2021/0459 

Зафирова Марија MK/T/2020/0455 

ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД ДОО, с. Врапчиште MK/T/2021/0510 

КАМ ДОО MK/T/2021/0452 

КАМ ДОО MK/T/2021/0544 

Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи MK/T/2021/0057 

Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи MK/T/2021/0058 

Кристијан Арсов MK/T/2020/0825 

Кристијан Арсов MK/T/2020/0827 

Кристијан Арсов MK/T/2020/0828 

МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС MK/T/2021/0495 

МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2021/0481 

Македонско здружение за заштита при работа MK/T/2021/0500 

НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0402 

НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0403 

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2021/0415 

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2021/0416 

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2021/0417 

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2021/0418 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. MK/T/2021/0404 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. MK/T/2021/0405 

СИЗ - ЛКА Куманово MK/T/2021/0395 

СИЗ - ЛКА Куманово MK/T/2021/0396 

СИЗ - ЛКА Куманово MK/T/2021/0397 

Стефан Коцев MK/T/2021/0465 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/2021/0485 

Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ДИГИТАЛ 

СК ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0361 

Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ДИГИТАЛ 

СК ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0363 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги Гоце Шитракоски ГИР-ГИР 

с.Лескоец, Охрид ДООЕЛ MK/T/2021/0451 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ увоз-

извоз Битола MK/T/2021/0430 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2021/0476 

Угриноска Снежана MK/T/2021/0199 

ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО MK/T/2021/0426 

ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО MK/T/2021/0427 

Филипоски Стојан MK/T/2021/0106 

Филипоски Стојан MK/T/2021/0107 
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Филипоски Стојан MK/T/2021/0108 

Хирди Кемаледин MK/T/2021/0245 

“АЛКАЛОИД“ АД-Скопје MK/T/2021/0492 

“АЛКАЛОИД“ АД-Скопје MK/T/2021/0493 

“АЛКАЛОИД“ АД-Скопје MK/T/2021/0494 
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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)  29767  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2016/780 (220)  08/08/2016 

(181)  08/08/2026 

(450)  31/07/2021 

(732)  Златевски Љубиша Долна 

Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, жолта, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни и енергетски 

пијалоци  

 

(111)  29822  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2019/905 (220)  29/07/2019 

(181)  29/07/2029 

(450)  31/07/2021 

(732)  Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Камник бб, 

MK 

(540)  

 

(591)  сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи;животни 

(живи);свежо овошје и зеленчук;семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за 

животни;пивски слад  

кл. 32  пиво;минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци;пијалаци од 

овошје и овошни сокови;сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

вино  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;услуги при 

увоз-извоз и трговија на големо и мало со: 

ладен чај, минерална и сода-вода, 

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје 

и овошни сокови;сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, пиво, месо, роба, 

живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење;кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе;брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење;сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии, мраз, алкохолни 

пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(111)  29824  (151)  28/07/2021 
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(210)  TM  2019/906 (220)  29/07/2019 

(181)  29/07/2029 

(450)  31/07/2021 

(732)  Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Камник бб, 

MK 

(540)  

 

(591)  сребрена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  29825  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2019/907 (220)  29/07/2019 

(181)  29/07/2029 

(450)  31/07/2021 

(732)  Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Камник бб, 

MK 

(540)  

MASTERPIECE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи;животни 

(живи);свежо овошје и зеленчук;семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за 

животни;пивски слад  

кл. 32  пиво;минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци;пијалаци од 

овошје и овошни сокови;сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;услуги при 

увоз-извоз и трговија на големо и мало со: 

ладен чај, минерална и сода-вода, 

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје 

и овошни сокови;сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, пиво, месо, роба, 

живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење;кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе;брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење;сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии, мраз, алкохолни 

пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(111)  29842  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/80 (220)  04/02/2020 

(181)  04/02/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  018186588  21/01/2020  EM 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 

Chollerstrasse 4, Zug 6300, CH 

(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)  

MILKA JUST FOR YOU 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 30  какао; пијалаци на база на какао и 

чоколадо и подготовки за правење такви 

пијалаци; чоколадо, не-медицински 

слаткарски производи, конкретно 

чоколадни слаткарски производи и 

шеќерни слаткарски производи; бисквити, 

наполитанки, торти, печива, чизкејови, 

печени и производи од тесто; подготовки 

направени од житарки; мраз што се јаде, 

имено производи од сладолед, замрзнати 

слаткарски производи и десерти; ладни 

слаткарски производи и десерти; 

чоколадни намази  

 

(111)  29740  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/177 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ПАРТНЕР & ЦО дооел Гостивар 

Браќа Ѓиноски бр. 46-1/1/10, Гостивар, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, тиркиз 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер кој се користи 

за извршување функции на деловно 

управување;компјутерски софтвер кој се 

користи за управување со корпоративни 

функции за човекови ресурси;компјутерски 

софтвер кој се користи за управување со 

корпоративни процеси за човекови 

ресурси;компјутерски софтвер кој се 

користи за управување со финансиски 

трансакции, финансиско планирање и 

финансиско управување;компјутерски 

софтвер кој се користи за извршување 

сметководство;компјутерски софтвер кој се 

користи за водење и управување со 

корпоративни ревизии;компјутерски 

софтвер кој се користи за водење и 

управување со корпоративни 

ревизии;компјутерски софтвер кој се 

користи за водење и управување со кој се 

користи за обезбедување 

сметководствени услуги;омпјутерски 

софтвер кој се користи за водење даночни 

анализи;компјутерски софтвер кој се 

користи за олеснување на правилно 

планирање на дизајнот, развојот, 

примената и одржувањето на компјутерски 

и информатички системи;публикации, 

имено, електронски упатства во областите 

на управување со сметководствена 

работа, услуги на даночно советување, 

услуги на ревизија и осигурување, 

финансиски статистики и управување со 

човекови ресурси  

кл. 35  сметководствени услуги и услуги на 

советување и консултации во областа на 

сметководството; услуги на 

сметководвствена ревизија и ревизија на 

работењето; услуги на управување со 

бизниси; купување бизниси и советување 

за спојувања; подготовка на даноци; 

услуги на даночно советување, имено, 

услуги на даночно усогласување и 

советодавни услуги; сметководствени 

услуги; услуги на управување со 

богатство, имено, управување со 

финансиски регистри; советодавни услуги 

за деловно работење; советодавни услуги 

за управување со деловни ризици; 

советодавни услуги за управување со 

влади, имено, обезбедување информации 

во областа на владини работи; совети 

поврзани со организација и управување со 

деловни потфати, имено, помагање и 

советување други за организација и 

управување со деловни потфати или 

деловно управување на трговски функции 

на комерцијални или индустриски фирми; 

економски предвидувања и анализи, 
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имено, економски истражувања за 

постигнување корист, деловни пречки и 

утврдување на загуби за услуги за 

одредување трошоци; советување за 

вработување и регрутирање; советодавни 

услуги за управување со сметководствена 

работа; советодавни услуги за управување 

со човекови ресурси; услуги за 

распоредување персонал и регрутирање; 

планирање на даноци и оданочување, 

совети, информативни и советодавни 

услуги; осигурителни услуги, имено, 

ревидирање, подготовка и анализа на 

финансиски и не-финансиски информации 

за други, имено, финансиски извештаи, 

ревидирање на сметководствена 

усогласеност, советодавни услуги за 

финансиско сметководство и услуги за 

истражување измами и разрешување на 

спорови; информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

кл. 36  финансиски услуги и советодавни и 

консултативни услуги во областа на 

финансиски услуги; услуги на финансиско 

управување, услуги на финансиско 

планирање, услуги за управување со 

финансиски портфолија, услуги на 

финансиско предвидување, услуги на 

финансиски гаранции и осигурувања, 

финансиски истражувања, услуги на 

анализи и советување, финансиски 

информации обезбедени преку 

електронски средства и услуги на 

советување и консултации во областа на 

финансиски услуги; финансиско 

планирање и инвестициско советување и 

услуги за управување; услуги за 

осигурителни консултации и советување; 

осигурителни консултации, имено, 

обезбедување совети поврзани со 

осигурителни прашања; актуарски услуги; 

истражувања за достигнување на 

осигурување и придонеси за вработените, 

деловни пречки и утврдување на загуби; 

услуги на инвестирање во недвижности; 

услуги на финансирање; сметководствени 

услуги за индивидуално пензионирање; 

брокерство со општи хартии од вредност и 

услуги на инвестициско банкарство; 

советодавни услуги во областа на 

придонесите на вработените во врска со 

осигурување, финансии и финансиски 

програми за надоместоци; совети 

поврзани со организација и управување со 

деловни потфати, имено, помагање и 

советување други за управување со 

финансиски трговски функции на 

комерцијални или индустриски фирми; 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото; советодавни услуги за 

даноци од продажба, имено, 

обезбедување совети на ентитети за 

автоматизација на софтвер и известувачки 

функции за сметање, собирање и плаќање 

даноци од продажба; услуги на 

управување со богатство; финансиско 

советување и осигурително советување, 

имено евалуација на осигурителни 

продукти за управување со планирање на 

богатство; информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

кл. 42  компјутерски услуги; дизајнирање и 

развој на компјутерски хардвер, софтвер и 

компјутерски системи по мерка за други; 

советодавни услуги во областа на 

компјутерски базирани информациски 

системи за деловни потфати и влади; 

советодавни услуги во областа на 

идентификување, приоритизација, 

анализа, дизајн, развој и имплементација 

на компјутерски базирани информациски 

системи за осигурување и други 

финансиски услуги, деловни потфати и 
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други индустрии; технички советодавни 

услуги и помош со компјутерски базирани 

информациски системи и нивни 

компоненти; советодавни услуги за ИТ и 

информатичка безбедност, имено, 

обезбедување советодавни услуги за ИТ и 

електронска безбедност и управување со 

ризик за ИТ и електронска безбедност за 

банки и други финансиски институции; 

водење ИТ безбедносни ревизии; ИТ 

советување во областите на лроценка на 

ризик, ИТ и безбедност на електронски 

информации, истрајност на ИТ и 

електронски деловни информациски и 

подготвеност за опоравување после 

катастрофи, внатрешна ревизија и 

планирање на ревизија за ИТ и 

електронски информации; компјутерски 

осигурителни услуги поврзани со развој на 

безбедносни системи и планирање 

непредвидливи настани за информациски 

системи; информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото; обезбедување привремено 

користење на онлајн компјутерски софтвер 

кој не може да се презема кој му 

овозможува на корисникот да пристапи до 

централизирано управување со документи 

и портал за комуникација на вработени 

дизајнирани специјално за користење од 

страна на комерцијални банки и кредитни 

унии; обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува и апликации за електронска 

пошта, ставање во календар и управување 

со документи; онлајн компјутерски програм 

кој не може да се симнува за закажување 

состаноци и настани, управување со 

групни календари, делегирање задачи и 

известување, запишување белешки, 

пренесување податоци до и од бази со 

податоци и до и од компјутерски програми 

и компјутерски датотеки; онлајн 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за управување со адреси; 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

кл. 45  услуги за поддршка при 

парничарење во вид на истражни ревизии 

и финансиски анализи; поддршка при 

парничарење во економија, сметководство 

и финансии, имено, истражни ревизии и 

финансиски анализи; услуги на даночно 

советување, имено, советувања за 

даночна усогласеност поврзани со 

усогласеност со федерални, државни и 

странски даночни закони и регулатива, 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото; застапување клиенти во 

даночни работи пред даночните управи; 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

 

(111)  29688  (151)  05/07/2021 

(210)  TM  2020/430 (220)  18/05/2020 

(181)  18/05/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Прехранбена индустрија КРИСТАЛ 

1923 АД – Велес ул. Алексо Демниевски 

- Бауман бр. 18, Велес, MK 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

KRISTAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

месо риба, живина и дивеч; рафинирано 

сончогледово масло, ладно цедено 

сончогледово масло, деликатесно масло 
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од сусам, пченкарно масло, маргарин, 

мармалад, слатко, какао, кокос  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, пченкарно брашно, 

палента леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз; соја, таан алва, 

локум, желе бонбони, шеќер  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; односи со јавноста; медиумска 

презентација; бизнис информации, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање); вработување персонал; 

информации за дејноста, медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, 

информации, јавно мислење (испитување 

на јавното мислење), on-line рекпамирање 

по пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, објавување рекламни 

текстови, пропагандни дејности, 

проучување на пазарот /маркетинг/, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекпамни 

огласи), организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, ширење 

на рекламни огласи и рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), групирање во 

корист на други, овозможувајќи 

потрошувачите соодветно да ги гледаат и 

купуваат овие стоки;увоз извоз и трговија 

на големо и мало со: Масла и масти за 

јадење; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

месо риба, живина и дивеч; рафинирано 

сончогледово масло, ладно цедено 

сончогледово масло, деликатесно масло 

од сусам, пченкарно масло, маргарин, 

мармалад, слатко, какао, кокос; Кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена 

за кафе; брашно и производи од жито, 

пченкарно брашно, палента леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; 

мед, меласа; квасец, прашок за печење; 

сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз; соја, таан алва, локум, 

желе бонбони, шеќер; земјоделски, 

градинарски и шумски производи и 

зрнести производи што не се опфатени со 

другите класи; животни (живи); свежо 

овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад, сусам  

 

(111)  29722  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/460 (220)  21/05/2020 

(181)  21/05/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ДПТУ ГРОСИСТ увоз-извоз 

Василево Населено место без уличен 

систем бр. 383 Василево, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: опрема за домаќинство: 

тенџериња, тави, послужавници, садови 

од ростфрај, сервиси за јадење, филџани 

за млеко и кафе, стаклени чаши и вазни, 

украсни предмети за домаќинство, 

часовници, ситен мебел, патни торби, 

женски чанти, новогодишни, велигденски и 

божиќни украси  

 

(111)  29723  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/461 (220)  21/05/2020 
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(181)  21/05/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ДПТУ ГРОСИСТ увоз-извоз 

Василево Населено место без уличен 

систем бр. 383 Василево, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: опрема за домаќинство: 

тенџериња, тави, послужавници, садови 

од ростфрај, сервиси за јадење, филџани 

за млеко и кафе, стаклени чаши и вазни, 

украсни предмети за домаќинство, 

часовници, ситен мебел, патни торби, 

женски чанти, новогодишни, велигденски и 

божиќни украси  

 

(111)  29693  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/495 (220)  29/05/2020 

(181)  29/05/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster Way, 

Corona, California 92879, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

RIPPER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, 

вклучително и газирани пијалаци и 

енергетски пијалаци;сирупи, концентрати, 

прашоци и препарати за правење 

пијалаци, вклучително и газирани пијалаци 

и енергетски пијалаци;безалкохолно пиво  

 

(111)  29660  (151)  01/07/2021 

(210)  TM  2020/561 (220)  30/06/2020 

(181)  30/06/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Beam Suntory UK Limited 2 

Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, 

Middlesex England UB11 1BA, GB 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

BOWMORE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, освен пиво; 

виски  

 

(111)  29774  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/562 (220)  01/07/2020 

(181)  01/07/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Митко Ѓоргиев ул. Дрварска бр. 

26, Струмица, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, црвена, златно-жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино;алкохолни пијалоци  

 

(111)  29775  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/563 (220)  30/06/2020 
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(181)  30/06/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  HELLENIC PETROLEUM S.A. 8A, 

Chimarras Street, GR-151 25 Maroussi, 

Athens, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  eнергија ( eлектрична )  

кл. 9  станици за полнење на електрични 

возила  

кл. 35  административно управување на 

возен парк на електрични возила  

кл. 37  полнење акумулатори за возила; 

услуги на поставување во врска со 

инфраструктура за полнење на 

електрични возила; услуги на одржување 

во врска со инфраструктура за полнење на 

електрични возила  

кл. 39  изнајмување на електрични 

возила;дистрибуција на енергија  

 

(111)  29776  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/564 (220)  30/06/2020 

(181)  30/06/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  HELLENIC PETROLEUM S.A. 8A, 

Chimarras Street, GR-151 25 Maroussi, 

Athens, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  eнергија ( eлектрична )  

кл. 9  станици за полнење на електрични 

возила  

кл. 35  административно управување на 

возен парк на електрични возила  

кл. 37  полнење акумулатори за возила; 

услуги на поставување во врска со 

инфраструктура за полнење на 

електрични возила; услуги на одржување 

во врска со инфраструктура за полнење на 

електрични возила  

кл. 39  изнајмување на електрични 

возила;дистрибуција на енергија  

 

(111)  29803  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/576 (220)  08/07/2020 

(181)  08/07/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ГАЛА ВОШ ДООЕЛ 

Скопје бул. Партизански одреди бр. 104 

, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  црна, бела, светлосина, црвена, 

кафена, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  миење, миење возила, 

заштитување од рѓосување возила, 

полирање возила, чистење возила, 

хемиско чистење, самоуслужни 

автоперални  

 

(111)  29806  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/577 (220)  08/07/2020 

(181)  08/07/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуг ФОРЦА ШПЕД ДООЕЛ 

Скопје 

бул. Партизански одреди бр. 104, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  служење храна и пијалоци, 

кетеринг, бифеа, кантини, кафетерии 

(експрес ресторани), ресторани, 

летувалишта, пансиони, мотели, 

ресторани со самопослужување, снек 

барови, услуги на кампови за летување, 

хотели  

 

(111)  29780  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/640 (220)  29/07/2020 

(181)  29/07/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП 

ДООЕЛ Скопје 

ул.852 бр.62, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија и картон;печатена 

материја;материјал за 

книговодство;фотографии;канцелариски 

материјал и канцелариски реквизити, 

освен мебел;лепила за употреба во 

канцеларија или за 

домаќинство;материјали за цртање и 

материјали за уметници;четки за 

бои;наставни материјали и 

упатства;пластични чаршафи, обвивки и 

кеси за завиткување и пакување;тип на 

печатачи, блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  
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кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(111)  29781  (151)  19/07/2021 

(210)  TM  2020/641 (220)  29/07/2020 

(181)  29/07/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП 

ДООЕЛ Скопје 

ул.852 бр.62, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија и картон;печатена 

материја;материјал за 

книговодство;фотографии;канцелариски 

материјал и канцелариски реквизити, 

освен мебел;лепила за употреба во 

канцеларија или за 

домаќинство;материјали за цртање и 

материјали за уметници;четки за 

бои;наставни материјали и 

упатства;пластични чаршафи, обвивки и 

кеси за завиткување и пакување;тип на 

печатачи, блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(111)  29808  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/643 (220)  29/07/2020 
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(181)  29/07/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП 

ДООЕЛ Скопје ул.852 бр.62, Скопје, MK 

(540)  

KECKO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон;печатена 

материја;материјал за 

книговодство;фотографии;канцелариски 

материјал и канцелариски реквизити, 

освен мебел;лепила за употреба во 

канцеларија или за 

домаќинство;материјали за цртање и 

материјали за уметници;четки за 

бои;наставни материјали и 

упатства;пластични чаршафи, обвивки и 

кеси за завиткување и пакување;тип на 

печатачи, блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(111)  29809  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/644 (220)  29/07/2020 

(181)  29/07/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП 

ДООЕЛ Скопје ул.852 бр.62, Скопје, MK 
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(540)  

 

(591)  светло кафена, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон;печатена 

материја;материјал за 

книговодство;фотографии;канцелариски 

материјал и канцелариски реквизити, 

освен мебел;лепила за употреба во 

канцеларија или за 

домаќинство;материјали за цртање и 

материјали за уметници;четки за 

бои;наставни материјали и 

упатства;пластични чаршафи, обвивки и 

кеси за завиткување и пакување;тип на 

печатачи, блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(111)  29661  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/677 (220)  29/07/2020 

(181)  29/07/2030 
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(450)  31/07/2021 

(732)  Great Wall Motor Company Limited 

no.2266 Chaoyang South Street Baoding, 

Hebei 071000, CN 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за увоз и извоз; 

промовирање на продажбата на трети 

лица; услуги за набавки за трети лица 

(купување производи и услуги за други 

фирми); маркетинг; рекламирање; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; советување 

за бизнис работење и организација; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба  

 

(111)  29790  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/691 (220)  10/08/2020 

(181)  10/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Фуфарма ДОО Скопје ул. Наум 

Наумовски Борче бр. 40 кат 5 локал 8, 

Скопје, MK 

(540)  

NEFRINOR 4mg / 4ml IV 

Solution for Infusion 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29794  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/694 (220)  17/11/2020 

(181)  17/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за угостителство КАФЕ 

БАР КАПРИ ДООЕЛ Скопје ул. Атинска 

бр. 25, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(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. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  29797  (151)  19/07/2021 

(210)  TM  2020/695 (220)  17/11/2020 

(181)  17/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за угостителство КАФЕ 

БАР КАПРИ ДООЕЛ Скопјеул. Атинска 

бр. 25, MK 

(540)  
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(591)  крем 

(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. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување 

 

 

(111)  29737  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/710 (220)  12/08/2020 

(181)  12/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

HealthUp 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(111)  29738  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/711 (220)  12/08/2020 

(181)  12/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

МајХелтСам 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(111)  29739  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/712 (220)  12/08/2020 

(181)  12/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 
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(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

MyHealthSum 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(111)  29682  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/748 (220)  20/08/2020 

(181)  20/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  COPACOL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA Rua 

Desembargador Munhoz de Mello, 176 - 

Centro 85415-000 Cafelândia - PR, BR 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо  

кл. 30  трговија со месо  

 

(111)  29683  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/749 (220)  20/08/2020 

(181)  20/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  COPACOL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA Rua 

Desembargador Munhoz de Mello, 176 - 

Centro 85415-000 Cafelândia - PR, BR 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо  

кл. 30  трговија со месо  

 

(111)  29668  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/752 (220)  21/08/2020 

(181)  21/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

сервис, трговија и услуги МЕГА 

ТЕХНИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 

Христо Татарчев бр.47ж-лок.7, Скопје, 

MK 

(740)  СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Сава 

Ковачевиќ бр.47J/2-20 

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(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 
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продажба  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 37  градежни конструкции; 

инсталациски услуги  

 

(111)  29709  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/759 (220)  25/08/2020 

(181)  25/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  MAGINUS doo Kneza Višeslava 3,, 

11030, Beograd, RS 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  повекенаменски препарати за 

чистење; препарати за чистење; 

препарати за чистење за автомобили; 

препарати за чистење за лична употреба; 

препарати за чистење за употреба во 

домакинство; препарати за чистење на 

база на растворувачи; препарати за 

чистење подови; препарати за чистење, 

полирање и рибање; препарати за 

чистење, полирање, одмастување и 

стругање; препарати за чистење, 

полирање, рибање и абразивни 

препарати; препарати за чистење, 

полирање, рибање и стругање; препарати 

за чистење, перење и полирање; 

препарати за чистење, рибање и стругање; 

препарати за чистење тапети; препарати 

за чистење теписи; препарати за чистење 

ткаенини; препарати за чистење во облика 

на пена; препарати и супстанци за 

чистење и перење; препарати и супстанци 

за чистење, рибање и полирање; 

растворувачи за чистење, за употреба које 

не се однесува на процес на 

производство; раствори за чистење; 

средства за чистење во домакинство; 

средства за чистење за примена во 

домакинство; средства за чистење за 

употреба во домакинство; средства за 

чистење ренгли; средства за чистење 

ткаенини за намештај; средства за 

чистење во облик на пена за лична 

употреба; средства за чистење во спреј; 

средства за чистење во спреј за примена 

во домакинство; средства за чистење во 

спреј за употреба врз текстил; средства за 

чистење во спреј за употреба во 

домакинство; средства и препарати за 

чистење; течности за хемиско чистење; 

хемиски препарати за чистење за 

употреба во домакинство; средства за 

чистење и дезодорисување тапети; 

препарати за одмастување за употреба во 

домакинство; препарати за одмастување 

на база на растворувачи; препарати за 

одмастување на база на растворувачи, 

препарати за полирање, одмастување и 

стругање; производи за одмастување, кои 

не се за употреба во процес на 

производство; растворувачи за 

одмастување, за употреба која не се 

однесува на процес на производство; 

средства за миење WC шољи; препарати 

за одстранување на бигор за употреба во 

домакинство; течности за рибање  

кл. 5  антибактериски средства за 

чистење;средства за дезинфекција за 

чистење купатила;средства за 

дезинфекција на WC шољи;средства за 

дезинфекција за санитарна 

употреба;средства за дезинфекција за 

употреба во домакинство; универзални 

дезинфикациони средства; универзални 
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препарати за дезинфекција и 

отстранување на непријатни 

мириси;средства против мувла;хемиски 

препарати за третирање мувла;фунгициди, 

гермициди, гермицидни детергенти  

 

(111)  29712  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/760 (220)  25/08/2020 

(181)  25/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  MAGINUD doo Kneza Višeslava 3, 

11030, Beograd, RS 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски препарати за спречување 

настанување мувла  

кл. 3  препарати за чистење, полирање; 

препарати за полирање; препарати за 

намештај и подови; препарати за 

отстранување флеки; препарати за 

отстранување бигор за употреба во 

домакинство; препарати за остранување 

р’ѓа; сапун; раствори за чистење  

кл. 5  антибактериски средства за 

чистење; средства за дезинфекција за 

чистење купатила; средства за 

дезинфекција за санитарни потреби; 

средства за дезинфекција за употреба во 

домакинство; универзални дезинфекциски 

средства, универзални препарати за 

дезинфекција и отстранување на 

непријатни мириси; средства против 

мувла; хемиски препарати за третирање 

мувла; фунгициди; гермициди; гермицидни 

детергенти, дезинфекциски средства за 

хигиенски намени; биоциди; препарати за 

отстранување мувла.  

 

(111)  29716  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/762 (220)  25/08/2020 

(181)  25/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  MAGINUS doo Kneza Višeslava 3,, 

11030, Beograd, RS 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

LAVA SEPT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  повекенаменски препарати за

 чистење; козметички производи и 

препарати за лична нега; немедицински 

препарати за лична хигиена; 

немедицински препарати за миење раце; 

немедицински препарати за чистење кожа; 

немедецински хигиенски препарати како 

тоалетни средства; препарати за 

натопување во пералници; препарати за 

отстранување на бигор за употреба во 

домакинство; препарати за чистење; 

препарати за чистење за лична употреба; 

препарати за чистење за употреба во 

домакинство; препарати за чистење на 

база на растворувачи; препарати за 

чистење подови; препарати за чистење, 

полирање и рибање; препарати за 

чистење, перење и полирање; препарати 

за чистење раце; препарати за чистење 

теписи; препарати за чистење ткаенини; 

препарати и супстанци за чистење и 

перење; препарати и супстанци за 

чистење, рибање и полирање; средства и 

препарати за чистење; хемиски препарати 

за чистење за употреба во домакинство; 

хигиенски препарати како тоалетни 

производи; средства за чистење во 

домакинство; детергенти за употреба во 
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домакинство; детергенти кои не се за 

употреба во производствени процеси и не 

се за медицинска употреба: сапуни и 

детергенти; раствори за чистење; 

тоалетни производи (средства за лична 

хигиена); тоалетни сапуни; немедецински 

сапуни; парфимисани сапуни; сапуни за 

кожа; сапуни за бањање во течна, цврста 

состојба или во облик на гел; сапуни за 

лична употреба; сапуни за раце; сапуни за 

употреба во домакинство; течни сапуни; 

некпизечки течности за подови  

кл. 5  антибактериски средства за 

миење раце; антимикробни средства за 

миење раце; препарати за дезинфекциа 

на раце; средства за дезинфекција за 

миење раце; средства за хируршко миење 

раце; средства за дезинфекција на WC 

шољи; средства за дезинфекција за 

санитарна потреба; хемиски препарати за 

санитарни потреби; антибактериски гелови 

на база на алкохол за дезинфекција на 

кожа; парфимирани сапуни за 

дезинфекција; средства за дезинфекција 

за употреба во домакинство; средства за 

дезинфекција за чистење купатила; 

универзални препарати за дезинфекција и 

отстранување на непријатни мириси; 

дезинфекциски средства; дезинфекциски 

средства за хигиенска намена; универални 

дезинфекциски средства  

 

(111)  29799  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/771 (220)  26/08/2020 

(181)  26/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

Mister Choc 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  печива и слаткарски производи, 

колачиња и слатки, сите прелиени со 

чоколада, чоколада и производи од 

чоколада, вклучени во оваа класа  

 

(111)  29675  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/772 (220)  26/08/2020 

(181)  26/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

Milbona 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, млечни 

пијалаци и мешани млечни пијалаци (каде 

што преовладува млеко), сирење и 

производи од сирење, свежо сирење  

кл. 32  безалкохолни пијалаци, овошни 

напитоци, овошни џусеви, зеленчукови 

џусеви, зеленчукови напитоци, млечни 

пијалаци и мешани млечни пијалаци, каде 

што не преовладува млеко  

 

(111)  29674  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/773 (220)  26/08/2020 

(181)  26/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 
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(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

LEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за избелување и други 

супстанции за употреба при перење 

алишта; средства за чистење, полирање, 

одмастување и рибање; сапуни, 

детергенти; парфимерија, есенцијални 

масла, козметика, лосиони за коса и пасти 

за заби; дезедоранси за лична употреба  

 

(111)  29664  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/774 (220)  27/08/2020 

(181)  27/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Центар за информатика и обука 

ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица 

Јосифовски ЈТД Кочани ул. Скопска бр. 

21, Кочани, MK 

(740)  Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 

25/708, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, портокалова, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обука тренирање; организирање и 

водење на работилници (обука)  

кл. 42  компјутерско 

програмирање;програмирање компјутерски 

системи;давање информации за 

компјутерски технологии и прграмирање 

преку интернет страници;изнајмување 

компјутерски програми;одржување 

компјутерски програми;инсталирање 

компјутерски програми;изработка на 

компјутерски програми;анализа на 

компјутерски системи;советување за 

компјутерски програми;осовременување 

на компјутерски програми;советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија  

 

(111)  29690  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/775 (220)  27/08/2020 

(181)  27/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Центар за информатика и обука 

ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица 

Јосифовски ЈТД Кочани ул. Скопска бр. 

21, Кочани, MK 

(740)  Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 

25/708, 1000, Скопје 

(540)  

My GPM info-soft 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обука тренирање; организирање и 

водење на работилници (обука)  

кл. 42  компјутерско 

програмирање;програмирање компјутерски 

системи;давање информации за 

компјутерски технологии и прграмирање 

преку интернет страници;изнајмување 

компјутерски програми;одржување 

компјутерски програми;инсталирање 

компјутерски програми;изработка на 

компјутерски програми;анализа на 

компјутерски системи;советување за 

компјутерски програми;осовременување 

на компјутерски програми;советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија  

 

(111)  29672  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/776 (220)  27/08/2020 
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(181)  27/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

Lord Nelson 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај од Англија  

 

(111)  29689  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/777 (220)  27/08/2020 

(181)  27/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ФЕЈМ УАН ДОО Бул. 8ми 

Септември бр. 3-2/48, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, магента, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  автобуски превоз  

 

(111)  29694  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/778 (220)  27/08/2020 

(181)  27/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  CINEPLEXX International GmbH 

Siebensterngasse 37, 1070 Vienna, AT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

CINEPLEXX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  кино прикажувања, прикажување 

филмови, планирање шоу програми, 

кинематографски забавни услуги, 

образовни услуги, подготовка за обука 

(тренинг), забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  служење храна и пијалаци,, 

кафетерии и снек-барови, бифеа, 

резервирање за привремено сместување  

 

(111)  29687  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/779 (220)  27/08/2020 

(181)  27/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  CINEPLEXX International GmbH 

Siebensterngasse 37, 1070 Vienna, AT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  кино прикажувања, прикажување 

филмови, планирање шоу програми, 

кинематографски забавни услуги, 

образовни услуги, подготовка за обука 

(тренинг), забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  служење храна и пијалаци,, 

кафетерии и снек-барови, бифеа, 

резервирање за привремено сместување  

 

(111)  29707  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/780 (220)  25/08/2020 

(181)  25/08/2030 

(450)  31/07/2021 

 (732)  JOY FRAGRANCES S.R.L. VIA 

GAVINANA 14, BUSTO ARSIZIO 

(VARESE), IT 
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(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за дезодорирање на 

воздуот; дезодоранси за автомобили; 

препарати за дезодорирање за употреба 

во домаќинството и за комерцијална или 

индустриска употреба  

 

(111)  29704  (151)  14/07/2021 

(210)  TM  2020/781 (220)  25/08/2020 

(181)  25/08/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за трговија, комуникации 

и услуги МАЈ ПИЗЗА ДООЕЛ увоз-извоз 

Дебар ул. 8-ми Септември бр. 35, Дебар, 

MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

консултации за стратегија на комуникации 

во рекламирање; услуги за посредување 

во трговија; административна обработка 

на нарачките за купување; промовирање 

продажба за трети лица  

кл. 45  услуги за онлајн социјални мрежи  

 

(111)  29814  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/848 (220)  17/09/2020 

(181)  17/09/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Cephalon, Inc 145 Brandywine 

Parkway West Chester, PA 19380, 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)  

CINQAERO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препаратиза третман 

на воспалителни нарушувања  

 

(111)  29815  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/926 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

Suddenly 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; есенцијални 

масла; козметика; дезодоранси за лична 

употреба; лосиони за коса  

 

(111)  29816  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/927 (220)  30/09/2020 
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(181)  30/09/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

Caveneta 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

особено жестоки алкохолни пијалоци  

 

(111)  29817  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/928 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

ZACHOS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  29818  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/929 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

PROMIENNA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, маслиново масло, 

масти за јадење, маст и масти за готвење, 

маргарин, путер  

 

(111)  29819  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/930 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

Maribel 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  желеа, џемови, овошни намази, 

благи намази, имено мармалади, џемови, 

желеа, вклучени во оваа класа  

кл. 30  благи намази, имено мед и сирупи, 

вклучени во оваа класа  

 

(111)  29820  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/931 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  31/07/2021 

(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 
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(540)  

TRATTORIA ALFREDO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супа, концентрати за супи; готови 

оброци, вклучени во оваа класа, кои 

главно се состојат од месо и/или риба 

и/или живина и/или дивеч и/или колбаси 

и/или овошје и/или зеленчук и/или печурки 

и/или компири и/или сирење и/или крем, со 

додаден ориз и/или тестенини; вклучувајќи 

ги гореспоменатите стоки, ладни или 

замрзнати  

кл. 30  леб; тесто и слаткарски производи, 

торти; десерти со мраз; тестенини; пици; 

багети; оброци со тестенини; сосови 

(додатоци на јадења); подготвени оброцим 

вклучени во оваа класа, кои се состојат 

најчесто од ориз и/или тестенини со 

додадено месо и/или риба и/или живина 

и/или дивеч и/или колбаси и/или овошје 

и/или зеленчук и/или печурки и/или 

компири и/или сирење и/или крем; 

вклучувајќи ги гореспоменатите стоки, 

ладни или замрзнати  

 

(111)  29730  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/944 (220)  05/10/2020 

(181)  05/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  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, кафена, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи врз база на млеко; какао 

путер; чоколаден путер на база на 

лешници; крем на база на лешници  

кл. 30  производи врз база на чоколадо; 

производи од какао и врз база на какао; 

крем на база на какао и лешници; 

чоколаден крем врз база на лешници  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на увоз-извоз и 

трговија на големо и мало со: производи 

врз база на млеко; какао путер; чоколаден 

путер на база на лешници; крем на база на 

лешници; производи врз база на чоколадо; 

производи од какао и врз база на какао; 

крем на база на какао и лешници; 

чоколаден крем врз база на лешници  

 

(111)  29731  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/945 (220)  05/10/2020 

(181)  05/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  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, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи врз база на млеко; какао 

путер; чоколаден путер на база на 

лешници; крем на база на лешници  

кл. 30  производи од тесто и слатки; 

слаткарски производи; бисквити; бонбони; 

вафли; гуми за жвакање; колачиња; 

производи врз база на чоколадо; 

производи од какао и врз база на какао; 

крем на база на какао и лешници; 

чоколаден крем врз база на лешници; 
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слатки; чајни колачиња  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на увоз-извоз и 

трговија на големо и мало со: производи 

врз база на млеко; какао путер; чоколаден 

путер на база на лешници; крем на база на 

лешници; производи од тесто и слатки; 

слаткарски производи; бисквити; бонбони; 

вафли; гуми за жвакање; колачиња; 

производи врз база на чоколадо; 

производи од какао и врз база на какао; 

крем на база на какао и лешници; 

чоколаден крем врз база на лешници; 

слатки; чајни колачиња  

 

(111)  29662  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/947 (220)  05/10/2020 

(181)  05/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за издавачка дејност и 

услуги АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. Џон Кенеди бр. 9А-4/5, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3 

1000 Скопје 

(540)  

NOTA FEST aa 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  29663  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/955 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  МАКСТИЛ Акционерско друштво 

за поизводство и трговија со произоди 

за црна металургија Скопје ул. „16-та 

Македонска бригада“ бр. 18, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  челик, во сурова форма или 

полуобратен; легури од челик; челични 

ленти; жица од челик; лиен челик; челични 

шипки; ролетни од челик; челични 

листови; цевки од челик; железни плочи; 

лиено железо, во сурова форма или 

полуобработено; железни руди; обични 

метали, во сурова форма или 

полуобработени; резервоари од метал; 

железни профили од метал; листови и 

плочи од метал; топло валани челични 

шипки  

кл. 40  обработување метали; лиење 

метали; услуги за пескарење  

 

(111)  29665  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/956 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  МАКСТИЛ Акционерско друштво 

за поизводство и трговија со произоди 

за црна металургија Скопје ул. „16-та 

Македонска бригада“ бр. 18, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

MAKSTIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  челик, во сурова форма или 

полуобратен; легури од челик;челични 

ленти; жица од челик; лиен челик; челични 

шипки; ролетни од челик; челични 
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листови; цевки од челик; железни плочи; 

лиено железо, во сурова форма или 

полуобработено; железни руди; обични 

метали, во сурова форма или 

полуобработени; резервоари од метал; 

железни профили од метал; листови и 

плочи од метал; топло валани челични 

шипки  

кл. 40  обработување метали; лиење 

метали; услуги за пескарење  

 

(111)  29666  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/957 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  МАКСТИЛ Акционерско друштво 

за поизводство и трговија со произоди 

за црна металургија Скопје ул. „16-та 

Македонска бригада“ бр. 18, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

MKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  челик, во сурова форма или 

полуобратен; легури од челик; челични 

ленти; жица од челик; лиен челик; челични 

шипки; ролетни од челик; челични 

листови; цевки од челик; железни плочи; 

лиено железо, во сурова форма или 

полуобработено; железни руди;обични 

метали, во сурова форма или 

полуобработени; резервоари од метал; 

железни профили од метал; листови и 

плочи од метал; топло валани челични 

шипки  

кл. 40  обработување метали; лиење 

метали; услуги за пескарење  

 

(111)  29667  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/959 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

LYFNUA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  29669  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/960 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

LYFDURA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  29670  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/961 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

GEFZURIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  
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(111)  29671  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/962 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

VIFNUEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  29673  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/969 (220)  09/10/2020 

(181)  09/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Сувафикс дооел експорт-импорт 

с.Порој-Тетово; Suvafiks dooel eksport-

import fsh.Poroj-Tetovë ул. 101 бб 

с.Порој; rr 101 pn fsh.Poroj, Тетово; 

Tetovë, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева; e berdhë dhe rozë 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  пластични материи во сурова 

состојба, бои (хемиски производи за 

производство на бои), лепила за ѕидни 

плочки, лепила за лепење плакати, лепила 

за премачкување основни бои, лепило за 

индустриска употреба, лепила за 

изолациони фасади, лепливи материи за 

индустријата, пигменти (хемиски 

производи што се користат во 

производството на пигменти), 

полиуретански лепила, препарати за 

белење [деколоранти] за индустриска 

употреба, препарати за постигнување 

водонепропустливост на цемент со 

исклучок на бои, самоизрамнувачки маси, 

хемиски производи за осветлување на 

боите, хемиски средства за белење и 

цемент; 

 

materje plastike në gjendje të papërpunuar, 

ngjyra (prodhime kimike për prodhimin e 

ngjyrave), ngjitëse të pllakave në mur, 

ngjitëse për posterë ngjitës, shtresa ngjitëse 

themelore e ngjyrave, ngjitëse për prodhime 

industriale, ngjitëse për fasada izoluese, 

ngjitëse për prodhime industriale, pigmente 

(produkte kimike të cilat shërbejnë për 

prodhime të pigmenteve), ngjitëse poliuretani, 

përgatitjet zbardhuese (decorative) për 

përdorime industrial, përgatitjet për arritjen e 

hidroizolimit të çimentos me përjashtim të 

ngjyrave, masa vetrafshuese, prodhime 

kimike për ndryçimin e ngjyrave, mjete kimike 

per zbardhim dhe ciment  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, материи за 

боење и декоратерите 

 

ngjyra, firnajzi, llaqe, substanca për ngjyrosje 

dhe dekoratorët  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

сув малтер, цврсти неметални цевки за 

градба, црна смола и битумен, неметални 

преносни конструкции, фасади што не се 

од метал за градба 

 

materiale ndërtimore jometalike, mallter i 

thatë, tubacione të ngurta ndërtimi jo 

metalike, rrëshirë e zezë dhe bitumen, 

struktura transferimi jo metalik, fasada për 

ndërtim që nuk janë nga metali  

 

(111)  29676  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/970 (220)  09/10/2020 

(181)  09/10/2030 

(450)  31/07/2021 
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(732)  Сувафикс дооел експорт-импорт 

с.Порој-Тетово; Suvafiks dooel eksport-

import fsh.Poroj-Tetovë ул. 101 бб 

с.Порој; rr 101 pn fsh.Poroj, Тетово; 

Tetovë, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина; e berdhë dhe e kaltërt 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  пластични материи во сурова 

состојба, бои (хемиски производи за 

производство на бои), лепила за ѕидни 

плочки, лепила за лепење плакати, лепила 

за премачкување основни бои, лепило за 

индустриска употреба, лепила за 

изолациони фасади, лепливи материи за 

индустријата, пигменти (хемиски 

производи што се користат во 

производството на пигменти), 

полиуретански лепила, препарати за 

белење [деколоранти] за индустриска 

употреба, препарати за постигнување 

водонепропустливост на цемент со 

исклучок на бои, самоизрамнувачки маси, 

хемиски производи за осветлување на 

боите, хемиски средства за белење и 

цемент 

 

materje plastike në gjendje të papërpunuar, 

ngjyra (prodhime kimike për prodhimin e 

ngjyrave), ngjitëse të pllakave në mur, 

ngjitëse për posterë ngjitës, shtresa ngjitëse 

themelore e ngjyrave, ngjitëse për prodhime 

industriale, ngjitëse për fasada izoluese, 

ngjitëse për prodhime industriale, pigmente 

(produkte kimike të cilat shërbejnë për 

prodhime të pigmenteve), ngjitëse poliuretani, 

përgatitjet zbardhuese (decorative) për 

përdorime industrial, përgatitjet për arritjen e 

hidroizolimit të çimentos me përjashtim të 

ngjyrave, masa vetrafshuese, prodhime 

kimike për ndryçimin e ngjyrave, mjete kimike 

per zbardhim dhe ciment  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, материи за 

боење и декоратерите 

 

ngjyra, firnajzi, llaqe, substanca për ngjyrosje 

dhe dekoratorët  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

сув малтер, цврсти неметални цевки за 

градба, црна смола и битумен, неметални 

преносни конструкции, фасади што не се 

од метал за градба 

 

materiale ndërtimore jometalike, mallter i 

thatë, tubacione të ngurta ndërtimi jo 

metalike, rrëshirë e zezë dhe bitumen, 

struktura transferimi jo metalik, fasada për 

ndërtim që nuk janë nga metali  

 

(111)  29750  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/972 (220)  14/10/2020 

(181)  14/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово 

ул. Иво Лола Рибар бр. 62, Тетово, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, преработено кафе, печено и 

непечено кафе, замена за кафе, шеќер за 

кафе и напивки кои содржат кафе, капсули 

со кафе  

кл. 35  продажба на мало и големо на 
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кафе, преработено кафе, печено и 

непечено кафе, замена за кафе, шеќер за 

кафе и напивки кои содржат кафе, капсули 

со кафе  

 

(111)  29751  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/973 (220)  09/10/2020 

(181)  09/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово 

ул. Иво Лола Рибар бр. 62, Тетово, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, преработено кафе, печено и 

непечено кафе, замена за кафе, шеќер за 

кафе и напивки кои содржат кафе, капсули 

со кафе  

кл. 35  продажба на мало и големо на 

кафе, преработено кафе, печено и 

непечено кафе, замена за кафе, шеќер за 

кафе и напивки кои содржат кафе, капсули 

со кафе  

 

(111)  29677  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/976 (220)  09/10/2020 

(181)  09/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  АДЕМИ ИМЕРИ ул. Џон Кенеди бр. 

9Б/2-26, MK 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 

43/3, 1000 Скопје 

(540)  

YLBERI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  29741  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/978 (220)  09/10/2020 

(181)  09/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги СКАЛАФАРМ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. Атинска бр. 1/3-7, 

Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена 

(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  
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кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи (малопродажба и 

големопродажба на фармацевтски, 

ветеринарни и хигиенски препарати и 

медицински материјал)  

кл. 44  медицински услуги, ветеринарни 

услуги, услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни, земјоделски, 

градинарски и шумски услуги  

 

(111)  29752  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/979 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги БИГ ШОП извоз-увоз 

ДООЕЛ Велес 

ул. Ѓошо Органџиев бр. 8, Велес, MK 

(740)  Бошкоски Мартин ул. Македонија бр. 

11/1-5, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, бела, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; промовирање на 

продажбата за трети лица; презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; испорачување стоки  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; давање простор за веб [интернет] 

страници; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); обезбедување алатки 

за пребарување по интернет  

 

(111)  29678  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/980 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и уалуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт 

Скопје ул. Качанички пат бр.56, Скопје, 

MK 

(540)  

Ајде во Нептун 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 
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и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  29679  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/981 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт 

Скопје ул. Качанички пат бр.56, Скопје, 

MK 

(540)  

Ајде 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  29742  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/992 (220)  16/10/2020 

(181)  16/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Несет Изаири; Neset Izairi,  and 

Мухамет Шехаби; Muhamet Shehabi ул. 

101 бр. ББ, Долно Палчиште; rr. 101 nr. 

BB, Palçisht i Poshtëm, Тетово; Tetovë, 

MK and ул. Питу Гули бр. 81; rr. Pitu Guli 

nr. 81, Тетово; Tetovë, MK 

(540)  

 

(591)  сива, сина, бела, црна; e përhimtë, e 

kaltërt, e bardhë, e zezë 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба; substanca dietike të 

adaptuara për përdorim mjekësor  

кл. 32  вода; ujë  

кл. 35  продажба на големо и мало со 

диетески супстанци прилагодени за 

медицинска употреба и вода; shitje me 

shumicë dhe pakicëme substanca dietike të 

adaptuara për përdorim mjekësor dhe ujë  

 

(111)  29852  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/993 (220)  16/10/2020 

(181)  16/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Попарсов бр. 8/1-4, Скопје, MK 
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(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

MAD DESIGN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  проекти  

кл. 20  мебел; мебел од метал; полици 

[мебел]  

кл. 29  замрзнато овошје; зеленчук, сушен; 

мармалад; кандирано овошје; суво грозје  

кл. 35  рекламирање; ревизија  

кл. 37  надзор на градежни работи; 

ѕидање; изградба  

кл. 40  производство на енергија  

кл. 42  внатрешно уредување  

кл. 43  изнајмување за времено 

сместување  

 

(111)  29853  (151)  27/07/2021 

(210)  TM  2020/994 (220)  16/10/2020 

(181)  16/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Попарсов бр. 8/1-4, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  проекти  

кл. 20  мебел; мебел од метал; полици 

[мебел]  

кл. 29  замрзнато овошје; зеленчук, сушен; 

мармалад; кандирано овошје; суво грозје  

кл. 35  рекламирање; ревизија  

кл. 37  надзор на градежни работи; 

ѕидање; изградба  

кл. 40  производство на енергија  

кл. 42  внатрешно уредување  

кл. 43  изнајмување за времено 

сместување  

 

(111)  29843  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/995 (220)  16/10/2020 

(181)  16/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Миа Милошеска Бул. Јане 

Сандански бр. 74-23, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

STARDUST BOOKING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  оптички дискови; дискови за 

снимање звук; компакт дискови [аудио - 

видео]  

кл. 16  билети; брошури; летоци; печатени 

материјали; постери  

кл. 25  маици со кратки ракави  

кл. 35  маркетинг; односи со јавноста; 

промовирање на продажбата за трети 

лица; рекламирање; телевизиско 

рекламирање  

кл. 41  изнајмување звучни записи; 

известување за забави; забави 

(планирање забави); забава; изнајмување 

диск-џокеј; организирање и водење 

концерти; продавање билети [забава]; 

продукција на музика; услуги на естрадни 

уметници (забавувачи)  

кл. 43  ресторани; ресторани со 

самопослужување; служење храна и 

пијалаци; услуги во барови  

 

(111)  29844  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/996 (220)  16/10/2020 
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(181)  16/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Миа Милошеска Бул. Јане 

Сандански бр. 74-23, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  оптички дискови; дискови за 

снимање звук; компакт дискови [аудио - 

видео]  

кл. 16  билети; брошури; летоци; печатени 

материјали; постери  

кл. 25  маици со кратки ракави  

кл. 35  маркетинг; односи со јавноста; 

промовирање на продажбата за трети 

лица; рекламирање; телевизиско 

рекламирање  

кл. 41  изнајмување звучни записи; 

известување за забави; забави 

(планирање забави); забава; изнајмување 

диск-џокеј; организирање и водење 

концерти; продавање билети [забава]; 

продукција на музика; услуги на естрадни 

уметници (забавувачи)  

кл. 43  ресторани; ресторани со 

самопослужување; служење храна и 

пијалаци; услуги во барови  

 

(111)  29680  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/999 (220)  21/10/2020 

(181)  21/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  "BB-NCIPD" – Ltd 26 Yanko 

Sakazov Blvd., 1504, Sofia, BG 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Respivax 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диетски 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  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(111)  29854  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1000 (220)  21/10/2020 

(181)  21/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги А&М 

ДОО увоз-извоз Скопје ул. Киро 

Крстевски  бр. 15/3, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  
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(591)  црна, бела, розева, жолта, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  женски чанти; имитации на кожа; 

кожнени торби за пакување; кофчежиња 

од кожа или од кожа и картон; кутии од 

кожа или од кожа и картон; мали патни 

торби; мрежести торби за пазарење; 

мрежести чанти со синџири; кожени 

ремени; папки за визит-картички; 

портмонеа; рамки за женски чанти; ранци; 

ранци кои се носат на едно рамо; ремени 

за водење мали деца; ремени за носење 

доенчиња; ремени од кожа; спортски 

торби; торби; торби за патување; торби за 

плажа; торби со ремени за носење 

доенчиња; торби со тркала за пазарење; 

траки од кожа; ученички училишни торби; 

футроли за кредитни картички; чадори; 

чадори за сонце; штавени кожи; џебни 

паричници  

кл. 25  облека; јакни [облека]; комбинезони 

[облека]; готова облека [конфекциска 

облека]; јакни [облека]; качулки [облека]; 

дресови [облека]; престилки [облека]; 

трикотажна облека; габардин [облека]; 

ракавици [облека]; штитници за уши од 

студ [облека]; панделки за коса [облека]; 

корсети [долна облека]; облека за 

велосипедисти; горна облека [наметка]; 

бебешки комплети [облека]; полнети јакни 

[облека]; облека од кожа; облека за 

гимнастика; ремени [облека]; долна облека 

за апсорбирање пот; облека за на плажа; 

облека од имитација на кожа; ремени за 

носење пари [облека]  

кл. 26  пердуви од ној [додатоци на 

облека]; значки за облека, што не се од 

благородни метали; украси за облека; 

брошеви [додатоци на облека]; броеви за 

одбележување облека; букви за 

одбележување облека; пердуви [додатоци 

на облека]; ѕрнѕурки [украси за облека]; 

токи [додатоци на облека]; птичји пердуви 

[додатоци на облека]  

кл. 35  агенции за вработување; агенции за 

рекламирање; маркетинг; претставување 

на производите; рекламирање; уредување 

излози  

 

(111)  29855  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1001 (220)  21/10/2020 

(181)  21/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги А&М 

ДОО увоз-извоз Скопје ул. Киро 

Крстевски  бр. 15/3, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  црна, бела, зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  женски чанти; имитации на кожа; 

кожнени торби за пакување; кофчежиња 

од кожа или од кожа и картон; кутии од 

кожа или од кожа и картон; мали патни 

торби; мрежести торби за пазарење; 

мрежести чанти со синџири; кожени 
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ремени; папки за визит-картички; 

портмонеа; рамки за женски чанти; ранци; 

ранци кои се носат на едно рамо; ремени 

за водење мали деца; ремени за носење 

доенчиња; ремени од кожа; спортски 

торби; торби; торби за патување; торби за 

плажа; торби со ремени за носење 

доенчиња; торби со тркала за пазарење; 

траки од кожа; ученички училишни торби; 

футроли за кредитни картички; чадори; 

чадори за сонце; штавени кожи; џебни 

паричници  

кл. 25  облека; јакни [облека]; комбинезони 

[облека]; готова облека [конфекциска 

облека]; јаки [облека]; качулки [облека]; 

дресови [облека]; престилки [облека]; 

трикотажна облека; габардин [облека]; 

ракавици [облека]; штитници за уши од 

студ [облека]; панделки за коса [облека]; 

корсети [долна облека]; облека за 

велосипедисти; горна облека [наметка]; 

бебешки комплети [облека]; полнети јакни 

[облека]; облека од кожа; облека за 

гимнастика; ремени [облека]; долна облека 

за апсорбирање пот; облека за на плажа; 

облека од имитација на кожа; ремени за 

носење пари [облека]  

кл. 26  пердуви од ној [додатоци на 

облека]; значки за облека, што не се од 

благородни метали; украси за облека; 

брошеви [додатоци на облека]; броеви за 

одбележување облека; букви за 

одбележување облека; пердуви [додатоци 

на облека]; ѕрнѕурки [украси за облека]; 

токи [додатоци на облека]; птичји пердуви 

[додатоци на облека]  

кл. 35  агенции за вработување; агенции за 

рекламирање; маркетинг; претставување 

на производите; рекламирање; уредување 

излози  

 

(111)  29743  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1008 (220)  20/10/2020 

(181)  20/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

HEPALPAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  29744  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1009 (220)  21/10/2020 

(181)  21/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги НОБЛЕССЕ ОБЛИГЕ 

ЛИНГЕРИЕ ДООЕЛ Скопје Булевар 

Партизански Одреди бр. 59/4-12, Скопје, 

MK 

(740)  Давор Попивода, адвокат ул. 

Атинска бр. 25, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  маркетинг  

кл. 42  дизајнирање облека  

 

(111)  29732  (151)  12/07/2021 
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(210)  TM  2020/1017 (220)  27/10/2020 

(181)  27/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ЛУХ МЕТАЛ ДООЕЛ 

увоз-извоз Гостивар, MK 

(740)  Даниела Велкоска, адвокат бул. 

Јане Сандански бр. 14/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

LUX METAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  арматура за мебел; држачи од метал 

за буриња; заштитни решетки за фурни; 

прегради од метал; решеткаста 

конструкција од метал; сандаци од метал 

за храна; кујнски елементи од метал; 

конструкции за угостителска опрема од 

метал  

кл. 7  апарати за миење; маталки 

електрични; машини за кујна -електрични; 

машини за мелење; машини за месење; 

машини за мешање; машини за миење 

садови; машини за правење тесто за 

јадење; машини за приготвување храна 

електромеханички  

кл. 11  апарати за готвење; апарати и 

машини за ладење; апарати за печење; 

апарати и уреди за готвење; апарати и 

уреди за ладење; аспиратори за кујни; 

електричен прибор за готвење; електрични 

апарати за кафе; електрични фритези; 

конструкции за печки; кујни; кујнски 

шпорети [рерни]; ладење [комори за 

ладење]; мијалници, апарати за готвење, 

грејни апарати; печки за пекарници; 

пламеници; плочи за греење; плочи за 

печење; прегради за ладење; санитарни 

апарати и инсталации за кујна; скари; 

фрижидери; тостери; шпорети  

кл. 40  обработка на метали; составување 

материјали по нарачка за трети лица  

 

(111)  29681  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1024 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED 

Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, CY 

(740)  Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка 

бр. 6/1-3, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  аперитиви, безалкохолни; бадемов 

пијалак; безалкохолни овошни екстракти, 

безалкохолни овошни пијалаци; 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци на база на мед; безалкохолни 

пијалаци од алое вера; вода за литиум 

оксид; води за маса; води за пиење 

[пијалаци]; газирана вода; екстракти за 

правење пијалаци; изотонични пијалаци; 

квас [безалкохолни пијалаци]; коктели, 

безалкохолни; коктели врз база на пиво; 

ликери (средства за правење ликери); 

лимонади; минерална вода; минерална 

вода [пијалаци]; минерална вода (средства 

за правење минерална вода); овошни 

сирупи, безалкохолни; овошни сокови; 

освежителен пијалак од корен на сапарина 

[безалкохолен пијалак]; пастили за 

пенливи пијалаци; пиво; пиво од слад; 

пиво од ѓумбир; пијалаци од соја, освен 

замена за млеко; пијалаци од сурутка; 

прашок за пенливи пијалаци; сируп за 

пијалаци; смути (кашести пијалаци од 
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овошје и зеленчук); сода вода; сок од 

домати [пијалаци]; сок од зеленчук 

[пијалаци]; сок од јаболка, безалкохолен, 

средства за правење пијалаци; хмел 

(екстракти од хмел) за правење пиво; 

шербет [пијалаци]; шира; шира, 

непревриена; шира од пиво; шира од слад  

кл. 33  алкохолни пијалоци  

 

(111)  29684  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1025 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за приредуввање игри 

на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО 

Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, златно жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  29685  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1026 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за приредуввање игри 

на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО 

Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, златно жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  29686  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1027 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за приредуввање игри 

на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО 

Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, златно жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  29691  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1028 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за приредуввање игри 

на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО 

Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  29692  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1029 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 
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(732)  Друштво за приредуввање игри 

на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО 

Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  златно жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  29695  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1030 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул. 

20 бр. 236, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, бела, сива 

(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. 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. 25  облека; обувки; капи  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

туршија, ајвар, лутеница и други 

преработки од зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца; млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

ориз; грав; тапиока и саго; шекер; 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. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; храна и пијалоци за 

животни; слад  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 
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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; хартија и картон; прехрамбени 

производи; сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; свежо овошје и 

зеленчук, свежи билки; 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  

 

(111)  29696  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1031 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул. 

20 бр. 236, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

козметички производи; средства за 

белење и други супстанции за перење; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; течен сапун; сапун; 

производи за нега на тело и убавина; 

влажни марамчиња; бебешки марамици за 

чистење; влажни пешкири за бришење од 

целулоза и памук; бебешки шампони; 

средства за чистење на стакло; средства 

за чистење на садови; омекнувачи за 

платна за употреба во перални  

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; санитарни производи, 

влажни пешкири со медицински лосион 

или дезифектанти, валжни марамчиња за 

хигиенски цели, дезинфективни средства, 

хигиенски улошки, хигиенски тампони, 

пелени вклучувајќи тие од хартиа и 

текстил, бебешки пелени од хартија, 

пелени за животни; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 16  производи од хартија или целулоза, 

пелени  

 

(111)  29697  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1032 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул. 

20 бр. 236, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

туршија, ајвар, лутеница и други 

преработки од 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; шекер; 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. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; храна и пијалоци за 

животни; слад  

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  

 

(111)  29698  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1033 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул. 

20 бр. 236, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

туршија, ајвар, лутеница и други 

преработки од 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; шеќер; 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. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; храна и пијалоци за 

животни; слад  

 

(111)  29733  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1035 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Hangzhou Hikmicro Sensing 

Technology Co., Ltd. A limited company of 

the People’s Republic of China Building 

Al, No. 299, Qiushi Road, Tonglu 
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Economic Development Zone, Tonglu 

County, Hangzhou 311501, CN 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерска меморија, уреди; 

компјутерски програми (програми), 

снимени; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски софтвер, 

снимен; апликации за компјутерски 

софтвери, што можат да се преземаат; 

паркинг-метри; апарати за проверка на 

поштенски марки; детектори за 

фалсификувани метални парички; 

механизми за апарати што се вклучуваат 

со паричка; холограми; опрема за 

препознавање на лице; машина за 

присуство; фототелеграфни апарати; 

апарати за мерење на тежина; 

електронски огласни табли; апарати за 

интерна комуникација; видео телефони; 

апарати за глобално позиционирачки 

систем [GPS]; компакт дискови (аудио-

видео); апарати за снимање на звук; 

видеорекордери; камери за мониторинг; 

апарати за мониторинг за немедицински 

цели; видливи монитори за бебиња; 

фотографска камера (фотографија); 

филтри за употреба во фотографија; 

троногалки за камери; капаци за 

фотографски леќи; селфи стапови (рачни 

моноподи); мерни инструменти; оптички 

леќи; влакна за оптички кабли; електрични 

жици; кабел; полупроводнички плочки за 

изградба на интегрални кола; чипови 

(интегрални кола); кондензатори; видео 

екрани; апарати за далечинско 

управување; филаменти за спроведување 

светлина [оптички влакна (влакна)]; 

електрична опрема која се користи за 

далечинско управување на индустриските 

операции; громобрани; апарати за 

гаснење пожар; екрани за радиологија за 

индустриска употреба; заштитни уреди за 

лична употреба против незгоди; 

инсталации за заштита од кражба, 

електрични; аларми против кражба; 

батерии, електрични; слајдови 

(фотографски); сензори; детектори; 

инфрацрвени термовизуелни уреди; 

термовизуелна опрема за мерење на 

температура  

кл. 42  научно истражување; истражување 

и развивање на нови производи за други; 

дизајнирање на компјутерски софтвер; 

развој на софтвер во рамките на 

објавување на софтвер; дизајнирање на 

компјутерски систем; изнајмување на 

компјутери; изнајмување на компјутерски 

софтвер; компјутерско програмирање; 

инсталирање на компјутерски софтвер; 

одржување на компјутерски софтвер; 

конверзија на податоци или документи од 

физички на електронски носачи; 

конверзија на податоци од компјутерски 

програми и податоци (не физичка 

конверзија); обновување на комјутерски 

податоци; анализи на компјутерски 

системи; креирање и одржување на веб 

страници за други; хостинг на компјутерски 

сајтови (веб сајтови); сервер хостинг; 

услуги на заштита од компјутерски вируси; 
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следење компјутерски системи со 

далечински пристап; студии за техничко 

проектирање; инженерство; премерување; 

урбано планирање; истражувања во 

област на механика; индустриски дизајн; 

консултантски услуги во врска со дизајнот 

и развојот на компјутерски хардвер; 

техничко советување во врска со 

компјутери; софтвер како услуга (ЅааЅ); 

платформа како услуга (РааЅ)  

 

(111)  29734  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1036 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Hangzhou Hikmicro Sensing 

Technology Co., Ltd. A limited company of 

the People’s Republic of China Building 

Al, No. 299, Qiushi Road, Tonglu 

Economic Development Zone, Tonglu 

County, Hangzhou 311501, CN 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

HIKMICRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерска меморија, уреди; 

компјутерски програми (програми), 

снимени; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски софтвер, 

снимен; апликации за компјутерски 

софтвери, што можат да се преземаат; 

паркинг-метри; апарати за проверка на 

поштенски марки; детектори за 

фалсификувани метални парички; 

механизми за апарати што се вклучуваат 

со паричка; холограми; опрема за 

препознавање на лице; машина за 

присуство; фототелеграфни апарати; 

апарати за мерење на тежина; 

електронски огласни табли; апарати за 

интерна комуникација; видео телефони; 

апарати за глобално позиционирачки 

систем [GPS]; компакт дискови (аудио-

видео); апарати за снимање на звук; 

видеорекордери; камери за мониторинг; 

апарати за мониторинг за немедицински 

цели; видливи монитори за бебиња; 

фотографска камера (фотографија); 

филтри за употреба во фотографија; 

троногалки за камери; капаци за 

фотографски леќи; селфи стапови (рачни 

моноподи); мерни инструменти; оптички 

леќи; влакна за оптички кабли; електрични 

жици; кабел; полупроводнички плочки за 

изградба на интегрални кола; чипови 

(интегрални кола); кондензатори; видео 

екрани; апарати за далечинско 

управување; филаменти за спроведување 

светлина [оптички влакна (влакна)]; 

електрична опрема која се користи за 

далечинско управување на индустриските 

операции; громобрани; апарати за 

гаснење пожар; екрани за радиологија за 

индустриска употреба; заштитни уреди за 

лична употреба против незгоди; 

инсталации за заштита од кражба, 

електрични; аларми против кражба; 

батерии, електрични; слајдови 

(фотографски); сензори; детектори; 

инфрацрвени термовизуелни уреди; 

термовизуелна опрема за мерење на 

температура  

кл. 42  научно истражување; истражување 

и развивање на нови производи за други; 

дизајнирање на компјутерски софтвер; 

развој на софтвер во рамките на 

објавување на софтвер; дизајнирање на 

компјутерски систем; изнајмување на 

компјутери; изнајмување на компјутерски 

софтвер; компјутерско програмирање; 

инсталирање на компјутерски софтвер; 

одржување на компјутерски софтвер; 
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конверзија на податоци или документи од 

физички на електронски носачи; 

конверзија на податоци од компјутерски 

програми и податоци (не физичка 

конверзија); обновување на комјутерски 

податоци; анализи на компјутерски 

системи; креирање и одржување на веб 

страници за други; хостинг на компјутерски 

сајтови (веб сајтови); сервер хостинг; 

услуги на заштита од компјутерски вируси; 

следење компјутерски системи со 

далечински пристап; студии за техничко 

проектирање; инженерство; премерување; 

урбано планирање; истражувања во 

област на механика; индустриски дизајн; 

консултантски услуги во врска со дизајнот 

и развојот на компјутерски хардвер; 

техничко советување во врска со 

компјутери; софтвер како услуга (ЅааЅ); 

платформа како услуга (РааЅ)  

 

(111)  29745  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1037 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  35390  22/10/2020  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)  

 

 

(591)  темно црвена, црвена, портокалова, 

жолта, темно сина, сина 

(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 цвакање, 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  

 

(111)  29699  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1038 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 



 

 

376 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз 

ул.СКОЕВСКА б.б. , Штип, MK 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

Karlini 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафли; чоколадни бомбони; 

кремови; ролати тортици; бисквити  

кл. 35  услуги за малопродажба врзани за 

вафли, чоколадни бомбони, кремови, 

ролати, тортици и бисквити; услуги на 

големо врзани за вафли, чоколадни 

бомбони, кремови, ролати, тортици и 

бисквити  

 

(111)  29700  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1044 (220)  29/10/2020 

(181)  29/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Laboratórios Atral S.A. Rua da 

Estação, 42 - Vala do Carregado 2600-726 

Castanheira do Ribatejo, PT 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14, 

1000, Скопје 

(540)  

Neocef 

(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)  29701  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1046 (220)  29/10/2020 

(181)  29/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги Л&Л ЦОМПАНИ ДОО 

Гостивар 

ул. Седек Костовски бр. 37, Гостивар, 

MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, црвена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирана вода, 

сода вода  

кл. 35  продажба на големо и мало на 

минерална вода, газирана вода, сода вода  

 

(111)  29746  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1047 (220)  30/10/2020 

(181)  30/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за филмска продукција и 

услуги Вертиго Висуал доо Скопје ул. 

Скупи 3 бр. 73, Скопје, MK 

(740)  Адвокат Симона Костадинова ул. 

Шар Планина бр. 4, Скопје 

(540)  
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(591)  сина, бела, жолта, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, снимен; 

анимирани ликови  

кл. 16  прецртани слики; графички цртежи  

кл. 35  продажба на големо и мало на 

книги, боенки, училишен прибор, облека, 

ранци, вода, сокови, чаши, играчки, 

репрезентативен материјал, новогодишни 

украси, прехранбени продукти  

кл. 42  софтвер како услуга [SaaS]  

 

(111)  29747  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1048 (220)  30/10/2020 

(181)  30/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  35238  25/08/2020  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)  

BIJI 

(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; 

стапчнња 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  

 

(111)  29748  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1049 (220)  30/10/2020 

(181)  30/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  35239  25/08/2020  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)  

NENA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 
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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; 

стапчнња 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  

 

(111)  29793  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/1065 (220)  30/10/2020 

(181)  30/10/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Туда Уран ул. Кузман Шапкарев 

бр. 12, Струга, MK 

(540)  

TUDA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за вработување;агенции за 

рекламирање;агенции за увоз и 

извоз;административна обработка на 

нарачки за купување;ажурирање и 

одржување информации во 

регистри;ажурирање и одржување 

податоци во компјутерски бази на 

податоци;ажурирање на рекламниот 

материјал;анализа на цените;ангажирање 

манекени за рекламирање или 

промовирање на производи;ангажирање 

надворешни фирми за административно 

управување со 

компании;аукционерство;аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси];барање 

спонзорства;бизнис информации;бизнис 

испитување;бизнис истражување;бизнис 

менаџмент кај уметничките 

професии;бизнис менаџмент на 

хотели;бизнис пребарување;бизнис 

проценки;бизниси (услуги за 

преместување на бизнисите);вработување 

персонал;дактилографски услуги;деловно 

управување за независни вршители на 

услуги;деловно управување на 

спортисти;деловно управување со 

програми за рефундирање за 

други;дизајнирање рекламен 

материјал;директно рекламирање преку 

пошта;дистрибуција на 

примероци;договарање претплата на 

весници за трети лица;договарање 

претплати за телекомуникациски услуги за 

трети лица;економско 

прогнозирање;експерти за 

ефикасност;изнајмување автомати [за 

цигари или пијалаци];изнајмување 

билборди [паноа за 

рекламирање];изнајмување време за 

рекламирање преку 

медиумите;изнајмување канцелариски 

машини и опрема *;изнајмување машини 

за фотокопирање;изнајмување рекламен 

материјал;изнајмување рекламен 

простор;изнајмување штандови за 



 

 

379 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

продажба;изработка на изводи од 

сметки;испитување на јавното 

мислење;книговодство;комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица;комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи];комерцијално-

информативни агенции;компјутерско 

рекламирање преку интернет;консултации 

за раководење со персонал;консултации 

за стратегија на комуникации во односи со 

јавноста;консултации за стратегија на 

комуникации во рекламирање;лепење 

плакати;малопродажба и големопродажба 

на фармацевтски, ветеринарни и 

хигиенски препарати и медицински 

материјал;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;обработка на 

текстови; објавување рекламни 

текстови;огласување со плаќање по клик; 

одговор (телефонски одговор за 

претплатниците што не се достапни; 

односи со јавноста; оптимизација за 

пребарувачи; оптимизација на сообраќајот 

на интернет страници; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели; организирање модни ревии за 

промотивни цели; организирањетрговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели; пишување лични биографии за 

други; 

пишување рекламни текстови; 

подготвување платни списоци; 

подготовување даночни уплати; помош во 

водењето бизнис;помош за комерцијално 

или индустриско управување;пребарување 

податоци во компјутерски датотеки за 

трети лица; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со 

други;презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; преписи; претставување 

на производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; 

производство на рекламни 

филмови;промовирање на продажбата за 

трети лица; 

професионално бизнис консултирање; 

психолошко тестирање за селекција на 

персонал; раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки);  раководење (советодавни 

услуги за бизнис раководење); ревизија; 

регистрација на писмена комуникација и 

податоци; рекламирање;рекламирање 

преку пошта;  

рекламирање преку радио;рекламни 

огласи (ширење на рекламните огласи);

  

секретарски услуги; систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

советување за бизнис работење и 

организација; советување за бизнис 

работење; 

советување за организирање на 

работењето; составување пописи на 

информации за комерцијални или 

рекламни цели; стенографски услуги; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

дизајн на страници, за рекламни цели; 

услуги за набавки за трети лица [купување 

производи и услуги за други фирми]; 

услуги за посредување во трговија; 
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услуги за пријавување данок;услуги за 

следење на печатените вести; 

услуги за телемаркетинг;услуги за 

управување со деловни проекти за 

градежни проекти;услуги на деловно 

посредување за поврзување на 

потенцијални приватни; инвеститори со 

претприемачи кои бараат средства; 

фактурирање; фотокопирање; 

  

кл. 36  агенции за наплаќање 

долгови;агенции за недвижности;агднции 

за станови;агенции за 

кредити;анализирање (финансиско 

анализирање);банкарски служби за 

дебитни картички;банкарски трансакции од 

дома;банкарство;брокерство 

*;верификација на 

чекови;гаранции;давање заеми врз основа 

на хипотеки;депонирање 

скапоцености;доверителство;заеднички 

фондови;заеми;здравствено 

осигурување;известување за цени на 

хартии од вредност;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 

остварување;советување во врска со 

финансии;статистички услуги;тргвоја 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;услуги 

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];финансиска процена на 

волна;финансиска процена на несечени 

дрва; финансиски информации;

 финансиски проценки 

[осигурување, ба;нкарство, 

недвижнини];финансиски услуги; 

финансиско спонзорирање;финансиско 

управување; финансиско управување со 

исплатата на надомести за 

други;фискално проценување;
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 царина; штедилници  

кл. 37  антикорозивно 

заштитување;асфалтирање;балансирање 

гуми;бензиски станици за возила [полнење 

гориво и одржување];вулканизирање гуми 

[поправање];градење бродови;градење 

заштитни ѕидови на пристаништа;градење 

и поправање складишта;градење под 

вода;градење пристаништа;градење 

фабрики;дезинфицирање;дератизација;ду

пчење нафтени или гасни 

дупки;занитнување;заштитување од 

'рѓосување на возила;изградба *;изградба 

и одржување цевководи;изградба на 

штандови и продавници;изнајмување 

багери;изнајмување 

булдожери;изнајмување кранови 

[градежна опрема];изнајмување машини за 

миење садови;изнајмување машини за 

перење облека;изнајмување машини за 

сушење садови;изнајмување машини за 

чистење улици;изнајмување одводни 

пумпи;изнајмување опрема за 

градење;изолирање градби;изолирање 

градежни работи;инсталирање и 

поправање телефони;информации за 

поправки информирање за 

градби;ископување 

руда;калаисување;компјутерски хардвер 

(инсталирање, одржување и поправање на 

компјутерски хардвер);консултации за 

градење;копање бунари;лакирање лепење 

тапети;малтерисување;машини за 

чистење (изнајмување машини за 

чистење);менување гуми;миење;миење 

возила;молерисување, внатрешност и 

надворешност;монтирање врати и 

прозорци;монтирање и поправање 

алармни уреди;монтирање и поправање 

апарати за мрзнење;монтирање и 

поправање апарати за греење;монтирање 

и поправање електрични 

апарати;монтирање и поправање клима 

уреди;монтирање и поправање 

лифтови;монтирање и поправање 

печки;монтирање и поправање 

пламеници;монтирање и поправање 

противпожарни аларми;монтирање и 

поправање уреди за 

наводнување;Монтирање кујнска 

опрема;Монтирање, одржување и 

поправка на машини;Мсштирање. 

рдржување и поправка на канцелариски 

машини и опрема;надзор на градежни 

работи;Натписи (бојосување или поправка 

натписи);обновување машини што се 

амортизирани или делумно 

уништени;обновување мебел;обновување 

мотори што се амортизирани или делумно 

уништени;обновување облека;одржување 

базени;одржување возила;одржување и 

поправање авиони;одржување и 

поправање каси;одржување и поправање 

трезори;одржување и поправка на моторни 

возила;одржување крзна, чистење и 

поправање;одржување мебел;одржување 

на кожа, чистење и поправка;острење 

ножеви;отстранување пречки кај 

електрични апарати;пеглање 

облека;пеглање платна;перење 

алишта;перење ленено платно;подводни 

поправања;подмачкување 

возила;полирање возила;полнење 

акумулатори за возила;полнење тонери за 

печатачи;поправање возила;поправање и 

одржување кино проектори;поправање 

облека;поправање пумпи;поправање 

сигурносни брави;поправање тапациран 

мебел;поправање фотографски 

апарати;поправање чадори;поправање 

чадори за сонце;поправање 

часовници;поправање чевли;поправка на 

електрични водови;поставување асфалтна 

површина на патишта;поставување 

водоводни инсталации;поставување 

скелиња;реставрација на музички 
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инструменти;реставрација на уметнички 

дела;рушење градби;светнување со 

пемза;ставање покриви на 

објекти;стерилизација на медицински 

инструменти;столарски 

услуги;тапацирање;уништување штетници, 

освен за земјоделство, аквакултура, 

хортикултура и шумарство;услуги за 

контрола на штетници, освен за 

земјоделство, аквакултура, хортикултура и 

шумарство;услуги за произведување 

вештачки снег;услуги на хидраулично 

фрактурирање;услуги поврзани со 

каменолом;хемиско чистење; чистење 

возила; 

чистење градби [внатрешност];чистење 

градби [надворешни површини];чистење и 

полирање со песочен млаз; чистење и 

поправање бојлери; чистење облека; 

чистење оџаци; чистење платна; чистење 

прозорци; чистење улици; 

ѕидарски услуги; ѕидање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; 

телефонски услуги; услуги за 

видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги];  

кл. 39  автобуски превоз; бродски 

превоз;влечење; влечење возила; возачки 

услуги; Воздушен транспорт; давање 

инструкции за возење за туристички цели; 

дистрибуирање вода; дистрибуирање 

електрична енергија; дистрибуирање 

енергија; дополнување на готовина во 

банкомати; железнички превоз; 

завиткување стоки; изнајмување авиони; 

изнајмување автобуси; изнајмување 

автомобили; изнајмување автомобили за 

трки; изнајмување багажници за возила 

што се монтираат на кров; изнајмување 

бродови; изнајмување возила; 

изнајмување гаражи; изнајмување 

електрични ладилници за вино; 

изнајмување замрзнувачи; изнајмување 

инвалидски колички; изнајмување 

камиони; изнајмување контејнери за 

складирање; изнајмување костуми за 
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нуркање; 

изнајмување коњи; изнајмување 

ладилници;изнајмување магацини; 

изнајмување места за паркирање; 

изнајмување на мотори на 

авиони;изнајмување навигациски системи; 

изнајмување патнички автобуси; 

изнајмување ѕвона за нуркање; 

информирање за превоз; информирање за 

сообраќајот; испорачување весници; 

испорачување пакети; испорачување 

пораки; испорачување стоки; 

испорачување стоки порачани по пошта; 

испорачување цвеќе; кршење мраз; 

лансирање сателити за други; логистички 

услуги за транспорт; носење 

багаж;операции за спасување [превоз]; 

организирање крстарења; организирање 

патувања; ослободување на заринкани 

бродови; пакување подароци; пакување 

стоки; паркиралишта за автомобили; 

патнички транспорт; пилотирање; 

поморски превоз; поморско посредување; 

посредување за превоз посредување за 

шпедиција; поштенски услуги [пораки или 

стока]; превезување; превезување и 

складирање ѓубре; превезување мебел; 

превезување патници; превезување по 

цевоводи; превезување со брод за излет; 

превезување со камиони; превезување со 

траект; превоз на стока со товарни 

бродови;превоз на товар од брод на 

пристаниште со брод за претовар; превоз 

со автомобили;превоз со амбулантна 

кола;превоз со блиндирано возило;превоз 

со колички;пренос на скапоцености со 

обезбедување; придружување патници; 

разгледувања културни знаменитости и 

обиколки [туризам]; растоварање товар; 

резервации за патувања; резервации за 

превоз; резервирање места за патувања; 

речен превоз; складирање; складирање во 

бродови; складирање информации; 

складирање стоки; складирање (физичко 

складирање) на електронски зачувани 

податоци или документи; снабдување со 

вода; спасување; спасување бродови; 

спасување под вода; такси превоз; 

товарење и растоварање бродови; 

трамвајски превоз; транспортирање; 

транспортирање стоки; управување со 

превојници на канали; услуги за полнење 

шишиња; услуги за преселување; услуги 

на заедничко користење автомобил; 

франкирање пошта; шпедитерски услуги  

кл. 40  боење автомобилски стакла;боење 

кожа;боење на прозорци со обработка на 

површината;бојосување крзно;бојосување 

платно;бојосување текстил;бојосување 

чевли;брусење;брусење оптичко 

стакло;ватирање [пополнување]; везење; 

водоотпорна обработка на 

текстил;врамување уметнички 

дела;вулканизација [обработка на 

материјали];галванизација;галванопластик

а;гмечење овошје;давање сјај на 

крзно;дезодорирање на 

воздухот;деконтаминација од штетни 

материи;доработка на текстил;доработка 

на хартија;дување стакло;забен техничар 

(услуги на забен техничар);замрзнување 

храна;избелување текстил;изнајмување 

апарати за загревање 

простор;изнајмување 

генератори;изнајмување клима-

уреди;изнајмување котли;изнајмување 

машини за плетење;изработка на копии на 

клучеви;изработка на производи од крзно 

по нарачка;изработување на 

казани;информации за обработка на 

материјали;калење 

метали;кинематографски филмови 

(обработка на кинематографски 

филмови);книговезничарство;ковачки 

работи;колење животни;конзервирање 

храна и пијалаци;кројачки 
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услуги;ламинирање;ласерско пишување; 

лемење;лиење метали;литографско 

печатење; магнетизирање; мазнење со 

стругање [пилана];мелење 

брашно;набирање платно;обложување со 

злато;обложување со 

кадмиум;обложување со лим;обложување 

со метал;обложување со 

никел;обложување со сребро;обложување 

со хром;обработка за одделување на 

бои;обработка на волна;Обработка на 

дрво;обработка на кожа;обработка на 

крзно против молци;обработка на 

метали;обработка н аплатно против 

тукње;обработка на текстил;обработка на 

текстил против молци;обработка на 

хартија;обработка со 

лупење;обработување 

метали;огноотпорна обработка на 

платно;одржување на крзно;освежување 

на воздухот;офсет печатење;палење 

отпад и ѓубре;печатење;печатење на 

примероци;печатење на свила;печење 

керамички производи; 

позлатување;полирање со 

стружење;порабување платно;предење 

[разбои];премачкување кожа;препарирање 

животни;преправање облека;преработка 

на вода;преработка на 

нафта;преработување отпад 

[трансформирање];производство на 

енергија;прочистување на 

воздухот;развивање фотографски 

филм;резбарство;рециклирање на отпад и 

ѓубре;рециклирање[рециклирање 

отпад];сатинирање на крзно;седларски 

занает;сечење платно;сечење со пила 

[пилана];собирање на платното со 

перење;соборување и обработка на 

дрва;сортирање отпад и материјали за 

рециклирање 

[трансформирање];составување 

материјали по нарачка за трети 

лица;стружење;трајно пресување на 

текстил;уништување отпад и ѓубре;услуги 

за бојосување;услуги за 

заварување;услуги за 

криопрезервација;услуги за 

пескарење;услуги за рафинирање;услуги 

за составување фотографии; 

фотогравура;фотографско 

печатење;чадење храна;шиење;штавење 

кожа  

кл. 41  аикидо обука;академии 

[образование];библиотеки за изнајмување 

книги;вариетеа;гимнастичка 

обука;дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели;дресирање 

животни;електронско 

издаваштво;забава;забава со помош на 

радио;забави (планирање 

забави);забавишта;забавни 

паркови;зоолошки градини;известување за 

забави;известување за 

рекреација;изнајмување аудио 

опрема;изнајмување 

видеокамери;изнајмување 

видеоленти;изнајмување 

видеорекордери;изнајмување внатрешни 

аквариуми;изнајмување диск-

џокеј;изнајмување звучни 

записи;изнајмување играчки;изнајмување 

кинематографски филмови;изнајмување 

опрема за играње;изнајмување опрема за 

нуркање;изнајмување радио и телевизиски 

апарати;изнајмување спортска опрема, со 

исклучок на возила;изнајмување спортски 

терени;изнајмување 

стадиони;изнајмување сценски декор за 

приредби;изнајмување сценски 

декор;изнајмување тениски 

игралишта;изнајмување уметнички 

дела;изнајмување уреди за осветлување 

за театарска сценографија и телевизиски 

студија;изнајмување филмски проектори и 

прибори;интернати;информирање за 
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образование;казина [коцкање] 

(обезбедување опрема во 

казина);калиографски услуги;коцкање 

[играње за пари];курсеви за 

кореспонденција;микрофилмување 

[снимање микрофилмови];монтажа на 

видеоленти;настава по веронаука;ноќни 

клубови;обезбедување видео автомати за 

забава;обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обезбедување 

користењеонлајн музика, која не може да 

се преземе;обезбедување користење 

онлајн видеа, кои не може да се 

преземат;обезбедување спортска 

опрема;обезбедување услуги за 

караоке;образовни услуги;обука 

[тренирање];објавување книги;објавување 

текстови, со искличок на рекламни 

текстови;одржување претстави во 

живо;одржување часови по фитнес;он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија;опрема за голф [обезбедување 

опрема за голф];опрема за музеи 

(обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби];организирање 

балови;организирање време на спортски 

натпревари;организирање и водење 

колоквиуми;организирање и водење 

концерти;организирање и водење 

конференции;организирање и водење 

конгреси;организирање и водење 

работилници [обука];организирање и 

водење семинари;организирање и водење 

симпозиуми;организирање избори на 

убавици;организирање изложби за 

културни или образовни 

цели;организирање лотарии;организирање 

модни ревии за забавни 

цели;организирање натпревари 

[образование или забава];организирање 

спортски натпревари;организирање шоу 

програми [импресарио услуги];педагошки 

истражувања;пишување текстови што не 

се рекламни 

текстови;подучување;позирање за 

уметници како модели;практична обука 

[демонстрирање];преведување;прикажува

ње филмови;продавање билети 

[забава];продукција на музика;продукција 

на радио и телевизиски 

програми;продукција на шоу 

програми;производство на 

филмови;професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето];резервирање места за 

шоу програми;садо обука [обука за чајна 

церемонија];синхронизација;снимање 

видеоленти;ставање на расплагање на тв 

програми, кои не можат да се преземат, по 

пат на усл. на пренос на видео записи на 

барање;ставање на располагање на 

филмови, кои не можат да се преземаат, 

по пат на услуги на пренос на видео 

записи на барањ;театарски 

изведби;телевизиска забава;титлување 

филмови;толкување јазик со знаци;услови 

за рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање);услуги за вокална 

прекфалификација;услуги за 

толкување;услуги на дискотеки;услуги на 

естрадни уметници [забавувачи];услуги на 

здравствени клубови;услуги на игри што се 

обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа;услуги на кампови за 

летување  [забава];услуги на клубови 

[забава за образование];услуги на 

компонирање музика;услуги на личен 

тренер (фитес);услуги на обука кои се 

даваат преку симулстори;услуги на 

оркестри;услуги на пишување 

сценарија;услуги на подвижни 

библиотеки;услуги на репортер;услуги на 

спортски кампови;услуги на студија за 

снимање;физичко образование;филмски 

студија;фотографија;фотографски 
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репортажи;циркуси;школски образовни 

услуги  

кл. 42  анализа на водата;анализа на 

компјутерски системи;анализа на ракопис 

[графологија];Анализи за искористување 

на нафтените 

полиња;архитектура;бактериолошки 

истражувања;биолошки 

истражувања;внатрешно 

уредување;водење студија за техничко 

проектирање;временска 

прогноза;геолошки испитувања;геолошки 

истражувања;геолошки истражувања на 

терен;градежно советување;графички 

дизајн;давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници;давање простор 

за веб [интернет] страници;дигитализација 

на документи [скенирање];дизајнирање 

[индустриски дизајн];дизајнирање 

облека;електронско зачувување 

податоци;електронско нагледување на 

податоци за лична идентификација заради 

откривање кражба на идентитет преку 

Интернет;електронско надгледување на 

користење кредитни картички заради 

откривање измами преку 

Интернет;енергетска 

ревизија;изнајмување веб [интернет] 

сервери;изнајмување 

компјутери;изнајмување компјутерски 

програми;изработка на градежни 

планови;изработка на компјутерски 

програми;индустриски 

дизајн;инженерство;инсталирање 

компјутерски програми;испитувања на 

нафтените полиња;испитување 

материјали;истражувања во 

козметиката;истражувања во 

техниката;истражувања на полето на 

заштита на животната 

средина;истражување во 

машинството;истражување и развој за 

други;калибрирање 

[мерење];картографски услуги;клинички 

испитувања;компјутерско програмирање 

конверзија на компјутерски програми и 

податоци, освен физичка 

конверзија;конверзија на податоци од 

физички на електронски 

носачи;консултации за безбедноста на 

Интернет;консултации за безбедност на 

податоци;контролирање на 

квалитетот;креирање и дизајнирање за 

други на индекси на информации 

засновани на Интернет [услуги на 

информатичка технологија];креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други;метеоролошки 

информации;надгледување компјутерски 

системи заради откривање 

дефекти;надгледување компјутерски 

системи заради откривање неовластен 

пристап или повреда на податоци;научно 

истражување;обезбедување алатки за 

пребарување по интернет;обезбедување 

научни информации, совети и консултации 

во однос на намалување на емисијата на 

јаглен;обновување компјутерски бази на 

податоци;обработка на облак [Cloud 

computing];одржување компјутерски 

програми;осовременување на 

компјутерските програми;отклучување 

мобилни телефони;подводно 

истражување;премерување; премерување 

земјиште;програмирање компјутерски 

системи;процена на квалитетот на 

непречесени дрва;процена на квалитетот 

на волна;следење компјутерски системи 

со далечински пристап;советодавни услуги 

од областа на компјутерската 

технологија;советодавни услуги од 

областа на технологијата;советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии;советување во врска со 

информатичка технологија;советување за 
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заштеда на енергија;советување за 

компјутерски програми;советување за 

правење веб-страници;советување на 

полето на компјутерски 

хардвер;создавање вештачки 

дождови;софтвер како услуга 

[ЅааЅ];тестирање на возната состојба на 

возилата;тестирање на нафтени 

извори;тестирање ткаенини;трагање по 

нафта;умножување компјутерски 

програми;урбанистичко планирање;услуги 

за дизајн на амбалажи;услуги за заштита 

на компјутери од вируси;услуги на 

кодирање податоци;услуги на надворешни 

фирми во областа на информациските 

технологии;услуги на научни 

лаборатории;утврдување автентичност на 

уметнички дела;физика 

[истражување];хемиски анализи;хемиски 

истражувања;хемиски услуги;хостирање 

сервери;чување резервни копии на 

податоци надвор од мрежата  

кл. 43  бироа за сместување [хотели, 

пансиони];бифеа; детски јасли; 

Изнајмување автомати за вода за пиење; 

изнајмување за времено сместување; 

изнајмување преносни градежни објекти *; 

изнајмување простории за состаноци; 

изнајмување столови, маси, чаршави и 

стакларија; 

изнајмување уреди за готвење; 

изнајмување уреди за осветлување; 

изнајмување шатори; 

изработка на скулптури од храна; 

кантини; 

кафетерии [експрес ресторани]; 

летувалишта; 

мотели; 

обезбедување објекти за кампување; 

пансиони; 

пансиони за сместување животни; 

резервирање за привремено сместување; 

резервирање пансиони; 

резервирање хотели; 

ресторани; 

ресторани со самопослужување; 

рецепциски услуги за привремено 

сместување [управување со 

пристигнувања и заминувања]; 

служење храна и пијалаци; 

снек-барови; 

старечки домови; 

услуги во барови; 

услуги на вашоку ресторан; 

услуги на камповите за летување; 

хотели  

кл. 44  аранжирање 

цвеќе;болници;болници за 

закрепнување;воздушно и површинско 

распрскување ѓубриња и други 

земјоделски хемикалии; градинарство; 

депилирање со восок;дизајнирање 

пејсажи;домови за нега на немоќни лица; 

домови за тешко болни или 

сиромашни;забарство;здравствена 

заштита;здравствени центри;изнајмување 

медицинска опрема;изнајмување опрема 

за земјоделство;изнајмување санитарна 

опрема;изработување венци;козметички 

салони;маникирање; масажа;медицинска 

помош;медицински клиники;медицински 

совети за лица со инвалидитет;негување 

болни луѓе;одгледување 

животни;одржување тревници;оптичарски 

услуги;ортодонски услуги;пејсажно 

градинарство;пластична 

хирургија;подготвување рецепти во 

аптеки;помош при породување 

[акушерство];пресадување коса;психолози 

(услуги на психолози);рехабилитација на 

пациенти дрогирани со отровни материи 

(детоксикација);садење дрва за 

намалување на емисијата на 

јаглен;санаториуми;телемедицински 

услуги;терапевтски 

услуги;тетовирање;тимарење домашни 
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миленичиња;тимарење животни;турски 

бањи;уништување плевел;уништување 

штетници за земјоделство, аквакултура, 

хортикултура и шумарство;услуги за 

говорна терапија;услуги за контрола на 

штетници за земјоделство, аквакултура, 

хортикултура и шумарство;услуги за 

советување за здравјето;услуги на 

аквакултура;услуги на алтернативна 

медицина;услуги на ароматерапија;услуги 

на банка на човечки ткива;услуги на банки 

за крв;услуги на ветеринари;услуги на 

вештачко оплодување;услуги на 

визажисти;услуги на инвитро 

оплодување;услуги на расадници; 

услуги со лековити бањи; услуги со сауна; 

услуги со солариум; фармацевтски совети; 

физикална терапија; фризерски салони; 

хиропракса [лекување со масажа на 

'рбетните пршлени]; хирургија на дрва; 

хортикултура; јавни бањи за хигиенски 

потреби  

кл. 45  агенции за арбитража;агенции за 

консултирање за интелектуална 

сопственост;агенции за 

посвојување;брачни агенции враќање 

изгубени работи;гаснење 

пожари;генеалошки 

истражувања;детективски агенции;закуп 

на имиња на Интернет домени;издавање 

лиценци за интелектуална 

сопственост;издавање лиценци за 

компјутерски програми [правни 

услуги];изнајмување вечерни 

фустани;изнајмување облека;изнајмување 

противпожарни апарати;изнајмување 

противпожарни аларми;изнајмување 

сефови;истражување на лични 

биографии;консултации за физичко 

обезбедување;кремирање;лични 

телохранители;медијација;менаџмент со 

авторски права;Надгледување 

куќи;надгледување на аларми против 

крадци и безбедносни аларми;наоѓање 

украдени предмети;ноќни 

стражи;организирање верски 

церемонии;организирање 

погреби;организирање религиозни 

средби;отворање безбедносни 

брави;планирање и организирање 

венчавки;погреби;помош при облекување 

кимоно;потраги по исчезнати 

лица;правење хороскопи;правни услуги во 

врска со преговори за договори за 

други;правно истражување;правно 

управување со дозволи; придружување; 

проверка на багаж заради 

сигурност;проверување фабрики од 

безбедносни причини;регистрација на 

домени [правни услуги];стражи;услуги за 

балсамирање;услуги за изработка на 

правни документи;услуги за мирно 

решавање спорови;услуги за 

надгледување на правата од 

интелектуална сопственост;услуги за 

онлајн социјални мрежи;услуги за 

посредување при наоѓање партнер;услуги 

за пуштање гулаби за посебни 

настани;услуги на шетање куче;услуги при 

водење судски процеси;чување 

деца;чување домашни миленичиња  

 

(111)  29798  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/1068 (220)  05/11/2020 

(181)  05/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло кафена, златна 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  ексклузивно млечно чоколадо со 

бадеми, лешници и суво грозје  

 

(111)  29800  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/1069 (220)  05/11/2020 

(181)  05/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло кафена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  ексклузивно темно чоколадо со 

бадем  

 

(111)  29801  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/1070 (220)  05/11/2020 

(181)  05/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло кафена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  ексклузивно темно чоколадо со 

брусница  

 

(111)  29802  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/1071 (220)  05/11/2020 

(181)  05/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло кафена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  ексклузивно темно чоколадо со 

лешници  

 

(111)  29827  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1076 (220)  06/11/2020 

(181)  06/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ТУШИ ТОБАККО ДООЕЛ Тетово 

ул. Илинденска бр. 1/1/ ГТЦ/приземје, 

Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на големо и мало на 

јаглен за скара и јаглен за наргиле  

 

(111)  29828  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1081 (220)  09/11/2020 

(181)  09/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна 

индустриска зона Индустриска 2, 1040 

Маџари, Скопје, MK 
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(540)  

 

(591)  бела, сина, темно сина, темно 

кафена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити  

кл. 35  услуги на големо и мало со 

бисквити  

 

(111)  29791  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/1087 (220)  11/11/2020 

(181)  11/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг МЕД 

ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Огњен Прица бр. 1-1/2, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  златно жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  29829  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1090 (220)  12/11/2020 

(181)  12/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Шејдоски Риза ул. Маршал Тито 

бр. 115, 6250, Кичево, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; дезинфекциони 

средства; дезинфекциони производи за 

медицинска употреба, дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со: Средства за белење и 

други супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите; фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; дезинфекциони 
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средства; дезинфекциони производи за 

медицинска употреба, дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  29830  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1105 (220)  18/11/2020 

(181)  18/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Д.П.Т.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ул. Илинденска бр. 265, Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, бела, црвена, кафена, 

светло сина, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбен производ, замена за 

топено сирење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспециијализирани продавници 

за прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки  

 

(111)  29831  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1106 (220)  18/11/2020 

(181)  18/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Д.П.Т.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ул. Илинденска бр. 265, Гостивар, MK 

(540)  

 

Maestro mlekara 250g 16 

Portions creme 

(591)  темно сина, бела, црвена, кафена, 

светло сина, зелена, жолта 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбен производ, замена за 

топено сирење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспециијализирани продавници 

за прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки  

 

(111)  29832  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1107 (220)  18/11/2020 

(181)  18/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Д.П.Т.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ул. Илинденска бр. 265, Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, бела, 

црвена, кафена, жолта, сива 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбен производ, замена за 

топено сирење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспециијализирани продавници 

за прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки  

 

(111)  29789  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/1113 (220)  23/11/2020 

(181)  23/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York, 10017 , US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; вакцини  

 

(111)  29787  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/1114 (220)  23/11/2020 

(181)  23/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  FAES FARMA, S.A. MÁXIMO 

AGUIRRE, 14 - 48940 LEIOA (BIZKAIA), ES 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

SALCROZINE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диетална 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  

 

(111)  29786  (151)  22/07/2021 

(210)  TM  2020/1115 (220)  23/11/2020 

(181)  23/11/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  HERTZ SYSTEM INC. a corporation 

organized and existing under the laws of 

the State of Delaware 8501 Williams Road, 

Estero, FL 33928, 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)  

HERTZ MY BUSINESS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на клубови за членови, 

имено, обезбедување попусти за 

изнајмување возила  

кл. 37  услуги за чистење на автомобили  

кл. 39  услуги за изнајмување возила  

 

(111)  29753  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1146 (220)  01/12/2020 

(181)  01/12/2030 

(450)  31/07/2021 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Freeway 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и 

овошни џусеви; сирупи и други препарати 

за правење напитоци  

 

(111)  29754  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1147 (220)  01/12/2020 

(181)  01/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

FINKBRÄU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, мешани пијалоци кои содржат 

пива  

 

(111)  29755  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1148 (220)  01/12/2020 

(181)  01/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

GOODY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  подготовки од жита, житарки, 

особено пченкарни снегулки, мусли, мусли 

барови; вклучувајќи ги сите гореспоменати 

стоки со додадени овошја  

 

(111)  29756  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1149 (220)  01/12/2020 

(181)  01/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

Golden Sun 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масти за јадење, масла за јадење  

кл. 30  ориз, брашно  

 

(111)  29735  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1150 (220)  01/12/2020 

(181)  01/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ПРОТОНСОН ДОО Скопје ул. 

Христо Татарчев 22А 10Б, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи; монетарни 

работи; услуги за вршење електронско 

плаќање, финансиски трансфери и 

трасакции и платежни услуги; електронски 

трансфер на средства; размена на пари; 

организирање на наплата; услуги на 

дебитни и кредитни картички; услуги на 

безбедносни депозити; финансиски 

информации, вклучувајќи и по пат на 

електронски средства; услуги за 

електронски трансфер на пари; услуги за 

трансфер на пари по електронски пат; 

услуги за трансфер на пари со користење 

на електронски картички; услуги за 

управување со готовина; услуги во врска 

со финансиски трансакции; услуги за 

пренос на пари; управување со 

финансиски трансакции  

кл. 38  телекомуникации, интернет 

телекомуникации, комуникација со помош 

на компјутерски терминали; електронски 

комуникациски услуги кои се однесуваат 

на авторизација на кредитни картички; 

комуникации со помош на компјутерски 

терминали; услуги на пренесување пораки 

он-лајн (on-line), обезбедување интернет 

соби за разговор, обезбедување на групи 

за дискусија со помош на интернет, 

интернет и поврзани услуги за приватните 

потрошувачи и трговски претпријатија, 

обезбедување на средствата за 

комуникација за размена на податоци по 

пат на електронските медиуми; услуги на 

телекомуникација и информативна 

технологија, имено, пренос на податоци, 

обезбедување вести и информации по пат 

на глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети лица; 

обезбедување мрежен пристап со цел на 

размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот, 

услуги на пренесување конференции од 

далечина  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; изработка и развој на компјутерски 

софтвер; развој и дизајнирање на мобилни 

апликации, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  
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(111)  29784  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1152 (220)  03/12/2020 

(181)  03/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Dow AgroSciences LLC 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

UTRISHA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, имено стимуланси за раст 

на растенија; препарати за прихраиа на 

растенија; микроогранизми или спори за 

заштита на растенија; регулатори за раст 

на растенија, вклучително биостимуланси, 

феромони и хемикалии за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, ѓубрива  

 

(111)  29757  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1153 (220)  04/12/2020 

(181)  04/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ПРОТОНСОН ДОО Скопје ул. 

Христо Татарчев 22А 10Б, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

PROTON PAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи; монетарни 

работи; услуги за вршење електронско 

плаќање, финансиски трансфери и 

трасакции и платежни услуги; електронски 

трансфер на средства; размена на пари; 

организирање на наплата; услуги на 

дебитни и кредитни картички; услуги на 

безбедносни депозити; финансиски 

информации, вклучувајќи и по пат на 

електронски средства; услуги за 

електронски трансфер на пари; услуги за 

трансфер на пари по електронски пат; 

услуги за трансфер на пари со користење 

на електронски картички; услуги за 

управување со готовина; услуги во врска 

со финансиски трансакции; услуги за 

пренос на пари; управување со 

финансиски трансакции  

кл. 38  телекомуникации, интернет 

телекомуникации, комуникација со помош 

на компјутерски терминали; електронски 

комуникациски услуги кои се однесуваат 

на авторизација на кредитни картички; 

комуникации со помош на компјутерски 

терминали; услуги на пренесување пораки 

он-лајн (on-line), обезбедување интернет 

соби за разговор, обезбедување на групи 

за дискусија со помош на интернет, 

интернет и поврзани услуги за приватните 

потрошувачи и трговски претпријатија, 

обезбедување на средствата за 

комуникација за размена на податоци по 

пат на електронските медиуми; услуги на 

телекомуникација и информативна 

технологија, имено, пренос на податоци, 

обезбедување вести и информации по пат 

на глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети лица; 

обезбедување мрежен пристап со цел на 

размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот, 

услуги на пренесување конференции од 

далечина  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; изработка и развој на компјутерски 

софтвер; развој и дизајнирање на мобилни 

апликации, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 
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услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), скпадирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  29702  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1156 (220)  07/12/2020 

(181)  07/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  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)  

APA KVASTER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци на база на 

слад; безалкохолни пијалоци  

 

(111)  29758  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1159 (220)  09/12/2020 

(181)  09/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Unilever IP Holdings B.V. Weena 

455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(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)  

FOODLES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант нудли; нудли; закуски и 

инстант закуски кои се состојат главно од 

нудли; инстант оброци кои се состојат 

главно од нудли; инстант тестенини; 

тестенини; јадења базирани на тестенини; 

сушена или зготвена храна од тестенини; 

инстант ориз; ориз; јадења базирани на 

ориз; припремени оброци и закуски кои се 

состојат главно од тестенини, нудли, ориз 

или други продукти базирани на житарки; 

продукти на храна кои се состојат главно 

од или содржат главно житарки; брашно и 

закуски базирани на житарки; препарати 

направени од житарки; готова храна и 

инстант оброци; готова храна; сосови 

(додатоци за јадења), зачини и мирудии  

 

(111)  29759  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1160 (220)  09/12/2020 

(181)  09/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK 

ANONİM ŞİRKETİ Eskişehir Yolu, 5. Km. 

43001 Merkez Kütahya, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, розова 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  прибор и садови за кујна или 

домаќинство; садови за готвење и сервиси 

за јадење, со исклучок на ножеви, вилушки 

и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен 

четки за боење; материјали за правење 

четки; производи за чистење; 

необработено или полуобработено стакло, 

со исклучок на стакло за градба; 

стакларија, порцелан и земјени садови  

 

(111)  29760  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1163 (220)  10/12/2020 

(181)  10/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за управување со 

пакување и отпад од пакување АЛПАК-

ЕКО ДОО Скопје ул. Димитрије 

Чуповски бр. 13, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  обработка на материјали; отпадоци 

(обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре 

(рециклажа на ѓубре и отпадоци), 

рециклирање на амбалажни материјали  

кл. 41  обука; обука (практична обука), 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење концепти, 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми; 

обука, семинари, симпозиуми, конференци 

за менаџирање со амбалажи и амбалажен 

отпад  

 

(111)  29761  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1167 (220)  10/12/2020 

(181)  10/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Нејат Курт ул. Драговити бр. 11Б, 

Ѓорче Петров, Скопје, MK 

(540)  

 

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

портокалова, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чорапи; чорапи против потење; 

петици за чорапи; кратки чорапи; жартели 

за кратки чорапи; ластици за женски 

чорапи; жартели за чорапи  

 

(111)  29762  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1168 (220)  10/12/2020 

(181)  10/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  018277757  24/07/2020  EM 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(540)  

 

(591)  црна, бела, сива, сите нијанси на 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(111)  29785  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1197 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ ул. Андреја 

Стојановиќ бр. 9, Тетово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PARYCOD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски 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  

 

(111)  29703  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1198 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје бул. Партизански Одреди бр. 

155/мезанин 3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина 

(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  

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти; вештачки екстремитети, очи 

и заби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за шиење; терапевтски и 

помошни направи прилагодени за 

хендикепирани лица; апарати за масажа; 

апарати, уреди и артикли за доенчиња; 
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апарати, уреди и артикли за сексуални 

активности  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

 

(111)  29705  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1201 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Prizren Commerce Group SH.P.K. 

Lubizhdë pn., Prizren, Republia e 

Kosovës, XX 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирани, сушени и варени 

производи од компири  

кл. 30  чипс  

 

(111)  29706  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1203 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  302020012960  17/06/2020  DE 

(732)  OneFor Holding GmbH 

Blumenstrasse 14, D-40212, Düsseldorf, 

DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

OneFor 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дебитни и кредитни картички 

[кодирани или магнетни]; софтвер за 

обработка на електронски плаќања од и за 

трети лица; софтвер за автентикација  

кл. 16  дебитни и кредитни картички [не-

кодирани или не-магнетни]  

кл. 35  менаџмент; администрација на 

компанијата, особено истражување на 

податоци во компјутерски датотеки, 

истраги за деловни работи, доделување 

информации за комерцијални и деловни 

прашања, истражување на пазарот, 

анализа на пазарот; канцелариска работа, 

особено канцелариска работа за 

управување со плаќање и побарувања, 

исто така како резервна услуга  

кл. 36  финансии; парични трансакции; 

недвижен имот; осигурување услуги за 

електронски трансфер на пари; услуги за 

електронско плаќање со електронска 

обработка на податоци за плаќање; 

обработка на трансакции со кредитни и 

дебитни картички; услуги за наплата; 

мобилни услуги за електронско плаќање; 

финансиски услуги, особено електронски 

трансфер на капитал; обезбедување на 

услуги за плаќање преку мобилен телефон 

за трети лица; електронска обработка на 

девизни плаќања; услуги за обработка на 

плаќање, имено обработка на трансакции 

во виртуелни валути за трети лица; 

расчистување и усогласување на 

финансиските трансакции преку 

компјутерска мрежа ширум светот; 

финансиско сметководство, особено 

обезбедување финансиски информации, 
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финансиски анализи, финансиски 

консултации, финансиски услуги за 

обработка на набавка на побарувања за 

трети лица; финансиски трансакции, 

особено наплата на побарувања за сметки 

[трансакции со наплата], управување со 

плаќања и побарувања, преглед на 

кредитната способност и солидност на 

трговските претпријатија и приватни лица, 

доделување на информации во областа на 

наплата на долгови и финансиски 

побарувања во повикувачки центри, 

кредитни проверки и кредитен рејтинг и 

проценка на ризик врз основа на 

математичко-статистички пресметки 

[бодување], вклучително и создавање 

картички за бодови  

кл. 38  електронско пренесување на 

податоците за плаќање  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

сродни дизајнерски услуги, особено 

дизајнирање на картички за бодови; 

обезбедување привремена употреба на 

онлајн софтвер, што не може да се 

преземе, за обработка на дигитални или 

електронски плаќања; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер за 

автентикација преку интернет, што не 

може да се преземе, за контролирање 

пристап и комуникација со мобилни уреди, 

компјутери и компјутерски мрежи  

 

(111)  29708  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1204 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  302020013581  25/06/2020  DE 

(732)  OneFor Holding GmbH 

Blumenstrasse 14, D-40212, Düsseldorf, 

DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дебитни и кредитни картички 

[кодирани или магнетни]; софтвер за 

обработка на електронски плаќања од и за 

трети лица; софтвер за автентикација  

кл. 16  дебитни и кредитни картички [не-

кодирани или не-магнетни]  

кл. 35  менаџмент; администрација на 

компанијата, особено истражување на 

податоци во компјутерски датотеки, 

истраги за деловни работи, доделување 

информации за комерцијални и деловни 

прашања, истражување на пазарот, 

анализа на пазарот; канцелариска работа, 

особено канцелариска работа за 

управување со плаќање и побарувања, 

исто така како резервна услуга  

кл. 36  финансии; парични трансакции; 

недвижен имот; осигурување услуги за 

електронски трансфер на пари; услуги за 

електронско плаќање со електронска 

обработка на податоци за плаќање; 

обработка на трансакции со кредитни и 

дебитни картички; услуги за наплата; 

мобилни услуги за електронско плаќање; 

финансиски услуги, особено електронски 

трансфер на капитал; обезбедување на 

услуги за плаќање преку мобилен телефон 

за трети лица; електронска обработка на 

девизни плаќања; услуги за обработка на 

плаќање, имено обработка на трансакции 

во виртуелни валути за трети лица; 
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расчистување и усогласување на 

финансиските трансакции преку 

компјутерска мрежа ширум светот; 

финансиско сметководство, особено 

обезбедување финансиски информации, 

финансиски анализи, финансиски 

консултации, финансиски услуги за 

обработка на набавка на побарувања за 

трети лица; финансиски трансакции, 

особено наплата на побарувања за сметки 

[трансакции со наплата], управување со 

плаќања и побарувања, преглед на 

кредитната способност и солидност на 

трговските претпријатија и приватни лица, 

доделување на информации во областа на 

наплата на долгови и финансиски 

побарувања во повикувачки центри, 

кредитни проверки и кредитен рејтинг и 

проценка на ризик врз основа на 

математичко-статистички пресметки 

[бодување], вклучително и создавање 

картички за бодови  

кл. 38  електронско пренесување на 

податоците за плаќање  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

сродни дизајнерски услуги, особено 

дизајнирање на картички за бодови; 

обезбедување привремена употреба на 

онлајн софтвер, што не може да се 

преземе, за обработка на дигитални или 

електронски плаќања; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер за 

автентикација преку интернет, што не 

може да се преземе, за контролирање 

пристап и комуникација со мобилни уреди, 

компјутери и компјутерски мрежи  

 

(111)  29788  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1208 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ПАБЛИК МЕДИА-ВИРАЛ ДОО 

Московска 30, Карпош, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, црвена, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, мебел за домаќинство и 

неговите делови, производство на мебел 

(тапациран и корпусен), огледала, рамки 

за слики; производи што не се опфатени 

со другите класи, од дрво, плута, трска, 

врбови прачки, рогозина, рогови, коски, 

слонова коска, китова коска, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замените 

за сите овие материјали или производи од 

пластика; библиотекарски полици, врати, 

врати за мебел, двоседи, троседи, детски 

креветчиња, детски столчиња со масичка 

за јадење, дрвени украси, држачи за 

изложување, закачалки, изложбени 

витрини [мебел, канцелариски мебел, 

комоди со фиоки, кревети, маси, маси за 

компјутери, ногарки за маси [мебел], 

опрема за мебел што не е од метал, 

перничиња, перници, плакари, полици, 

полици [мебел], работни маси, рамки за 

слики, рамки од дрво за кревети, 

латофлекси, софи, столчиња, тоалетни 

комоди, фотељи, шанкови, душеци, 

душеци со федери, душеци и перници 

изработени од сунѓер, термопластична 

мемори пена со релаксирачки, комфортни 

и ортопедски својства  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси; постелнина, прекривки 

за душеци, прекривки за кревети, 

прекривки за мебел од текстил  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 
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канцелариски работи; услуги при 

производство, увоз-извоз и трговија на 

големи и мало со: мебел, мебел за 

домаќинство и неговите делови, огледала, 

рамки за слики; производи што не се 

опфатени со другите класи, од дрво, 

плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластика, библиотекарски 

полици, врати, врати за мебел, двоседи, 

троседи, детски креветчиња, детски 

столчиња со масичка за јадење, дрвени 

украси, држачи за изложување, закачалки, 

изложбени витрини [мебел], канцелариски 

мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, 

маси за компјутери, ногарки за маси 

[мебел], опрема за мебел што не е од 

метал, перничиња, перници, плакари, 

полици, полици [мебел], работни маси, 

рамки за слики, рамки од дрво за кревети, 

латофлекси, софи, столчиња, тоалетни 

комоди, фотељи, шанкови; душеци, 

душеци со федери, душеци и перници 

изработени од сунѓер, термопластична 

мемори пена со релаксирачки, комфортни 

и ортопедски својства; текстил и текстилни 

производи кои не се опфатени со другите 

класи; покривки за кревети и маси; 

постелнина, прекривки за душеци, 

прекривки за кревети, прекривки за мебел 

од текстил  

 

(111)  29763  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1209 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  UK00003543759  13/10/2020  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, сите нијанси на зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(111)  29792  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1210 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St., 

POB 3021, Caesarea Industrial Park, 

Caesarea, IL 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина, црна, бела 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти; вештачки екстремитети очи и 

заби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за шиење; терапевтски 

помагала за хендикепирани особи; 

апарати за масажа; апарати, уреди и 

производи за доенчиња; имено игли за 

медицинска употреба, игли за шиење, 

хируршки, ракавици за медицинска 

употреба, перници за медицинска 

употреба, хируршки прибор, вреќи со лед 

за медицинска употреба, вбризгувачи за 

медицинска употреба, ласери за 

медицинска употреба, ласери за 

отстранување на влакна, ласери за 

подмладување на кожата, апарати за 

отстранување на тетоважи, ласери за 

отстранување на оштетувања на кожата, 

ласери за отстранување на вени, апарати 

за намалување на маснотии во телото, 

ласери за лекување на псоријаза, ласери 

за лекување на егземи и себороичен 

дерматитис, апарати за лекување на 

витилиго, целулит и акни, лампи за 

медицинска употреба, шприцеви за 

медицинска употреба, апарати што се 

користат во медицински анализи, маски 

користени од медицински персонал, 

медицински водечки конец, апарати за 

ДНК и РНК тестови за употреба во 

медицина, фластери за ладење за 

медицинска употреба  

кл. 41  едукативни услуги; подготовки на 

обука; разонода; спортски и културни 

активности, имено академии (едукативни), 

учење на далечина, настава, обука, услуги 

на пружање на обука, организирање 

водење на конференции, организирање 

водење конгреси, организирање изложби 

за едукативни цели, практична настава 

(обука преку демонстрација), 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање и водење на 

едукативни форуми во живо  

кл. 44  медицински услуги; хигиенска 

заштита и нега на убавина за луѓето; 

имено услуги на медицински клиники, 

болнички услуги, здравствена нега, 

медицинска помош, пластична хирургија, 

изнајмување на медицинска опрема, 

услуги на здравствени центри, услуги со 

користење на ласери и апарати за 

отстранување на влакна, подмладување 

на кожата, отстранување на тетоважи, 

отстранување на оштетувања на кожата, 

отстранување на вени, намалување на 

маснотии во телото, лекување на 

псоријаза, егзема, себореичен 

дерматитис, витилиго, целулит и акни  

 

(111)  29795  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1211 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St., 

POB 3021, Caesarea Industrial Park, 

Caesarea, IL 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти; вештачки екстремитети очи и 

заби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за шиење; терапевтски 

помагала за хендикепирани особи; 

апарати за масажа; апарати, уреди и 
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производи за доенчиња; имено игли за 

медицинска употреба, игли за шиење, 

хируршки, ракавици за медицинска 

употреба, перници за медицинска 

употреба, хируршки прибор, вреќи со лед 

за медицинска употреба, вбризгувачи за 

медицинска употреба, ласери за 

медицинска употреба, ласери за 

отстранување на влакна, ласери за 

подмладување на кожата, апарати за 

отстранување на тетоважи, ласери за 

отстранување на оштетувања на кожата, 

ласери за отстранување на вени, апарати 

за намалување на маснотии во телото, 

ласери за лекување на псоријаза, ласери 

за лекување на егземи и себороичен 

дерматитис, апарати за лекување на 

витилиго, целулит и акни, лампи за 

медицинска употреба, шприцеви за 

медицинска употреба, апарати што се 

користат во медицински анализи, маски 

користени од медицински персонал, 

медицински водечки конец, апарати за 

ДНК и РНК тестови за употреба во 

медицина, фластери за ладење за 

медицинска употреба  

кл. 41  едукативни услуги; подготовки на 

обука; разонода; спортски и културни 

активности, имено академии (едукативни), 

учење на далечина, настава, обука, услуги 

на пружање на обука, организирање 

водење на конференции, организирање 

водење конгреси, организирање изложби 

за едукативни цели, практична настава 

(обука преку демонстрација), 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање и водење на 

едукативни форуми во живо  

кл. 44  медицински услуги; хигиенска 

заштита и нега на убавина за луѓето; 

имено услуги на медицински клиники, 

болнички услуги, здравствена нега, 

медицинска помош, пластична хирургија, 

изнајмување на медицинска опрема, 

услуги на здравствени центри, услуги со 

користење на ласери и апарати за 

отстранување на влакна, подмладување 

на кожата, отстранување на тетоважи, 

отстранување на оштетувања на кожата, 

отстранување на вени, намалување на 

маснотии во телото, лекување на 

псоријаза, егзема, себореичен 

дерматитис, витилиго, целулит и акни  

 

(111)  29796  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1212 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St., 

POB 3021, Caesarea Industrial Park, 

Caesarea, IL 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

Soprano 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти; вештачки екстремитети очи и 

заби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за шиење; терапевтски 

помагала за хендикепирани особи; 

апарати за масажа; апарати, уреди и 

производи за доенчиња; имено игли за 

медицинска употреба, игли за шиење, 

хируршки, ракавици за медицинска 

употреба, перници за медицинска 

употреба, хируршки прибор, вреќи со лед 

за медицинска употреба, вбризгувачи за 

медицинска употреба, ласери за 

медицинска употреба, ласери за 

отстранување на влакна, ласери за 

подмладување на кожата, апарати за 
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отстранување на тетоважи, ласери за 

отстранување на оштетувања на кожата, 

ласери за отстранување на вени, апарати 

за намалување на маснотии во телото, 

ласери за лекување на псоријаза, ласери 

за лекување на егземи и себороичен 

дерматитис, апарати за лекување на 

витилиго, целулит и акни, лампи за 

медицинска употреба, шприцеви за 

медицинска употреба, апарати што се 

користат во медицински анализи, маски 

користени од медицински персонал, 

медицински водечки конец, апарати за 

ДНК и РНК тестови за употреба во 

медицина, фластери за ладење за 

медицинска употреба  

кл. 41  едукативни услуги; подготовки на 

обука; разонода; спортски и културни 

активности, имено академии (едукативни), 

учење на далечина, настава, обука, услуги 

на пружање на обука, организирање 

водење на конференции, организирање 

водење конгреси, организирање изложби 

за едукативни цели, практична настава 

(обука преку демонстрација), 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање и водење на 

едукативни форуми во живо  

кл. 44  медицински услуги; хигиенска 

заштита и нега на убавина за луѓето; 

имено услуги на медицински клиники, 

болнички услуги, здравствена нега, 

медицинска помош, пластична хирургија, 

изнајмување на медицинска опрема, 

услуги на здравствени центри, услуги со 

користење на ласери и апарати за 

отстранување на влакна, подмладување 

на кожата, отстранување на тетоважи, 

отстранување на оштетувања на кожата, 

отстранување на вени, намалување на 

маснотии во телото, лекување на 

псоријаза, егзема, себореичен 

дерматитис, витилиго, целулит и акни  

 

(111)  29804  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1213 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St., 

POB 3021, Caesarea Industrial Park, 

Caesarea, IL 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

ALMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти; вештачки екстремитети очи и 

заби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за шиење; терапевтски 

помагала за хендикепирани особи; 

апарати за масажа; апарати, уреди и 

производи за доенчиња; имено игли за 

медицинска употреба, игли за шиење, 

хируршки, ракавици за медицинска 

употреба, перници за медицинска 

употреба, хируршки прибор, вреќи со лед 

за медицинска употреба, вбризгувачи за 

медицинска употреба, ласери за 

медицинска употреба, ласери за 

отстранување на влакна, ласери за 

подмладување на кожата, апарати за 

отстранување на тетоважи, ласери за 

отстранување на оштетувања на кожата, 

ласери за отстранување на вени, апарати 

за намалување на маснотии во телото, 

ласери за лекување на псоријаза, ласери 

за лекување на егземи и себороичен 

дерматитис, апарати за лекување на 

витилиго, целулит и акни, лампи за 

медицинска употреба, шприцеви за 

медицинска употреба, апарати што се 
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користат во медицински анализи, маски 

користени од медицински персонал, 

медицински водечки конец, апарати за 

ДНК и РНК тестови за употреба во 

медицина, фластери за ладење за 

медицинска употреба  

кл. 41  едукативни услуги; подготовки на 

обука; разонода; спортски и културни 

активности, имено академии (едукативни), 

учење на далечина, настава, обука, услуги 

на пружање на обука, организирање 

водење на конференции, организирање 

водење конгреси, организирање изложби 

за едукативни цели, практична настава 

(обука преку демонстрација), 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање и водење на 

едукативни форуми во живо  

кл. 44  медицински услуги; хигиенска 

заштита и нега на убавина за луѓето; 

имено услуги на медицински клиники, 

болнички услуги, здравствена нега, 

медицинска помош, пластична хирургија, 

изнајмување на медицинска опрема, 

услуги на здравствени центри, услуги со 

користење на ласери и апарати за 

отстранување на влакна, подмладување 

на кожата, отстранување на тетоважи, 

отстранување на оштетувања на кожата, 

отстранување на вени, намалување на 

маснотии во телото, лекување на 

псоријаза, егзема, себореичен 

дерматитис, витилиго, целулит и акни  

 

(111)  29805  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1214 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St., 

POB 3021, Caesarea Industrial Park, 

Caesarea, IL 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти; вештачки екстремитети очи и 

заби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за шиење; терапевтски 

помагала за хендикепирани особи; 

апарати за масажа; апарати, уреди и 

производи за доенчиња; имено игли за 

медицинска употреба, игли за шиење, 

хируршки, ракавици за медицинска 

употреба, перници за медицинска 

употреба, хируршки прибор, вреќи со лед 

за медицинска употреба, вбризгувачи за 

медицинска употреба, ласери за 

медицинска употреба, ласери за 

отстранување на влакна, ласери за 

подмладување на кожата, апарати за 

отстранување на тетоважи, ласери за 

отстранување на оштетувања на кожата, 

ласери за отстранување на вени, апарати 

за намалување на маснотии во телото, 

ласери за лекување на псоријаза, ласери 

за лекување на егземи и себороичен 

дерматитис, апарати за лекување на 

витилиго, целулит и акни, лампи за 

медицинска употреба, шприцеви за 

медицинска употреба, апарати што се 

користат во медицински анализи, маски 

користени од медицински персонал, 

медицински водечки конец, апарати за 

ДНК и РНК тестови за употреба во 

медицина, фластери за ладење за 

медицинска употреба  

кл. 41  едукативни услуги; подготовки на 

обука; разонода; спортски и културни 

активности, имено академии (едукативни), 
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учење на далечина, настава, обука, услуги 

на пружање на обука, организирање 

водење на конференции, организирање 

водење конгреси, организирање изложби 

за едукативни цели, практична настава 

(обука преку демонстрација), 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање и водење на 

едукативни форуми во живо  

кл. 44  медицински услуги; хигиенска 

заштита и нега на убавина за луѓето; 

имено услуги на медицински клиники, 

болнички услуги, здравствена нега, 

медицинска помош, пластична хирургија, 

изнајмување на медицинска опрема, 

услуги на здравствени центри, услуги со 

користење на ласери и апарати за 

отстранување на влакна, подмладување 

на кожата, отстранување на тетоважи, 

отстранување на оштетувања на кожата, 

отстранување на вени, намалување на 

маснотии во телото, лекување на 

псоријаза, егзема, себореичен 

дерматитис, витилиго, целулит и акни  

 

(111)  29845  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1215 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ŞOK MARKETLER TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kısıklı Mahallesi 

Hanımseti Sokak No:35 B-1,Üsküdar, TR-

34692 İstanbul, TR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, жолта, бела 

(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 и 

кашкавал, путер, јогурт и други млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

ориз; тестенини и резанки, тапиока и саго; 

брашно и производи од жита; леб, 

производи од тесто и слатки; чоколадо; 

сладолед; шербет и други мразови за 

јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, мирудии, зачини, 

конзервирани билки; оцет, сосови и други 

мирудии; мраз (замрзната вода)  

кл. 32  пиво; безалкохолни напитоци; 

минерална и сода вода; напитоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за производство 

на напитоци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

 

(111)  29710  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1216 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

KINSIDRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, имено стимуланси за раст 

на растенија; препарати за прихрана на 

растенија; микроогранизми или спори за 

заштита на растенија; регулатори за раст 
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на растенија, вклучително биостимуланси, 

феромони и хемикалии за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, ѓубрива  

 

(111)  29711  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1217 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

SOSDIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, имено стимуланси за раст 

на растенија; препарати за прихрана на 

растенија; микроогранизми или спори за 

заштита на растенија; регулатори за раст 

на растенија, вклучително биостимуланси, 

феромони и хемикалии за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, ѓубрива  

 

(111)  29713  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1218 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

HOLZEM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за биоконтрола, имено 

земјоделски биопестициди, 

биоинсектициди; инсектициди; 

биофунгициди, фунгициди; биогермициди, 

гермициди; биохербициди, хербициди; 

биофумиганти, фумиганти, бионематицид, 

нематициди  

 

(111)  29714  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1219 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

SAVIQRESS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за биоконтрола, имено 

земјоделски биопестициди, 

биоинсектициди; инсектициди; 

биофунгициди, фунгициди; биогермициди, 

гермициди; биохербициди, хербициди; 

биофумиганти, фумиганти, бионематицид, 

нематициди  

 

(111)  29859  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1220 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЕМ АГРИЦОМ ДООЕЛ 

Неготино, MK 

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

28, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи; смеши за 

гаснење и спречување пожар; препарати 

за калење и заварување метали; 

супстанции за штавење на животински 

кожи; адхезиви [лепливи материи] 

наменети за индустријата, кит [мека, 

леплива смеса] и други пасти и полнила; 

компост, природни и вештачки ѓубриња; 

биолошки препарати за употреба во 

индустријата и науката  

кл. 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, медицинсхи 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; фластeри, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  29715  (151)  06/07/2021 

(210)  TM  2020/1222 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги на 

големо и мало ФЕРНЕТИ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ЏОН КЕНЕДИ 25-

5/19, MK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  компост, течни и цврсти ѓубрива за 

почва за употреба во земјоделие и 

градинарство, за стимулирање на раст на 

растенијата и зголемување на приносот  

кл. 35  огласување и рекламирање 

поврзано со компост, течни и цврсти 

ѓубрива за почва за употреба во 

земјоделие и градинарство, за 

стимулирање на раст на растенијата и 

зголемување на приносот  

 

(111)  29717  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1223 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Borsodi Sörgyár Kft. Bösc, Rákóczi 

u. 81., H-3574, HU 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

WAI MOMENT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци; јаболковача; 

вина, жестоки алкохолни пијалоци и 

ликери; газирани алкохолни пијалоци; 

газирани алкохолни пијалоци со вкус на 

овошје  
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(111)  29718  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1224 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  KTM AG Stallhofner Strasse 3, 5230 

Mattighofen, AT 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

GASGAS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  наочари; наочари за сонце; заштитна 

облека за спречување повреди на 

моторцикли; особено заштитни ракавици; 

обувки; кациги и штитници (заштита на 

колена и лакти); тахометри  

кл. 12  возила и делови за нив; 

велосипеди; моторцикли; скутери; мопеди; 

мали моторцикли; велосипеди на 

електричен погон (палење); велосипеди за 

обука и образование и делови и додатоци 

за нив; мотори за копнени возила; 

пневматици; тркала; облоги за кочници; 

прилагодиви навлаки за седишта на 

моторни возила; седишта за велосипеди; 

седишта за моторцикли; странични 

огледала за возила; е-велосипеди; носачи 

на багаж за возила; кочници за 

велосипеди; управувачи; покривачи за 

каросерија на возила; бисаги (странични 

кофери) за моторцикли; капачиња за 

резервоар за возила; странични торби и 

бисаги за велосипеди; постоље за 

моторцикли; држачи како дел од 

велосипеди; држачи како делови на дво-

точкаши; клупи за моторикли; резервоари 

како делови на моторцикли; носачи на 

регистарски таблички на дво-точкаши; 

калници за возила; педали за дво-

точкаши; фелни/бандажи; рамови за 

велосипеди; амортизери за возила; 

амортизери за велосипеди; навлаки за 

седишта на велосипеди; навлаки за 

седишта на моторцикли; звона за 

велосипеди; мотори за велосипеди; пумпи 

за велосипеди; оквири за моторцикли; 

педали; спојлери за возила; држачи на 

предни светла (делови за моторцикли); 

држачи на кумплунг за возила; запчаници 

за задни тркала; дискови за кочници за 

моторцикли; полуги/лостови за кочници за 

возила; рачки/полуги (делови за возила); 

рачки за управувачи на велосипеди; 

држачи за седишта за велосипеди; 

поклопци за палење;(делови од возила); 

заштитна цилиндрична навлака за 

моторикли; рачки/полуги за моторцикли; 

рачки/полуги за велосипеди  

кл. 25  Т-мајци; тренерки; блузони; 

пуловери; кошули; водоотпорни крзнени 

блузи со капуљача; панталони; 

комбинизони; ракавици; ракавици за 

моторцикли; облека за моторцикли 

(доколку е опфатена во класа 25); долна 

облека; чорапи; обувки; покривки за глава; 

лежерни обувки; сандали; гумени чизми; 

капи/капчиња; бандани (шалови за 

облека); каиши (облека); облека; јакни; 

елеци; капи; марами; поло мајци; дресови; 

облека за бебиња; облека за деца; 

портикли за бебиња  

 

(111)  29719  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1225 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  KTM AG Stallhofner Strasse 3, 5230 

Mattighofen, AT 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  наочари; наочари за сонце; заштитна 

облека за спречување повреди на 

моторцикли; особено заштитни ракавици; 

обувки; кациги и штитници (заштита на 

колена и лакти); тахометри  

кл. 12  возила и делови за нив; 

велосипеди; моторцикли; скутери; мопеди; 

мали моторцикли; велосипеди на 

електричен погон (палење); велосипеди за 

обука и образование и делови и додатоци 

за нив; мотори за копнени возила; 

пневматици; тркала; облоги за кочници; 

прилагодиви навлаки за седишта на 

моторни возила; седишта за велосипеди; 

седишта за моторцикли; странични 

огледала за возила; е-велосипеди; носачи 

на багаж за возила; кочници за 

велосипеди; управувачи; покривачи за 

каросерија на возила; бисаги (странични 

кофери) за моторцикли; капачиња за 

резервоар за возила; странични торби и 

бисаги за велосипеди; постоље за 

моторцикли; држачи како дел од 

велосипеди; држачи како делови на дво-

точкаши; клупи за моторикли; резервоари 

како делови на моторцикли; носачи на 

регистарски таблички на дво-точкаши; 

калници за возила; педали за дво-

точкаши; фелни/бандажи; рамови за 

велосипеди; амортизери за возила; 

амортизери за велосипеди; навлаки за 

седишта на велосипеди; навлаки за 

седишта на моторцикли; звона за 

велосипеди; мотори за велосипеди; пумпи 

за велосипеди; оквири за моторцикли; 

педали; спојлери за возила; држачи на 

предни светла (делови за моторцикли); 

држачи на кумплунг за возила; запчаници 

за задни тркала; дискови за кочници за 

моторцикли; полуги/лостови за кочници за 

возила; рачки/полуги (делови за возила); 

рачки за управувачи на велосипеди; 

држачи за седишта за велосипеди; 

поклопци за палење;(делови од возила); 

заштитна цилиндрична навлака за 

моторцикли; рачки/полуги за моторцикли; 

рачки/полуги за велосипеди  

кл. 25  Т-мајци; тренерки; блузони; 

пуловери; кошули; водоотпорни крзнени 

блузи со капуљача; панталони; 

комбинизони; ракавици; ракавици за 

моторцикли; облека за моторцикли 

(доколку е опфатена во класа 25); долна 

облека; чорапи; обувки; покривки за глава; 

лежерни обувки; сандали; гумени чизми; 

капи/капчиња; бандани (шалови за 

облека); каиши (облека); облека; јакни; 

елеци; капи; марами; поло мајци; дресови; 

облека за бебиња; облека за деца; 

портикли за бебиња  

 

(111)  29720  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1226 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

FAIRY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  препарати за белење и други 

супстанци за употреба за перење алишта; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и одмастување; сапуни; препарати за 

миење садови, козметика, марамчиња 

заситени со препарати за чистење  

кл. 5  антибактериски сапун;сапун за 

дезинфекција; средства за дезинфекција 

за хемиски тоалети; средства за 

дезинфекција за хигиенски цели; 

антибактериски средства за миење раце; 

биоциди; фунгициди; хербициди; 

гермициди; вируциди; марамчиња 

импрегнирани со дезинфекциски, 

антибактериски, фунгицидни, гермицидни 

или вирицидни препарати; хигиенски 

сапуни и детергенти; средства за хигиена 

за употреба во домаќинство  

 

(111)  29764  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1227 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(111)  29721  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1228 (220)  17/12/2020 

(181)  17/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Borsodi Sörgyár Kft. Bőcs, Rákóczi 

u. 81., H-3574, HU 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци; јаболковача; 

вина; жестоки пијалоци и ликери; газирани 

алкохолни пијалоци; газирани алкохолни 

пијалоци со вкус на овошје  

 

(111)  29724  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1232 (220)  18/12/2020 

(181)  18/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  80917  15/07/2020  JM 

(732)  Mars, Incorporated a corporation 

under the laws of the state of Delaware 

6885 Elm Street, McLean,VA 22101, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

BEN'S ORIGINAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба (не жива); живина; дивеч 

(не жив); екстракти од месо; шаркутерија; 

замени за месо; замрзнат зеленчук; 

конзервиран зеленчук; зеленчук, сушен; 

зеленчук, зготвен; овошје, конзервирано; 

суво овошје; зготвено овошје; обработено 

овошје, фунги и зеленчук (вклучувајќи 



 

 

413 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

зрнести/јаткасти плодови (nuts) и 

легуминози (pulses); обработен зеленчук; 

обработени легуминози; леќа;обработена 

леблебија; обработен грав; печен грав; 

грав во сос; соја зрна, конзервирани, за 

храна; тофу; доматно пире; зеленчуково 

пире; доматен џус за готвење; домати во 

конзерва; зеленчукови џусеви за готвење; 

кисели краставички; подготовки за 

правење на супа; супи; коцки за супа 

(ѕtocks); препарати за правење бујон; 

бујон; кокосово млеко; кокосово масло; 

кокосова маст; растителни масти за храна; 

макала; зрнести/јаткасти плодови, 

подготвени; намази на база на 

зрнести/јаткасти плодови; семиња, 

подготвени; закуски (snack food) на база на 

овошје; закуски (snack food) на база на 

легуминози (legumes); закуски (snack food) 

на база на зрнести/јаткасти плодови; 

закуски (snack food) на база на зеленчук; 

претходно зготвена чорба од кари; 

вегетаријанско чили; чили со месо; 

подготвени јадења кои се состојат 

воглавно од месо; подготвени салати; 

подготвени зеленчукови јадења; 

подготвени оброци кои се состојат 

првенствено од месо; подготвени оброци 

кои се состојат првенствено од замени за 

месо; подготвени оброци кои се состојат 

првенствено од живина; подготвени 

оброци кои се состојат првенствено од 

зеленчук; подготвени оброци кои се 

состојат првенствено од риба; замрзнати 

оброци кои се состојат првенствено од 

зеленчук; замрзнати оброци кои се 

состојат првенствено од месо; замрзнати 

оброци кои се состојат првенствено од 

замени за месо; замрзнати оброци кои се 

состојат првенствено од риба; замрзнати 

оброци кои се состојат првенствено од 

живина; готови зготвени оброци кои се 

состојат првенствено од месо; готови 

зготвени оброци кои се состојат 

првенствено од замени за месо; готови 

зготвени оброци кои се состојат 

првенствено од живина; готови зготвени 

оброци кои се состојат првенствено од 

зеленчук; готови зготвени оброци кои се 

состојат првенствено од риба  

кл. 32  oриз; тапиока; саго; паста; резанци 

(noodles); кнедли; вермичели (vermicelli); 

кускус (семолина); подготовки направени 

од житарици; обработени зрна; 

обработени житарици; ориз од цело зрно; 

ориз од долго зрно; див ориз; кафеав ориз; 

басмати ориз; обработен (parboiled) ориз; 

рижото; мешавини од ориз; мешавини од 

ориз со зеленчук, екстракти од пилешко, 

екстракти од месо, сирење, грав, 

легуминози, зачини, ароми, тревки, 

мирудии; пакувани мешавини за оброци 

кои се состојат првенствено од ориз; 

обработена киноа (quinoa); пици; пити; 

кондименти; сосови; сосови за готвење; 

подготовки за правење во сосови; кари 

сосови; сосови за паста; сосови за паста 

со печење; чили сос; соја сос; лут сос; 

слатко-кисел сос; зачинети сосови; солени 

(savory) сосеви; сосеви за ориз; прашоци 

за сос; мешавини за подготовка на сосови; 

ароми во форма на концентрирани сосови; 

подготвени јадења во форма на сосови; 

маринади; преливи за салати; chutneys; 

пасти (брашнеста храна); relishes; изворни 

сосови (gravy); згуснувачи за готвење 

јадења; песто (сос); сенф; оцет; сол; 

зачини; мирудии; кулинарски тревки; 

обработен лук за употреба како мирудија; 

обработен ѓумбир за употреба како 

мирудија; мелен ѓумбир; пасти како 

мирудии; пипер; чили мирудии; чили паста 

за употреба како мирудија; ароматични 

подготовки за храна; ароми за храни; 

екстракти кои се употребуваат како ароми 

(не есенцијални масла); мешавини од 
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зачини; подготовки за зачин; екстракти од 

зачин; зачини за поховање; кари 

мешавини; подготвени јадења на база на 

паста; подготвени јадења на база на ориз; 

подготвени јадења на база на резанци 

(noodle-based); инстант резанци; инстант 

ориз; закуска (snack food) (на база на 

житарици); закуска (snack food) (на база на 

ориз); закуски (snack food) кои се состојат 

воглавно од паста; закуски (snack food) кои 

се состојат воглавно од ориз; оброци кои 

се состојат првенствено од паста; оброци 

кои се состојат првенствено од ориз; 

оброци кои се состојат првенствено од 

обработени зрна; оброци кои се состојат 

првенствено од обработени житарици; 

оброци кои се состојат првенствено од 

киноа (quinoa) и обработени житарици; 

оброци кои се состојат првенствено од 

резанци; замрзнати оброци кои се состојат 

првенствено од паста; замрзнати оброци 

кои се состојат првенствено од ориз; 

замрзнати оброци кои се состојат 

првенствено од обработени зрна; 

замрзнати оброци кои се состојат 

првенствено од обработени житарици; 

замрзнати оброци кои се состојат 

првенствено од киноа (quinoa) и 

обработени житарици; замрзнати оброци 

кои се состојат првенствено од резанци; 

суви и течни готови-за-послужување 

оброци, кои главно се состојат од ориз; 

суви и течни готови-за-послужување 

оброци, кои главно се состојат од паста; 

суви и течни готови-за-послужување 

оброци, кои главно се состојат од резанци; 

обработени зрна комбинирани во унитарни 

пакувања со мирудии и ароми; обработени 

житарици комбинирани во унитарни 

пакувања со мирудии и ароми; обработена 

киноа (quinoa) и житарици комбинирани во 

унитарни пакувања со мирудии и ароми; 

ориз комбиниран во унитарни пакувања со 

мирудии и ароми; обработени зрна 

комбинирани во унитарни пакувања со 

јадливи семиња, легуминози (pulses), 

легуминози, или зеленчук; обработени 

житарици комбиниран во унитарни 

пакувања со јадливи семиња, легуминози 

(pulses), легуминози, или зеленчук; 

обработена киноа (quinoa) и житарици 

комбинирани во унитарни пакувања со 

јадливи семиња, легуминози (pulses), 

легуминози, или зеленчук; ориз 

комбиниран во унитарни пакувања со 

јадливи семиња, легуминози (pulses), 

легуминози, или зеленчук; паста 

комбинирана во унитарни пакувања со 

јадливи семиња, легуминози (pulses), 

легуминози, или зеленчук; резанци 

комбинирани во унитарни пакувања со 

јадливи семиња, легуминози (pulses), 

легуминози, или зеленчук  

 

(111)  29846  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1233 (220)  18/12/2020 

(181)  18/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул.808 бр.8, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  темно кафена, златна, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  румбар  

 

(111)  29765  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1234 (220)  18/12/2020 

(181)  18/12/2030 
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(450)  31/07/2021 

(732)  КАМ ДОО ул.Индустриска бб, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, сина, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

печурки, сушени, конзервирани; желеа, 

џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци, 

екстракти за правење пијалаци; овошни 

сирупи, безалкохолни; сокови произведени 

од овошје и/или зеленчук, шербети 

[пијалаци]  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

производство, увоз-извоз и трговија на 

големи и мало со: месо, риба, живина и 

дивеч; месни преработки; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук; печурки, сушени, конзервирани; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци, 

екстракти за правење пијалаци; овошни 

сирупи, безалкохолни; сокови произведени 

од овошје и/или зеленчук, шербети 

[пијалаци]  

 

(111)  29736  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1235 (220)  18/12/2020 

(181)  18/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр. 8, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

ROCKY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени крекери, грицки, соленки, 

бисквити, мали печива, снек (ѕпаск) храна, 

двопек, брашно и производи од жита  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; трговски дејности; услуги на увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

солени крекери, грицки, соленки, бисквити, 

мали печива, снек (ѕпаск) храна, двопек, 

брашно и производи од жита  

 

(111)  29847  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1236 (220)  18/12/2020 

(181)  18/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

AMBI-PUR 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  антинбактериски сапун; сапун за 

дезинфекција; средства за дезинфекција 

за хемиски тоалети; средства за 

дезинфекција за хигиенски цели; 

антибактериски средства за миење на 

раце; биоциди; хербициди, гермициди; 

вируциди; марамчиња импрегнирани со 

дезинфекциски, антибактериски, 

фунгицидни, гермицидни или вирицидни 

препарати; хигиенски сапуни и детергенти; 

средства за хигиена за употреба во 

домаќинството  

 

(111)  29848  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1237 (220)  21/12/2020 

(181)  21/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

GREEN ZING 

(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  

 

(111)  29849  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1238 (220)  21/12/2020 

(181)  21/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

HEETS PURPLE WAVE 

(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 
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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  

 

(111)  29856  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1239 (220)  21/12/2020 

(181)  21/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Бојан Неделковски ул. Христо 

Узунов 2, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување, водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи; пишување на 

рекламни текстови; изнајмување на време 

за рекламирање на сите комуникациски 

средства; истражување на пазарот; 

истражување на јавното мислење; 

консултантски услуги за комуникациски 

стратегии за односи со јавност; маркетинг; 

објавување на рекламни текстови; 

оптимизација на промет на веб-страница; 

давање на деловни информации преку 

веб-страница; рекламирање он-лајн на 

информатичка мрежа; услуги за односи со 

медиуми  

кл. 38  телекомуникации; бази на 

податоци, безжична радиодифузија; 

изнајмување на време на пристап на 

светски информатички мрежи; пренос на 

видеосодржини на барање; пристап на 

светски информатички мрежи; услуги на 

агенции за вести  

кл. 41  пишување на текстови кои не се 

рекламни текстови; образование; обука; 

забава; спортски и културни активности  

 

(111)  29725  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1240 (220)  21/12/2020 

(181)  21/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ 

Приштина ул.Тринге Смајли бр. 40, 

Приштина, Р. Косово, XX 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; комерцијално-информативни 

агенции; услуги за информирање и 
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обезбедување вести; објавување и 

пишување рекламни текстови; 

рекламирање, огласување (рекламни 

огласи); обработка на текстови; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

раководење со датотеки; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели; бизнис информации; изнајмување 

рекламен простор; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; услуги за 

следење на печатените вести; договарање 

претплата на весници; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; односи со јавноста, испитување 

на јавното мислење; медиумска 

презентација; медиуми за комуникација; 

преписи на соопштениа  

кл. 38  телекомуникации; обезбедување 

пристап до бази на податоци; пренос на 

дигитални датотеки; обезбедување услуги 

за онлајн форуми; проток на податоци  

кл. 41  образовни услуги; забава; културни 

активности; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

организирање и водење работилници 

[обука]; он-лајн публикување електронски 

списанија; обезбедување електронски он- 

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат; фотографски репортажи; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; обезбедување користење онлајн 

видеа, кои не може да се преземат; 

разонода  

 

(111)  29726  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1241 (220)  21/12/2020 

(181)  21/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ 

Приштина ул.Тринге Смајли бр. 40, 

Приштина, Р. Косово, XX 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; комерцијално-информативни 

агенции; услуги за информирање и 

обезбедување вести; објавување и 

пишување рекламни текстови; 

рекламирање, огласување (рекламни 

огласи); обработка на текстови; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

раководење со датотеки; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели; бизнис информации; изнајмување 

рекламен простор; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; услуги за 

следење на печатените вести; договарање 

претплата на весници; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; односи со јавноста, испитување 

на јавното мислење; медиумска 

презентација; медиуми за комуникација; 

преписи на соопштениа  

кл. 38  телекомуникации; обезбедување 
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пристап до бази на податоци; пренос на 

дигитални датотеки; обезбедување услуги 

за онлајн форуми; проток на податоци  

кл. 41  образовни услуги; забава; културни 

активности; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

организирање и водење работилници 

[обука]; он-лајн публикување електронски 

списанија; обезбедување електронски он- 

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат; фотографски репортажи; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; обезбедување користење онлајн 

видеа, кои не може да се преземат; 

разонода  

 

(111)  29807  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1242 (220)  21/12/2020 

(181)  21/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ВАЛОО ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово 

ЈНА 7, 1300, Куманово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  жолта, сина, виолетова, 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. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење; медицински маски; 

маски, заштитни визири за медицинска 

употреба, медицински апарати и 

инструменти, термометри за медицинска 

употреба, апарати за мерење крвен 

притисок  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; рекламирање; 

ширење на рекламен материјал, 

проспекти, печатени примероци; рекламни 

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; 

хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење; медицински маски; 

маски, заштитни визири за медицинска 

употреба, медицински апарати и 

инструменти, термометри за медицинска 

употреба, апарати за мерење крвен 

притисок  

 

(111)  29850  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1243 (220)  17/12/2020 

(181)  17/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(111)  29727  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1250 (220)  23/12/2020 

(181)  23/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington, 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)  

LUCKY STRIKE FLOW FILTER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(111)  29728  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1251 (220)  23/12/2020 

(181)  23/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

COCA-COLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерална и газирана вода и 

останати неалкохолни пијалаци; овошни 

пијалаци и овошни сокови; сирупи и 

останати средства за правење пијалаци  

 

(111)  29766  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1252 (220)  23/12/2020 

(181)  23/12/2030 

(450)  31/07/2021 
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(732)  EXELTIS ILAÇ SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Kültür Mah. Nisbetiye 

Cad. No:56 Akmerkez B Blok K:6 D:574-

Etiler, Besiktas, Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

GYNOMAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за 

гинеколошки третмани  

 

(111)  29857  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1254 (220)  21/12/2020 

(181)  21/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски бр. 

12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

Citikol Viali 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; препарати 

за очи  

 

(111)  29860  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2020/1256 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за „проширена реалност" за 

играње на видео игри кој може да се 

презема; софтвер за компјутерски игри кој 

може да се презема; компјутерски 

програми кои може да се преземаат а кои 

се користат за следење на статус на 

различни корисници на услуги на онлајн 

интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи на 

сите нивоа на вештини; електронски 

публикации, имено, стрипови, графички 

романи, магазини, прирачници, и билтени 

од област на забава и видео игри кои 

може да се преземаат; емотикони за 

мобилни телефони кои може да се 

преземаат; графики кои може да се 

преземаат; софтвер за мобилни игри кој 

може да се преземе; музички фајлови кои 

може да се преземаат; мелодии кои може 

да се преземаат; подкасти кои можат да се 

преземаат од областа на видео игри и е-

спортови; позадини и графички слики за 

екран за компјутери, мобилни телефони, 

таблети кои можат да се преземаат; 

софтвер за видео игри кој може да се 

преземе; софтвер за игри со виртуелна 

реалност за играње на видео игри кој 

може да се презема; снимен софтвер за 

"проширена реалност" за играње на видео 

игри; снимен софтвер за компјутерска 

игра; снимен софтвер за компјутерска игра 

и прирачници во електронски формат кои 
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се продаваат како целина; снимен 

софтвер за виртуелна реалност за играње 

на видео игри; снимен софтвер за видео 

игри; снимен софтвер за видео игра и 

прирачници во електронски формат кои се 

продаваат како целина; кертриџи за видео 

игри; дискови за видео игри; аудио 

звучници; полначи за батерии; празни USB 

флеш драјвери; компјутерски приклучни 

станици; компјутерски хардвер; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

глувчиња; компјутерски монитори; 

компјутери; декоративни магнети; 

дигитална музика која може да се преземе 

од интернет; слушалки - бубици; очила за 

вид; слушалки; слушалки кои се користат 

со компјутери; караоке машини; магнетно 

кодирани кредитни картички; додатоци за 

мобилни телефони, имено, маски, држачи, 

слушалки, ремени, штитници за раце, 

штитници за екран; мобилни телефони; 

моноподи за рачни дигитални електронски 

уреди, имено, фото апарати, мобилни 

телефони, таблет компјутери; лаптоп 

компјутери; подлоги за глувчиња; 

компјутерски бележници; при-пејд 

телефонски картички, магнетно кодирани; 

заштитни навлаки за мобилни телефони; 

радија; батерии кои се полнат; очила за 

сонце; таблет компјутери; телефони; 

безжични полначи; потпирачи за рачни 

зглобови што се користат со компјутери  

кл. 25  бандана марами; облека за плажа; 

ремени; капути; костими за игри со улоги; 

фустани; ракавици; костими за ноќ на 

вештерките; дуксери со качулка; чорапи и 

плетена трикотажа; облека за мали деца; 

јакни; хеланки; удобна облека за носење 

по дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; марами, шалови; кошули; шорцеви; 

сукњи; облека за спиење; кратки чорапи; 

долни делови на тренерки; дукс маици; 

џемпери; костими за капење; маици со 

кратки ракави; хулахопки; горни делови на 

облека; подоблека; долна облека; обувки; 

покривала за глава  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварување во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

интернет и безжични мрежи; 

комуникациски услуги кои се користат за 

електронски пренос на пораки и податоци; 

електронски пренос на податоци, графика, 

слики и пораки помеѓу корисниците на 

компјутери за играње на видео игри преку 

безжични комуникациски мрежи и 

интернет; обезбедување на онлајн 

комуникациски врски (линкови) кои ги 

пренасочуваат корисниците на веб сајтови 

на други локални и глобални веб страници 

во врска со игри; услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо кои се однесуваат на 

компјутерски игри и видео игри; 

организирање на онлајн натпреварувања 

на видео и компјутерски игри за 

интерактивни играчи; услуги на разонода, 

имено, обезбедување на онлајн 

компјутерски игри и видео игри; услуги на 

разонода, имено, организирање на 

состаноци во живо со обожаватели 

(фанови) и конференции со интерактивна 

игра помеѓу учесниците во областа на 

гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на 

разонода, имено, обезбедување на веб-

страници со аудио и видео презентации 

кои не можат да се преземат во областа 

на компјутерски, видео игри и е-спортови; 

клубови на обожаватели(фанови); 

организирање на натпревари во живо за 

компјутерски игри, видео игри и е-



 

 

423 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

спортови; обезбедување на веб-страници 

кои се однесуваат на информации за 

разонода за компјутерски игри, видео игри 

и е-спортови; обезбедување на веб-

страници кои се однесуваат на 

електронски публикации од област на 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови засновани на компјутерски 

игри и видео игри; обезбедување на 

онлајн публикации кои не можат да се 

преземат во вид на стрипови, графички 

романи и приказни со сцени и ликови 

засновани на компјутерски игри и видео 

игри; обезбедување на онлајн 

интерактивни компјутерски и видео игри со 

повеќе играчи; обезбедување на онлајн 

тривиа игри (квизови), совети и стратегии 

за компјутерски игри и видео игри; 

обезбедување на онлајн видео игри; 

обезбедување на следење на корисници 

на онлајн интерактивно играње на игри и 

поврзување на онлајн играчи на игри со 

други играчи на сите нивоа на вештини; 

услуги на разонода во вид на тековни 

телевизиски серии обезбедени преку 

телевизија и онлајн интернет пренос 

(стриминг) во областа на видео игри и е-

спортови; обезбедување забавни 

програми и содржини, имено, телевизиски 

програмски услуги во вид на акција во 

живо и анимирани телевизиски серии; 

обезбедување на филмови и видео записи 

кои не можат да се преземат преку услуга 

видео на барање; обезбедување на веб-

страница која содржи аудиовизуелни 

материјали со музика и забава во вид на 

музички видеа и музички изведби кои не 

можат да се преземат  

 

(111)  29729  (151)  12/07/2021 

(210)  TM  2020/1260 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  ЦМЦ ГРОУП Трговско друштво 

инжинеринг, советување и застапување 

ДОО Скопје Борис Трајковски бр. 280, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, темна сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и индустриски 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  29810  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1261 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје бул. Партизански 

Одреди бр. 97/12, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591)  портокалова, зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата ;забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  29768  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1263 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Forest Stewardship Council A.C. 

Calle Margarita Maza de Juárez 422 

Colonia Centro, Oaxaca CP 68000, MX 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

FOREST STEWARDSHIP 

COUNCIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јагленови брикети; дрвен јаглен [за 

гориво]; брикети од дрво; гориво за скара 

направено од дрвени парчиња; дрвени 

брикети; дрвени парчиња за чадење и 

ароматизирање храна; дрвени парчиња за 

употреба како гориво; дрвен јаглен за 

скара; дрво за употреба како гориво; 

гориво од дрвени пелети; логови за камин; 

полесна течност од дрвен јаглен; јаглен од 

бамбус  

кл. 16  хартија, картон; печатени 

материјали, книги, списанија, печатени 

периодични публикации и канцелариски 

материјали; упатствени и наставни 

материјали (освен апарати); кеси и 

артикли за пакување, завиткување и 

складирање на хартија и картон; хартиени 

крпи; хартија за печење; хартиени 

канцелариски материјали; хартиени 

салфетки; кујнска хартија; кутии од картон 

или хартија; хартиени амбалажи; хартија 

за тетратки; хартиени ленти; хартија за 

пликови; хартиени шамичиња; уметничка 

хартија; лигавчиња од хартија; знаци од 

хартија; хартија од ткаенина; хартиени 

крпи за миење; венци од хартија; хартија 

за храна; индустриска хартија; хартиени 

знаменца; хартиени панделки; хартија за 

разгледници; хартиени долиња (украсни 

подлоги); хартиени вреќи; хартиени 

етикети за закачување; хартија за 

хигиенска употреба; тоалетна хартија; 

хартиени подлоги (хартија) за пишување; 

хартиени картони за јајца; кујнски ролни 

[хартија]; хартиени држачи за слики; 

плакати од хартија или картони; леплива 

хартија за белешки; филтри за кафе (од 

хартија); хартиени занаетчиски 

материјали; кеси за сендвичи [од хартија]; 

филтри од хартија; декоративни 

централни делови од хартија; хартиени 

украси за торта; филтри за чај од хартија; 

хартиени одбележувачи за во книги; 

хартија за завиткување храна; декорации 

за маса од хартија; рекламни знаци од 

хартија; фигури направени од хартија; 

невградени хартиени навлаки за мебел; 

хартија или картон за полнење; натписи 

(табли) од хартија или картон; уметнички 

дела изработени од хартија; обвивки за 

шишиња од хартија или картон; хартија за 
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употреба во производство на тапети  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

градежни компоненти на дрво; дрво за 

градежни цели; рамки на прозорци 

изработени од дрво, прозорци и прекривки 

за прозорци (што не се од метал), 

надворешни ролетни (неметални) за 

прозорци, неметални рамки на прозорци, 

неметални прозорски довратници, 

внатрешни неметални ролетни за 

прозорци, склопови за прозорци од лувер 

(неметални), рамки (неметални) за 

застаклени прозорци; дрвени подови, 

дрвени плочки, материјали за 

порамнување на подови, бамбусови 

подови, паркетни подови, подна подлога, 

ламинатни подови, структурни греди 

(неметални) за изградба на подови; врати 

(дрвени); опрема за врати (неметални), 

куќишта за врати (неметални), рамки за 

врати (што не се од метал), панели за 

врати (што не се од метал), врати 

(неметални) за употреба во гаражи, 

преклопни врати (што не се од метал), 

рамки (неметални) за врати, внатрешни 

врати (што не се од метал); дрвени панели 

за градба, иверица, фурнири, плочи 

изработени од честички од дрво, плочи од 

дрвени влакна, гипс плочи, сламена плоча, 

иверка; обработено дрво, ламинирано 

дрво, импрегнирано тркалезно дрво, граѓа; 

цврсто дрво, дрвени греди, дрвени 

столбови, градежни плочи, ленти за ивици, 

дрво со кора, лајсни од дрво; производи од 

дрво, дрвени напречни греди, дрвени 

зглобови, греди од дрво, ламинирано 

дрво, плоча од дрвена волна, плочи од 

честички од смола, решетки, штици за 

обложување, дрвени скали, дрвени 

скелиња, компресирана плута за градење; 

плоча од дрвена маса  

кл. 20  мебел; фигури направени од дрво; 

фигурини направени од дрво; 

фотографски рамки од дрво; мебел 

направен од дрво; кутии направени од 

дрво; дивани направени од дрво; 

поштенски сандачиња направени од дрво; 

граничници за врати од дрво; рачки за 

фиоки од дрво; кревети направени од 

дрво; рамки од дрво за кревети; 

граничници за прозорци од дрво; ѕидни 

украси од дрво; дрвени панели за мебел; 

дрвени држачи за табли; мебел за во 

градина произведен од дрво; макети 

[украси] од дрво; макети на животни 

[украси] изработени од дрво; уметнички 

дела изработени од дрво; кутии 

изработени од дрво обложено со хартија; 

монтажни врати од дрво за мебел; макети 

на фигури [украси] изработени од дрво; 

кутии (пакување) во измислена форма 

[дрво]; мебел за куќа, канцеларија и 

градина; мебел за канцеларии; мебел 

(канцеларија); подвижни канцелариски 

прегради; канцелариски фотелји; 

канцелариски столови; канцелариски 

бироа; канцелариски мебел; канцелариски 

реквизити [мебел]; канцелариски 

столчиња; канцелариски полици; 

канцелариски маси; фиоки [делови од 

мебел]; организатори на плакари [делови 

од мебел]; задни панели [делови од 

мебел]; полици; полици за книги; куќи за 

миленичиња; куќи за птици; кревети за 

домашни миленици; куќи за домашни 

миленици; кутии за домашни миленици; 

куќи за кучиња [куќички]; сандаци; ковчези 

[цандаци]; тапи за шишиња; тапи за 

садови; ратан; фигури направени од 

ратан; мебел изработен од ратан; ратан 

[необработен или делумно обработен 

материјал]; бамбус; бамбус трска; мебел 

од бамбус; бамбусови ролетни; ролетни од 

бамбус (сударе); завеси (бамбус); завеси 

од бамбус; бамбусови полици [мебел]; 

уметнички дела од бамбус; пенливи 
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душеци; перници од мемори пена; ролетни 

(внатрешни решеткасти); хоризонтални 

венецијанер ролетни [внатрешни] за 

врати; хоризонтални венецијанер ролетни 

[внатрешни] за прозорци; хоризонтални 

решеткасти ролетни [внатрешни] за врати; 

опрема, што не е од метал, за ролетни  

кл. 35  рекламирање; бизнис ревизија; 

деловно управување и административни 

услуги во областа на администрација на 

шумите, управување со шумите, 

шумарството, дрвната индустрија и 

производство на стоки направени од дрво  

кл. 42  сертификација [контрола на 

квалитет]; тестирање, анализа, евалуација 

и сертифицирање на производи, услуги и 

практики од трети страни за усогласеност 

со стандардите поврзани со одржливо 

управување со шумите; истражување во 

областа на одржливо управување со 

шумите; услуги во врска со 

спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено консултантски 

услуги во врска со тестирање на 

стандарди, критериуми за сертификација и 

упатства за сертификација; услуги во 

врска со спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено доделување на 

сертификација, следење на усогласеноста 

на стандардите; ревизија и евалуација на 

учесниците во шемата за сертификација; 

давање информации и совети на 

учесниците за шемата за сертификација; 

консултантски услуги за управување со 

квалитет, контрола на квалитет и 

осигурување на квалитет; услуги за 

проценка, верификација, сертификација и 

ревизија во врска со одржливо 

управување со шумите; процена на 

квалитетот на непречесени дрва  

 

(111)  29769  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1264 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Forest Stewardship Council A.C. 

Calle Margarita Maza de Juárez 422 

Colonia Centro, Oaxaca CP 68000, MX 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јагленови брикети; дрвен јаглен [за 

гориво]; брикети од дрво; гориво за скара 

направено од дрвени парчиња; дрвени 

брикети; дрвени парчиња за чадење и 

ароматизирање храна; дрвени парчиња за 

употреба како гориво; дрвен јаглен за 

скара; дрво за употреба како гориво; 

гориво од дрвени пелети; логови за камин; 

полесна течност од дрвен јаглен; јаглен од 

бамбус  

кл. 16  хартија, картон; печатени 

материјали, книги, списанија, печатени 

периодични публикации и канцелариски 

материјали; упатствени и наставни 

материјали (освен апарати); кеси и 

артикли за пакување, завиткување и 

складирање на хартија и картон; хартиени 

крпи; хартија за печење; хартиени 

канцелариски материјали; хартиени 

салфетки; кујнска хартија; кутии од картон 

или хартија; хартиени амбалажи; хартија 

за тетратки; хартиени ленти; хартија за 

пликови; хартиени шамичиња; уметничка 

хартија; лигавчиња од хартија; знаци од 
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хартија; хартија од ткаенина; хартиени 

крпи за миење; венци од хартија; хартија 

за храна; индустриска хартија; хартиени 

знаменца; хартиени панделки; хартија за 

разгледници; хартиени долиња (украсни 

подлоги); хартиени вреќи; хартиени 

етикети за закачување; хартија за 

хигиенска употреба; тоалетна хартија; 

хартиени подлоги (хартија) за пишување; 

хартиени картони за јајца; кујнски ролни 

[хартија]; хартиени држачи за слики; 

плакати од хартија или картони; леплива 

хартија за белешки; филтри за кафе (од 

хартија); хартиени занаетчиски 

материјали; кеси за сендвичи [од хартија]; 

филтри од хартија; декоративни 

централни делови од хартија; хартиени 

украси за торта; филтри за чај од хартија; 

хартиени одбележувачи за во книги; 

хартија за завиткување храна; декорации 

за маса од хартија; рекламни знаци од 

хартија; фигури направени од хартија; 

невградени хартиени навлаки за мебел; 

хартија или картон за полнење; 

натписи(табли) од хартија или картон; 

уметнички дела изработени од хартија; 

обвивки за шишиња од хартија или картон; 

хартија за употреба во производство на 

тапети  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

градежни компоненти на дрво; дрво за 

градежни цели; рамки на прозорци 

изработени од дрво, прозорци и прекривки 

за прозорци (што не се од метал), 

надворешни ролетни (неметални) за 

прозорци, неметални рамки на прозорци, 

неметални прозорски довратници, 

внатрешни неметални ролетни за 

прозорци, склопови за прозорци од лувер 

(неметални), рамки (неметални) за 

застаклени прозорци; дрвени подови, 

дрвени плочки, материјали за 

порамнување на подови, бамбусови 

подови, паркетни подови, подна подлога, 

ламинатни подови, структурни греди 

(неметални) за изградба на подови; врати 

(дрвени); опрема за врати (неметални), 

куќишта за врати (неметални), рамки за 

врати (што не се од метал), панели за 

врати (што не се од метал), врати 

(неметални) за употреба во гаражи, 

преклопни врати (што не се од метал), 

рамки (неметални) за врати, внатрешни 

врати (што не се од метал); дрвени панели 

за градба, иверица, фурнири, плочи 

изработени од честички од дрво, плочи од 

дрвени влакна, гипс плочи, сламена плоча, 

иверка; обработено дрво, ламинирано 

дрво, импрегнирано тркалезно дрво, граѓа; 

цврсто дрво, дрвени греди, дрвени 

столбови, градежни плочи, ленти за ивици, 

дрво со кора, лајсни од дрво; производи од 

дрво, дрвени напречни греди, дрвени 

зглобови, греди од дрво, ламинирано 

дрво, плоча од дрвена волна, плочи од 

честички од смола, решетки, штици за 

обложување, дрвени скали, дрвени 

скелиња, компресирана плута за градење; 

плоча од дрвена маса  

кл. 20  мебел; фигури направени од дрво; 

фигурини направени од дрво; 

фотографски рамки од дрво; мебел 

направен од дрво; кутии направени од 

дрво; дивани направени од дрво; 

поштенски сандачиња направени од дрво; 

граничници за врати од дрво; рачки за 

фиоки од дрво; кревети направени од 

дрво; рамки од дрво за кревети; 

граничници за прозорци од дрво; ѕидни 

украси од дрво; дрвени панели за мебел; 

дрвени држачи за табли; мебел за во 

градина произведен од дрво; макети 

[украси] од дрво; макети на животни 

[украси] изработени од дрво; уметнички 

дела изработени од дрво; кутии 

изработени од дрво обложено со хартија; 
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монтажни врати од дрво за мебел; макети 

на фигури [украси] изработени од дрво; 

кутии (пакување) во измислена форма 

[дрво]; мебел за куќа, канцеларија и 

градина; мебел за канцеларии; мебел 

(канцеларија); подвижни канцелариски 

прегради; канцелариски фотелји; 

канцелариски столови; канцелариски 

бироа; канцелариски мебел; канцелариски 

реквизити [мебел]; канцелариски 

столчиња; канцелариски полици; 

канцелариски маси; фиоки [делови од 

мебел]; организатори на плакари [делови 

од мебел]; задни панели [делови од 

мебел]; полици; полици за книги; куќи за 

миленичиња; куќи за птици; кревети за 

домашни миленици; куќи за домашни 

миленици; кутии за домашни миленици; 

куќи за кучиња [куќички]; сандаци; ковчези 

[цандаци]; тапи за шишиња; тапи за 

садови; ратан; фигури направени од 

ратан; мебел изработен од ратан; ратан 

[необработен или делумно обработен 

материјал]; бамбус; бамбус трска; мебел 

од бамбус; бамбусови ролетни; ролетни од 

бамбус (сударе); завеси (бамбус); завеси 

од бамбус; бамбусови полици [мебел]; 

уметнички дела од бамбус; пенливи 

душеци; перници од мемори пена; ролетни 

(внатрешни решеткасти); хоризонтални 

венецијанер ролетни [внатрешни] за 

врати; хоризонтални венецијанер ролетни 

[внатрешни] за прозорци; хоризонтални 

решеткасти ролетни [внатрешни] за врати; 

опрема, што не е од метал, за ролетни  

кл. 35  рекламирање; бизнис ревизија; 

деловно управување и административни 

услуги во областа на администрација на 

шумите, управување со шумите, 

шумарството, дрвната индустрија и 

производство на стоки направени од дрво  

кл. 42  сертификација [контрола на 

квалитет]; тестирање, анализа, евалуација 

и сертифицирање на производи, услуги и 

практики од трети страни за усогласеност 

со стандардите поврзани со одржливо 

управување со шумите; истражување во 

областа на одржливо управување со 

шумите; услуги во врска со 

спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено консултантски 

услуги во врска со тестирање на 

стандарди, критериуми за сертификација и 

упатства за сертификација; услуги во 

врска со спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено доделување на 

сертификација, следење на усогласеноста 

на стандардите; ревизија и евалуација на 

учесниците во шемата за сертификација; 

давање информации и совети на 

учесниците за шемата за сертификација; 

консултантски услуги за управување со 

квалитет, контрола на квалитет и 

осигурување на квалитет; услуги за 

проценка, верификација, сертификација и 

ревизија во врска со одржливо 

управување со шумите; процена на 

квалитетот на непречесени дрва  

 

(111)  29770  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1265 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Forest Stewardship Council A.C. 

Calle Margarita Maza de Juárez 422 

Colonia Centro, Oaxaca CP 68000, MX 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

FSC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јагленови брикети; дрвен јаглен [за 

гориво]; брикети од дрво; гориво за скара 

направено од дрвени парчиња; дрвени 

брикети; дрвени парчиња за чадење и 
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ароматизирање храна; дрвени парчиња за 

употреба како гориво; дрвен јаглен за 

скара; дрво за употреба како гориво; 

гориво од дрвени пелети; логови за камин; 

полесна течност од дрвен јаглен; јаглен од 

бамбус  

кл. 16  хартија, картон; печатени 

материјали, книги, списанија, печатени 

периодични публикации и канцелариски 

материјали; упатствени и наставни 

материјали (освен апарати); кеси и 

артикли за пакување, завиткување и 

складирање на хартија и картон; хартиени 

крпи; хартија за печење; хартиени 

канцелариски материјали; хартиени 

салфетки; кујнска хартија; кутии од картон 

или хартија; хартиени амбалажи; хартија 

за тетратки; хартиени ленти; хартија за 

пликови; хартиени шамичиња; уметничка 

хартија; лигавчиња од хартија; знаци од 

хартија; хартија од ткаенина; хартиени 

крпи за миење; венци од хартија; хартија 

за храна; индустриска хартија; хартиени 

знаменца; хартиени панделки; хартија за 

разгледници; хартиени долиња (украсни 

подлоги); хартиени вреќи; хартиени 

етикети за закачување; хартија за 

хигиенска употреба; тоалетна хартија; 

хартиени подлоги (хартија) за пишување; 

хартиени картони за јајца; кујнски ролни 

[хартија]; хартиени држачи за слики; 

плакати од хартија или картони; леплива 

хартија за белешки; филтри за кафе (од 

хартија); хартиени занаетчиски 

материјали; кеси за сендвичи [од хартија]; 

филтри од хартија; декоративни 

централни делови од хартија; хартиени 

украси за торта; филтри за чај од хартија; 

хартиени одбележувачи за во книги; 

хартија за завиткување храна; декорации 

за маса од хартија; рекламни знаци од 

хартија; фигури направени од хартија; 

невградени хартиени навлаки за мебел; 

хартија или картон за полнење; 

натписи(табли) од хартија или картон; 

уметнички дела изработени од хартија; 

обвивки за шишиња од хартија или картон; 

хартија за употреба во производство на 

тапети  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

градежни компоненти на дрво; дрво за 

градежни цели; рамки на прозорци 

изработени од дрво, прозорци и прекривки 

за прозорци (што не се од метал), 

надворешни ролетни (неметални) за 

прозорци, неметални рамки на прозорци, 

неметални прозорски довратници, 

внатрешни неметални ролетни за 

прозорци, склопови за прозорци од лувер 

(неметални), рамки (неметални) за 

застаклени прозорци; дрвени подови, 

дрвени плочки, материјали за 

порамнување на подови, бамбусови 

подови, паркетни подови, подна подлога, 

ламинатни подови, структурни греди 

(неметални) за изградба на подови; врати 

(дрвени); опрема за врати (неметални), 

куќишта за врати (неметални), рамки за 

врати (што не се од метал), панели за 

врати (што не се од метал), врати 

(неметални) за употреба во гаражи, 

преклопни врати (што не се од метал), 

рамки (неметални) за врати, внатрешни 

врати (што не се од метал); дрвени панели 

за градба, иверица, фурнири, плочи 

изработени од честички од дрво, плочи од 

дрвени влакна, гипс плочи, сламена плоча, 

иверка; обработено дрво, ламинирано 

дрво, импрегнирано тркалезно дрво, граѓа; 

цврсто дрво, дрвени греди, дрвени 

столбови, градежни плочи, ленти за ивици, 

дрво со кора, лајсни од дрво; производи од 

дрво, дрвени напречни греди, дрвени 

зглобови, греди од дрво, ламинирано 

дрво, плоча од дрвена волна, плочи од 

честички од смола, решетки, штици за 



 

 

430 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

обложување, дрвени скали, дрвени 

скелиња, компресирана плута за градење; 

плоча од дрвена маса  

кл. 20  мебел; фигури направени од дрво; 

фигурини направени од дрво; 

фотографски рамки од дрво; мебел 

направен од дрво; кутии направени од 

дрво; дивани направени од дрво; 

поштенски сандачиња направени од дрво; 

граничници за врати од дрво; рачки за 

фиоки од дрво; кревети направени од 

дрво; рамки од дрво за кревети; 

граничници за прозорци од дрво; ѕидни 

украси од дрво; дрвени панели за мебел; 

дрвени држачи за табли; мебел за во 

градина произведен од дрво; макети 

[украси] од дрво; макети на животни 

[украси] изработени од дрво; уметнички 

дела изработени од дрво; кутии 

изработени од дрво обложено со хартија; 

монтажни врати од дрво за мебел; макети 

на фигури [украси] изработени од дрво; 

кутии (пакување) во измислена форма 

[дрво]; мебел за куќа, канцеларија и 

градина; мебел за канцеларии; мебел 

(канцеларија); подвижни канцелариски 

прегради; канцелариски фотелји; 

канцелариски столови; канцелариски 

бироа; канцелариски мебел; канцелариски 

реквизити [мебел]; канцелариски 

столчиња; канцелариски полици; 

канцелариски маси; фиоки [делови од 

мебел]; организатори на плакари [делови 

од мебел]; задни панели [делови од 

мебел]; полици; полици за книги; куќи за 

миленичиња; куќи за птици; кревети за 

домашни миленици; куќи за домашни 

миленици; кутии за домашни миленици; 

куќи за кучиња [куќички]; сандаци; ковчези 

[цандаци]; тапи за шишиња; тапи за 

садови; ратан; фигури направени од 

ратан; мебел изработен од ратан; ратан 

[необработен или делумно обработен 

материјал]; бамбус; бамбус трска; мебел 

од бамбус; бамбусови ролетни; ролетни од 

бамбус (сударе); завеси (бамбус); завеси 

од бамбус; бамбусови полици [мебел]; 

уметнички дела од бамбус; пенливи 

душеци; перници од мемори пена; ролетни 

(внатрешни решеткасти); хоризонтални 

венецијанер ролетни [внатрешни] за 

врати; хоризонтални венецијанер ролетни 

[внатрешни] за прозорци; хоризонтални 

решеткасти ролетни [внатрешни] за врати; 

опрема, што не е од метал, за ролетни  

кл. 35  рекламирање; бизнис ревизија; 

деловно управување и административни 

услуги во областа на администрација на 

шумите, управување со шумите, 

шумарството, дрвната индустрија и 

производство на стоки направени од дрво  

кл. 42  сертификација [контрола на 

квалитет]; тестирање, анализа, евалуација 

и сертифицирање на производи, услуги и 

практики од трети страни за усогласеност 

со стандардите поврзани со одржливо 

управување со шумите; истражување во 

областа на одржливо управување со 

шумите; услуги во врска со 

спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено консултантски 

услуги во врска со тестирање на 

стандарди, критериуми за сертификација и 

упатства за сертификација; услуги во 

врска со спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено доделување на 

сертификација, следење на усогласеноста 

на стандардите; ревизија и евалуација на 

учесниците во шемата за сертификација; 

давање информации и совети на 

учесниците за шемата за сертификација; 

консултантски услуги за управување со 

квалитет, контрола на квалитет и 

осигурување на квалитет; услуги за 

проценка, верификација, сертификација и 

ревизија во врска со одржливо 
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управување со шумите; процена на 

квалитетот на непречесени дрва  

 

(111)  29771  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1266 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

James Cook 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  вински алкохол  

кл. 33  алкохолни пијалоци, особено 

жестоки алкохолни пијалоци  

 

(111)  29772  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1267 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

 

(591)  бела и сите нијанси на сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и производи од месо, риба и 

производи од риба, живина и производи од 

живина, дивеч и производи од дивеч, 

колбасици и сувомеснати производи, 

школки, неживи, производи направени од 

школки, неживи, морски плодови, неживи, 

производи направени од морски плодови, 

неживи; екстракти од месо, риба, живина, 

дивеч, школки, зеленчук и овошје; 

конзервирано, замрзнато, сушено и 

зготвено овошје и зеленчук, вклучително 

гореспоменатите производи да бидат 

маринирани во сладок и/или кисел сос; 

препарати направени од компири; желе; 

џемови, мармалад, пире од овошје, слатки 

намази направени од овошје или зеленчук, 

слатки намази направени од јаткасти 

плодови; јајца, млеко и млечни производи, 

путер, сирење, производи од сирење, 

павлака, јогурт, урда, млеко во прав за 

исхрана, десерти од овошје, процесирани 

јаткасти плодови, јогурт, урда и/или 

павлака; подготвени јаткасти плодови, 

мешавини од јаткасти плодови, мешавина 

од јаткасти плодови со сушено овошје; 

масти и масла за јадење; супи во 

конзерва, препарати за правење супа, 

чорба; салати кои се состојат претежно од 

месо, риба, живина, дивеч, школки, 

зеленчук, овошје и/или млечни производи; 

готови јадења кои се состојат во главно од 

месо, риба, живина, дивеч, школки, 

зеленчук, овошје и/или млечни производи; 

замрзната храна која се состои претежно 

од месо, риба, живина, дивеч, школки, 

зеленчук, овошје и/или млечни производи; 

диететска храна, освен за медицински 

цели, која се состои претежно од месо, 

риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, 

овошје и/или млечни производи  

кл. 30  кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго, 

вештачко кафе; пијалоци од кафе, чај, 

какао и чоколадо; препарати од кафе и 

какао за правење на алкохолни или 

безалкохолни напитоци; брашно и 

препарати направени од житарки, житарки, 

мусли и производи од интегрални житарки; 
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прехрамбени тестенини, нудли и 

производи од нудли, пица и производи од 

пица; суши; леб, отворени сендвичи, 

сендвичи, слатки и слаткарски производи, 

слаткарски производи од шеќер, чоколади 

и чоколадни производи; мраз што се јаде; 

пудинзи; мед; сол; сенф; мајонез, кечап; 

оцет, сосови (мирудии), преливи за 

салата; зачини, екстракти од зачини, 

сушени билки; ароми за храна освен 

есенцијални масла; готови оброци кои се 

состојат во главно од препарати 

направени од житарки, тестенини, нудли, 

ориз, леб, слатки и/или слаткарски 

производи; замрзната храна составена 

претежно од препарати од житарки, 

прехрамбени тестенини, нудли, ориз, леб, 

печени производи и/или слаткарски 

производи; диететска храна, освен за 

медицински цели која се состои претежно 

од препарати од житарки, прехрамбени 

тестенини, нудли, ориз, леб, печени 

производи и/или слаткарски производи  

кл. 31  свежи овошје и зеленчук; јаткасти 

плодови [овошје]; семки, природни билки и 

цвеќиња; сушени растенија; храна за 

животни и додатоци за храна за животни; 

слама за животни  

кл. 32  пива, безалкохолно пиво, диетално 

пиво, мешани пијалоци од пиво; 

минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни 

пијалоци и овошни џусеви; смутиња; 

сирупи и други препрати за правење на 

пијалоци  

 

(111)  29773  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1268 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(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)  

GOLDFIELD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи од тутун, особено 

цигари; хартии за цигари, туби за цигари; 

артикли за пушачи, имено метални кутии 

за тутун, држачи за пури и цигари, кутии за 

пури и цигари,пепелници, ниту едно од 

гореспоменатите производи не се 

направени од скапоцени метали или нивни 

легури или обложени со истите, држачи за 

лулиња, чистачи за лулиња, секачи за 

пури, лулиња, запалки, џебна опрема за 

виткање на цигари, филтри за цигари; 

ќибрит  

 

(111)  29811  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1269 (220)  25/12/2020 

(181)  25/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Трговско друштво за услуги, 

електроника и инжинеринг ТН-ТВ 

ВЕСЕЛИН ДООЕЛ Скопје бул. Јане 

Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио опрема; звучници, системи од 

звучници, звучници со вграден засилувач, 

кутии за звучници, кутии за звучници со 
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вграден засилувач, куќишта прилагодени 

за звучници, системи од звучници што се 

состои од звучници и кутии за звучници; 

засилувачи, аудио засилувачи, пред-

засилувачи; кабли, а особено аудио кабли, 

конектори за аудио кабли, кабли за 

звучници, електрични кабли, електронски 

кабли, продолжни кабли  

кл. 35  организација на настани, изложби, 

саеми, и шоуа за комерцијални, 

промотивни и рекламни цели  

кл. 41  огранизација на музички настани; 

изнајмување на аудио и видео опрема  

 

(111)  29812  (151)  26/07/2021 

(210)  TM  2020/1272 (220)  25/12/2020 

(181)  25/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Poţarevac 

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Poţarevac, RS 

(740)  Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  интегрални бисквити  

 

(111)  29813  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1273 (220)  25/12/2020 

(181)  25/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Poţarevac 

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Poţarevac, RS 

(740)  Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  интегрални бисквити  

 

(111)  29821  (151)  26/07/2021 

(210)  TM  2020/1274 (220)  25/12/2020 

(181)  25/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Poţarevac 

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Poţarevac, RS 

(740)  Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од вафли, наполитанки, 

обланди  

 

(111)  29823  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1275 (220)  25/12/2020 

(181)  25/12/2030 

(450)  31/07/2021 
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(732)  Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Poţarevac 

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Poţarevac, RS 

(740)  Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, кафена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од вафли, наполитанки, 

обланди  

 

(111)  29826  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1276 (220)  25/12/2020 

(181)  25/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Poţarevac 

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Poţarevac, RS 

(740)  Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

PlazMix 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант мешавина на основа на 

бисквити и сушено овошје; инстант 

мешавина на основа на бисквити и 

јаткасто овошје; инстант мешавина на 

основа на бисквити и чоколада; инстант 

мешавина на основа на бисквити, сушено 

овошје и чоколада; инстант мешавина на 

основа на бисквити, јаткасто овошје и 

чоколада; инстант мешавина на основа на 

бисквити, сушено и јаткасто овошје и 

чоколада  

 

(111)  29777  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1277 (220)  29/12/2020 

(181)  29/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Maslak 

Mahallesi AOS 55. Sokak 42 Maslak A Blok 

Sit. No: 2/134 Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Cardenor 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29778  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1281 (220)  30/12/2020 

(181)  30/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  2043410  31/07/2020  CA 

(732)  Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama 

A.S. DBA Peak Games Inebolu Sokak 

No:39, 3rd Floor, Kabatas Beyoglu, 34427, 

Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TOY BLAST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се симнува; програми за компјутерски игри 

што се симнуваат; програми за 

електронски игри што се симнуваат; 
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интерактивни програми за видео игри што 

се симнуваат; софтвер за компјутерски 

апликации што се симнува за употреба во 

мобилни телефони, имено, компјутерски 

софтвер за обезбедување на пристап до 

електронски игри преку онлајн социјални 

мрежни веб страни; компјутерски софтвер 

што се симнува за употреба на мобилни 

уреди  

кл. 41  услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн компјутерски и 

електронски игри; услуги на забава, имено, 

обезбедување на привремена употреба на 

компјутерски игри што не се симнуваат за 

употреба на мобилни уреди; услуги на 

забава, имено, обезбедување на веб 

страна која содржи игри, сложувалки и 

информации за мобилни игри  

 

(111)  29779  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1282 (220)  30/12/2020 

(181)  30/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  90086374  31/07/2020  US 

(732)  Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama 

A.S. DBA Peak Games Inebolu Sokak 

No:39, 3rd Floor, Kabatas Beyoglu, 34427, 

Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се симнува;програми за компјутерски игри 

што се симнуваат;програми за 

електронски игри што се 

симнуваат;интерактивни програми за 

видео игри што се симнуваат;софтвер за 

компјутерски апликации што се симнува за 

употреба во мобилни телефони, имено, 

компјутерски софтвер за обезбедување на 

пристап до електронски игри преку онлајн 

социјални мрежни веб страни;компјутерски 

софтвер што се симнува за употреба на 

мобилни уреди  

кл. 41  услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн компјутерски и 

електронски игри; услуги на забава, имено, 

обезбедување на привремена употреба на 

компјутерски игри што не се симнуваат за 

употреба на мобилни уреди; услуги на 

забава, имено, обезбедување на веб 

страна која содржи игри, сложувалки и 

информации за мобилни игри  

 

(111)  29782  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1283 (220)  30/12/2020 

(181)  30/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(300)  2043411  31/07/2020  CA 

(732)  Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama 

A.S. DBA Peak Games Inebolu Sokak 

No:39, 3rd Floor, Kabatas Beyoglu, 34427, 

Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TOON BLAST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се симнува; програми за компјутерски игри 

што се симнуваат; програми за 
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електронски игри што се симнуваат; 

интерактивни програми за видео игри што 

се симнуваат; софтвер за компјутерски 

апликации што се симнува за употреба во 

мобилни телефони, имено, компјутерски 

софтвер за обезбедување на пристап до 

електронски игри преку онлајн социјални 

мрежни веб страни; компјутерски софтвер 

што се симнува за употреба на мобилни 

уреди  

кл. 41  услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн компјутерски и 

електронски игри; услуги на забава, имено, 

обезбедување на привремена употреба на 

компјутерски игри што не се симнуваат за 

употреба на мобилни уреди; услуги на 

забава, имено, обезбедување на веб 

страна која содржи игри, сложувалки и 

информации за мобилни игри  

 

(111)  29749  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1286 (220)  30/12/2020 

(181)  30/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

ИНТЕРВОРКС увоз-извоз ДООЕЛ 

Битола 

ул. Карпош 14, 7000, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сива, црна 

(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 

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. 41  образовни услуги; подготвување на 
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наставата; забава; спортски и културни 

активности; академии [образование]; 

тренинг (обука); конференции 

(организирање и водење конференции); 

конгреси (организирање и водење 

конгреси); информирање за образование; 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

изложби за културни или образовни цели; 

практична обука [демонстрирање]; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; организирање и 

водење на работилници [обука]  

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, 

компјутерски хардвер, консултации во 

врска со хардвер, литографско печатење, 

офсет печатење, печатарство, 

професионална ориентација, сметачи 

(изнајмување сметачи), сметачи 

(програмирање на сметачите), стручни 

консултации (кои не се однесуваат на 

водење на работите), уредување и 

одржување на веб страници, 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), компјутерско програмирање  

 

(111)  29783  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2020/1287 (220)  29/12/2020 

(181)  29/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome, 

Koto-ku, Tokyo 135-8512, JP 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  алатни машини; машини за сечење; 

електрични апарати за заварување; 

контролни механизми за машини и мотори; 

преносливи алати што не се рачно 

управувани; калапи и модели (делови од 

машини)  

кл. 9  компјутерски програми (софтвер што 

може да се симнува од интернет); оптички 

влакна; кабли од оптички влакна; 

спојувачи на фузија на оптички влакна; 

ласерски генератори, што не се за 

медицинска употреба; електроди за 

спојувачи на фузија на оптички влакна; 

оптички засилувачи; конектори за оптички 

влакна; уред за чистење на оптички 

влакна; оптички сврзници за оптичка 

комуникација; фиберскопи, не за 

медицинска употреба; електични 

приклучоци за кабли; електронски струјни 

кола; флексибилни печатени плочки 

(флексибилни печатени електрични кола); 

електронски прекинувачи во форма на 

низи од метални куполи за мобилни 

телефони, персонални дигитални 

асистенти (PDAs), автоматизација за 

канцеларија и инструменти за мерење; 

мембрански прекинувач; сензори за 
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притисок; сензори за кислород, не за 

медицинска употреба; електронски 

конектори; конектори за печатени плочки, 

конектори за коаксијални кабли; конектори 

за рамни кабли; рамни кабли; коаксијални 

кабли; склоп на автомобилски електрични 

жици; конектори за склоп на автомобилски 

електрични жици; антени; антени од филм, 

имено антени во форма на електрични 

кола кои функционираат како антени 

формирани на подлоги од филм; апарати 

за регулирање топлина, имено радијатори 

со топлински цевки за телекомуникациски 

машини и апарати и електонски машини и 

апарати; ладилник за телекомуникациски 

машини и апарати и електронски машини 

и апарати; електрични кабли; електронски 

кабли; електрични жици; конектори за 

електронски кола; спојки за жици 

(електрицитет); конектори (електрицитет); 

конектори за електрични кабли  

 

(111)  29833  (151)  26/07/2021 

(210)  TM  2021/3 (220)  05/01/2021 

(181)  05/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Prexodin 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29834  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2021/6 (220)  11/01/2021 

(181)  11/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  EMVCo, LLC (limited liability 

company of Delaware) c/o Visa Holdings, 

Inc. 900 Metro Center Blvd. 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. 9  мобилни апликации, кои може да се 

даунлодираат, за електронска трговија (е-

трговија); компјутерски софтвер за е-

трговија; мобилни апликации, кои може да 

се даунлодираат, за финансиски услуги, за 

банкарски услуги, за услуги на плаќање на 

сметки, за услуги на кредитна картичка, за 

услуги на дебитна картичка, за услуги на 

платна/наплатна картичка (charge card), за 

услуги на при-пејд картичка, за 

електронски картични и дебитни 

трансакции, за електронски пренос на 

средства, за паметни картички и за 

електронски услуги за готовина, за услуги 

за процесирање на плаќања, за 

процесирање на финансиски и не-

финансиски трансакции; компјутерски 

софтвер за финансиски услуги, за 

банкарски услуги, за услуги на плаќање на 

сметки, за услуги на кредитна картичка, за 

услуги на дебитна картичка, за услуги на 

платна/наплатна картичка (charge card), за 

услуги за при-пејд картичка, за 

електронски картични и дебитни 

трансакции, за електронски пренос на 

средства, за паметни картички и за 

електронски услуги за готовина, за услуги 

за процесирање на плаќања, за 
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процесирање на финансиски и не-

финансиски трансакции; компјутерски 

софтвер; апликациски софтвер (application 

software); електронски, прилагоден баркод, 

код со брз одговор ("QR code"), паметни 

картички со овозможен "RFID" и "NFC", 

кодирани картички, картички електронски 

носачи на податоци, електронски 

енкриптирачки единици, читачи на 

картички, електронски ознаки ("tags"), 

паметни ознаки ("smart tags"), скенери; 

компјутерски хардвер за плаќање и за 

цели на е-трговија и за автентикација, 

енкрипција и идентификација во 

финансиски и продажни трансакции  

кл. 36  финансиски услуги; банкарски 

услуги; услуги на плаќање на сметки; 

услуги на кредитна картичка; услуги на 

дебитна картичка; услуги на на 

платна/наплатна картичка ("charge card"); 

услуги на при-пејд картичка; електронски 

картични и дебитни трансакции; 

електронски пренос на средства; услуги на 

паметни картички и електронски услуги на 

готовина; услуги за процесирање на 

плаќања; процесирање на финансиски 

трансакции онлајн, преку глобална 

компјутерска мрежа или преку 

телекомуникациски, мобилни или 

безжични уреди; услуги на автентикација 

на трансакција и верификација; 

електронски пренос на средства и услуги 

на менувачници (на валути); и 

распространување на финансиски 

информации и податоци за електронски 

плаќања преку глобална компјутерска 

мрежа или преку телекомуникациски, 

мобилни или безжични уреди; 

советодавни, консултантски и 

информациски услуги за претходното  

кл. 42  компјутерски услуги имено, 

овозможување на веб-базиран систем и 

он-лајн портал кој им овозможува на 

корисниците да вршат сигурни платежни 

трансакции преку интернетот; компјутерски 

услуги, имено, овозможување на веб-

базиран систем и онлајн портал кој има 

он-лајн, софтверски алатки без-

даунлодирање за употреба во услугите на 

процесирање на плаќања, процесирање на 

финансиски трансакции онлајн, преку 

глобална компјутерска мрежа или 

телекомуникациски, мобилни или 

безжични уреди, услуги на автентикација 

на трансакција и верификација, 

електронски пренос на средства;техничка 

верификација и автентикација на 

прилагоден баркод, код со брз одговор 

("QR") и "RFID" картички и читачи; 

хостирање на софтвер како услуга 

("SaaS"); софтвер како услуга ("SaaS"); 

советодавни, консултантски и 

информациски услуги за претходното  

 

(111)  29835  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2021/8 (220)  11/01/2021 

(181)  11/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  Eckes-Granini Group GmbH and 

International Beer Breweries Ltd. Ludwig-

Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm, DE and 5 

Bar Lev Boulevard, Ashkelon, 7878102, IL 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Prisun 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерални води (пијалаци); 

газирани води; безалкохолни пијалаци; 

безалкохолни овошни пијалаци; овошни 

сокови; сирупи за пијалаци; средства за 

правење пијалаци  

 

(111)  29858  (151)  28/07/2021 

(210)  TM  2021/13 (220)  30/12/2020 
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(181)  30/12/2030 

(450)  31/07/2021 

(732)  SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Rosentalstrasse 67 4058 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CENASTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии за употреба во 

земјоделие, хортикултура и шумарство, 

биостимуланти за растенија, препарати за 

јакнење на растенија, хемиски и/или 

биолошки препарати за управување со 

стрес кај растенија, препарати за 

регулирање на растот на растенијата, 

хемиски препарати за третман на семе, 

помошни средства (додатоци), кои не се за 

медицинска и ветеринарна употреба  

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници, инсектициди, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  29836  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2021/14 (220)  13/01/2021 

(181)  13/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Maslak 

Mahallesi AOS 55. Sokak 42 Maslak A Blok 

Sit. No: 2/134 Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Perfose 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29837  (151)  21/07/2021 

(210)  TM  2021/19 (220)  15/01/2021 

(181)  15/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија АГРО ГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Јустинијан Први бр. 43а, 1050 

Драчево, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно зелена, светло зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  субстрати за површински посеви 

(земјоделство), ѓубрива за употреба во 

земјоделство, азотни ѓубрива, азотни 

ѓубриња, алги (ѓубре), животинско ѓубриво, 

површинско ѓубре за хумус, препарати за 

ѓубрење, производи за одржување 

обработлива земја, производи за 

регулирање растот на растенија, соли 

(ѓубрива), тресет (ѓубриво), фосфати 

(ѓубрива), глина за хидрофонично 

одгледување растенија, гени на цвеќиња 

за земјоделско производство, земја за 

одгледување растенија, цвеќе (производи 

за конзервирање цвеќе), хемиски 

додатоци на инсектицидите, хемиски 

препарати за заштита од житен плевел, 

хемиски производи за градинарство со 

исклучок на фунгициди, хебрициди, 

инсектициди и паразитициди, течности за 

хидраулични системи  

кл. 31  растителни семиња, садници (за 

цвеќиња и зеленчук), растенија, цвеќе 

природно  
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кл. 35  услуги на продажба на големо и 

услуги на продажба на мало на: субстрати 

за површински посеви (земјоделство), 

ѓубрива за употреба во земјоделство, 

азотни ѓубрива, азотни ѓубриња, алги 

(ѓубре), животинско ѓубриво, површинско 

ѓубре за хумус, препарати за ѓубрење, 

производи за одржување обработлива 

земја, производи за регулирање растот на 

растенија, соли (ѓубрива), тресет 

(ѓубриво), фосфати (ѓубрива), глина за 

хидрофонично одгледување растенија, 

гени на цвеќиња за земјоделско 

производство, земја за одгледување 

растенија, цвеќе (производи за 

конзервирање цвеќе), хемиски додатоци 

на инсектицидите, хемиски препарати за 

заштита од житен плевел, хемиски 

производи за градинарство со исклучок на 

фунгициди, хебрициди, инсектициди и 

паразитициди, течности за хидраулични 

системи, растителни семиња, садници (за 

цвеќиња и зеленчук), растенија, цвеќе 

природно, фолии за земјоделие, системи 

за наводнување  

 

(111)  29838  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2021/22 (220)  18/01/2021 

(181)  18/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  КАМ ДОО ул. Индустриска ББ, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, светло и темно кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, квасец, 

прашок за печење, пити, тесто за печива, 

лиснати теста, смрзнати лиснати теста, 

полнети лиснати теста, пецива од лиснати 

теста  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на увоз - извоз и 

трговија на големо и мало со: брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, квасец, прашок за печење, 

пити, тесто за печива, лиснати теста, 

смрзнати лиснати теста, полнети лиснати 

теста, пецива од лиснати теста  

 

(111)  29839  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2021/23 (220)  18/01/2021 

(181)  18/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  КАМ ДОО ул. Индустриска ББ, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

SechiPechi 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, масла и 

масти за јадење  

кл. 30  кафе, ориз, замена за кафе; 

брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, квасец, 

прашок за печење, пити, тесто за печива, 

лиснати теста, смрзнати лиснати теста, 

полнети лиснати теста, пецива од лиснати 

теста, тестенини  
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кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на увоз - извоз и 

трговија на големо и мало со: месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, масла и масти за јадење; 

кафе, ориз, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, квасец, прашок за печење, 

пити, тесто за печива, лиснати теста, 

смрзнати лиснати теста, полнети лиснати 

теста, пецива од лиснати теста, тестенини  

 

(111)  29840  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2021/25 (220)  13/01/2021 

(181)  13/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  ESCO Group LLC 2141 NW 25th Ave 

Portland, OR 97210, 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)  

ESCO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  железни метални одлеаноци и 

кованици, имено, железни легури отпорни 

на абење, железни легури отпорни на 

корозија, железни легури отпорни на 

топлина  

кл. 7  алати за употреба со опрема за 

ископување и пренесување на земја; 

имено, шилести заби за ископување, 

адаптери за монтирање на заби за 

ископување, и компоненти за 

прицврстување на заби за ископување на 

корпи за ископување кои се користат на 

механизирана опрема, имено, утоварувачи 

на тркала, гасеничен утоварувач, 

хидрауличен ескаватор, хидрауличен 

багер (ровокопач) со обратна лопата, 

хидраулични челни лопати (кошеви), 

dragline багер, механички багер со челен 

кош и друга опрема за пренесување на 

земја; шилести заби за ископување кои се 

користат на подривачи за дозери, 

хидраулични ескаватори, хидрауличен 

багер (ровокопач) со обратна лопата, и 

моторни грејдери; шилести заби за 

ископување кои се користат за корпите на 

подривачите (плуговите) за хидраулични 

ескаватори и хидрауличен багер 

(ровокопач) со обратна лопата  

 

(111)  29841  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2021/26 (220)  20/01/2021 

(181)  20/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

LYMUNIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29851  (151)  23/07/2021 

(210)  TM  2021/28 (220)  22/01/2021 

(181)  22/01/2031 

(450)  31/07/2021 

(732)  Кирил Рибарски ул. Скупи 1А бр. 

14, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

RIBARSKI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  апарати за емитување звук; апарати 

за забава приспособени за употреба со 

надворешен екран или монитор; апарати 

за репродукција на звук; апарати за 

снимање на звук; високотонци за 

звучници; грамофони; грамофонски игли; 

дискови (компакт дискови); дискови за 

снимање на звук; звук (ленти за снимање 

звук); звучници; компакт диск плеери; 

кутии за звучници; ленти за снимање звук; 

микрофони; плеери (ДВД плеери); радија; 

апарати за снимање; пренос и 

репродукција на звук; снимени цедеа со 

музика  

кл. 15  музички инструменти; тромбон; 

пијано  

кл. 35  услуги за рекламирање и 

маркетинг; промоција и рекламирање на 

музички и едукативни настани; објавување 

рекламни текстови; огласување; 

рекламирање по пат на радио; 

рекламирање по пат на телевизија; 

рекламирање по пат на интернет; 

надворешно рекламирање; рекламирање 

преку социјални мрежи; компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

организирање и водење на работите  

кл. 41  забавни и културни активности; 

организирање и водење на концерти; 

забава; продукција на музички емисии; 

музичари; пеачи; звучни записи; 

изнајмување звучни записи; услуги на 

компонирање на музика; забавни 

манифестации; објавување и уредување 

на печатени материјали; музички групи; 

образовни услуги; музички школи; 

подготвување настава; организирање 

натпревари; услуги на класична музика; 

шоу програми; услови за рекреирање; 

услуги на естрадни уметници; услуги на 

оркестри; он-лајн публикување; 

организирање на музички и едукативни 

настани; организирање на фестивали; 

фестивали за културни цели; 

организирање на програми за обуки на 

млади  
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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 29673 

1 29676 

1 29710 

1 29711 

1 29712 

1 29715 

1 29771 

1 29784 

1 29837 

1 29858 

1 29859 

2 29673 

2 29676 

3 29674 

3 29695 

3 29696 

3 29709 

3 29712 

3 29716 

3 29720 

3 29815 

3 29829 

3 29859 

4 29768 

4 29769 

4 29770 

4 29775 

4 29776 

5 29667 

5 29669 

5 29670 

5 29671 

5 29680 

5 29695 

5 29696 

5 29700 

5 29703 

5 29707 

5 29709 

5 29712 

5 29713 

5 29714 

5 29716 

5 29720 

5 29741 

5 29742 

5 29743 

5 29766 

5 29777 

5 29785 

5 29787 

5 29789 

5 29790 

5 29807 

5 29814 

5 29829 

5 29833 

5 29836 

5 29841 

5 29847 

5 29857 

5 29858 

5 29859 

6 29663 

6 29665 

6 29666 

6 29732 

6 29840 

7 29668 

7 29732 

7 29783 

7 29840 

9 29678 

9 29679 

9 29706 

9 29708 

9 29718 

9 29719 

9 29733 

9 29734 

9 29737 

9 29738 

9 29739 

9 29740 

9 29746 

9 29775 

9 29776 

9 29778 

9 29779 

9 29782 

9 29783 

9 29808 

9 29809 

9 29811 

9 29834 

9 29843 

9 29844 

9 29851 

9 29860 

10 29680 

10 29703 

10 29792 

10 29795 

10 29796 

10 29804 

10 29805 

10 29807 

11 29678 

11 29679 

11 29732 

12 29668 

12 29718 

12 29719 

15 29851 

16 29695 

16 29696 

16 29706 

16 29708 

16 29746 

16 29768 

16 29769 

16 29770 

16 29780 

16 29781 

16 29794 

16 29797 

16 29808 

16 29809 
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16 29843 

16 29844 

16 29852 

16 29853 

18 29854 

18 29855 

19 29673 

19 29676 

19 29768 

19 29769 

19 29770 

20 29768 

20 29769 

20 29770 

20 29788 

20 29852 

20 29853 

21 29759 

22 29780 

22 29781 

22 29808 

22 29809 

24 29780 

24 29781 

24 29788 

24 29808 

24 29809 

25 29695 

25 29718 

25 29719 

25 29744 

25 29761 

25 29780 

25 29781 

25 29808 

25 29809 

25 29843 

25 29844 

25 29854 

25 29855 

25 29860 

26 29854 

26 29855 

28 29780 

28 29781 

28 29808 

28 29809 

29 29675 

29 29682 

29 29683 

29 29688 

29 29695 

29 29697 

29 29698 

29 29705 

29 29724 

29 29730 

29 29731 

29 29756 

29 29765 

29 29772 

29 29818 

29 29819 

29 29820 

29 29822 

29 29825 

29 29830 

29 29831 

29 29832 

29 29839 

29 29845 

29 29852 

29 29853 

30 29672 

30 29682 

30 29683 

30 29688 

30 29695 

30 29697 

30 29698 

30 29699 

30 29705 

30 29730 

30 29731 

30 29736 

30 29750 

30 29751 

30 29755 

30 29756 

30 29758 

30 29764 

30 29772 

30 29798 

30 29799 

30 29800 

30 29801 

30 29802 

30 29812 

30 29813 

30 29819 

30 29820 

30 29821 

30 29823 

30 29826 

30 29828 

30 29838 

30 29839 

30 29842 

30 29845 

30 29846 

31 29695 

31 29697 

31 29698 

31 29772 

31 29822 

31 29825 

31 29837 

32 29675 

32 29681 

32 29693 

32 29695 

32 29697 

32 29701 

32 29702 

32 29724 

32 29728 

32 29742 

32 29753 

32 29754 

32 29765 

32 29767 

32 29772 

32 29822 

32 29825 

32 29835 

32 29845 

33 29660 

33 29681 

33 29717 

33 29721 

33 29771 

33 29774 

33 29791 

33 29816 

33 29817 

33 29822 

33 29824 

33 29825 

34 29727 

34 29745 

34 29747 

34 29748 

34 29762 

34 29763 

34 29773 

34 29848 

34 29849 

34 29850 

35 29661 

35 29662 

35 29677 

35 29678 

35 29679 

35 29688 
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35 29695 

35 29699 

35 29701 

35 29703 

35 29704 

35 29706 

35 29708 

35 29715 

35 29722 

35 29723 

35 29725 

35 29726 

35 29729 

35 29730 

35 29731 

35 29736 

35 29740 

35 29741 

35 29742 

35 29744 

35 29746 

35 29749 

35 29750 

35 29751 

35 29752 

35 29765 

35 29768 

35 29769 

35 29770 

35 29775 

35 29776 

35 29780 

35 29781 

35 29786 

35 29788 

35 29793 

35 29794 

35 29797 

35 29807 

35 29808 

35 29809 

35 29811 

35 29822 

35 29825 

35 29827 

35 29828 

35 29829 

35 29830 

35 29831 

35 29832 

35 29837 

35 29838 

35 29839 

35 29843 

35 29844 

35 29845 

35 29851 

35 29852 

35 29853 

35 29854 

35 29855 

35 29856 

36 29706 

36 29708 

36 29735 

36 29740 

36 29757 

36 29793 

36 29810 

36 29834 

37 29668 

37 29729 

37 29775 

37 29776 

37 29786 

37 29793 

37 29803 

37 29810 

37 29852 

37 29853 

38 29662 

38 29677 

38 29706 

38 29708 

38 29725 

38 29726 

38 29735 

38 29757 

38 29780 

38 29781 

38 29793 

38 29808 

38 29809 

38 29856 

38 29860 

39 29689 

39 29695 

39 29752 

39 29775 

39 29776 

39 29780 

39 29781 

39 29786 

39 29793 

39 29808 

39 29809 

39 29830 

39 29831 

39 29832 

40 29663 

40 29665 

40 29666 

40 29732 

40 29760 

40 29793 

40 29852 

40 29853 

41 29662 

41 29664 

41 29677 

41 29684 

41 29685 

41 29686 

41 29687 

41 29690 

41 29691 

41 29692 

41 29694 

41 29725 

41 29726 

41 29737 

41 29738 

41 29739 

41 29749 

41 29760 

41 29778 

41 29779 

41 29780 

41 29781 

41 29782 

41 29792 

41 29793 

41 29795 

41 29796 

41 29804 

41 29805 

41 29808 

41 29809 

41 29810 

41 29811 

41 29843 

41 29844 

41 29851 

41 29856 

41 29860 

42 29664 

42 29690 

42 29706 

42 29708 

42 29729 

42 29733 

42 29734 

42 29735 

42 29737 
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42 29738 

42 29739 

42 29740 

42 29744 

42 29746 

42 29749 

42 29752 

42 29757 

42 29768 

42 29769 

42 29770 

42 29780 

42 29781 

42 29793 

42 29808 

42 29809 

42 29834 

42 29852 

42 29853 

43 29687 

43 29694 

43 29780 

43 29781 

43 29793 

43 29794 

43 29797 

43 29806 

43 29808 

43 29809 

43 29822 

43 29825 

43 29843 

43 29844 

43 29852 

43 29853 

44 29737 

44 29738 

44 29739 

44 29741 

44 29792 

44 29793 

44 29795 

44 29796 

44 29804 

44 29805 

45 29704 

45 29740 

45 29793 
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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) 

BB-NCIPD - Ltd 29680 MK/T/2020/0999 

AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED 29681 MK/T/2020/1024 

Alma Lasers Ltd. 29792 MK/T/2020/1210 

Alma Lasers Ltd. 29795 MK/T/2020/1211 

Alma Lasers Ltd. 29796 MK/T/2020/1212 

Alma Lasers Ltd. 29804 MK/T/2020/1213 

Alma Lasers Ltd. 29805 MK/T/2020/1214 

Apatinska Pivara Apatin d.o.o. 29702 MK/T/2020/1156 

BOSNALIJEK d.d. 29841 MK/T/2021/0026 

Beam Suntory UK Limited 29660 MK/T/2020/0561 

Borsodi Sörgyár Kft. 29717 MK/T/2020/1223 

Borsodi Sörgyár Kft. 29721 MK/T/2020/1228 

British American Tobacco (Brands) Inc. 29762 MK/T/2020/1168 

British American Tobacco (Brands) Inc. 29727 MK/T/2020/1250 

British American Tobacco (Brands) Limited 29763 MK/T/2020/1209 

CINEPLEXX International GmbH 29694 MK/T/2020/0778 

CINEPLEXX International GmbH 29687 MK/T/2020/0779 

COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA 29682 MK/T/2020/0748 

COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA 29683 MK/T/2020/0749 

Cephalon, Inc 29814 MK/T/2020/0848 

Deva Holding A.Ş. 29833 MK/T/2021/0003 

Dow AgroSciences LLC 29784 MK/T/2020/1152 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) 29710 MK/T/2020/1216 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) 29711 MK/T/2020/1217 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) 29713 MK/T/2020/1218 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) 29714 MK/T/2020/1219 

EMVCo, LLC (limited liability company of Delaware) c/o Visa Holdings, Inc. 29834 MK/T/2021/0006 

ESCO Group LLC 29840 MK/T/2021/0025 

EXELTIS ILAÇ SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI 29766 MK/T/2020/1252 

FAES FARMA, S.A. 29787 MK/T/2020/1114 

Forest Stewardship Council A.C. 29768 MK/T/2020/1263 

Forest Stewardship Council A.C. 29769 MK/T/2020/1264 
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Forest Stewardship Council A.C. 29770 MK/T/2020/1265 

Fujikura Ltd. 29783 MK/T/2020/1287 

Great Wall Motor Company Limited 29661 MK/T/2020/0677 

GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 29759 MK/T/2020/1160 

HELLENIC PETROLEUM S.A. 29775 MK/T/2020/0563 

HELLENIC PETROLEUM S.A. 29776 MK/T/2020/0564 

HERTZ SYSTEM INC. a corporation organized and existing under the laws of the 

State of Delaware 29786 MK/T/2020/1115 

Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd. A limited company of the 

People’s Republic of China 29733 MK/T/2020/1035 

Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd. A limited company of the 

People’s Republic of China 29734 MK/T/2020/1036 

International Beer Breweries Ltd. 29835 MK/T/2021/0008 

JOY FRAGRANCES S.R.L. 29707 MK/T/2020/0780 

KTM AG 29718 MK/T/2020/1224 

KTM AG 29719 MK/T/2020/1225 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac 29812 MK/T/2020/1272 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac 29813 MK/T/2020/1273 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac 29821 MK/T/2020/1274 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac 29823 MK/T/2020/1275 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac 29826 MK/T/2020/1276 

Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 29842 MK/T/2020/0080 

Laboratórios Atral S.A. 29700 MK/T/2020/1044 

Lidl Stiftung & Co. KG 29799 MK/T/2020/0771 

Lidl Stiftung & Co. KG 29675 MK/T/2020/0772 

Lidl Stiftung & Co. KG 29674 MK/T/2020/0773 

Lidl Stiftung & Co. KG 29672 MK/T/2020/0776 

Lidl Stiftung & Co. KG 29815 MK/T/2020/0926 

Lidl Stiftung & Co. KG 29816 MK/T/2020/0927 

Lidl Stiftung & Co. KG 29817 MK/T/2020/0928 

Lidl Stiftung & Co. KG 29818 MK/T/2020/0929 

Lidl Stiftung & Co. KG 29819 MK/T/2020/0930 

Lidl Stiftung & Co. KG 29820 MK/T/2020/0931 

Lidl Stiftung & Co. KG 29753 MK/T/2020/1146 

Lidl Stiftung & Co. KG 29754 MK/T/2020/1147 

Lidl Stiftung & Co. KG 29755 MK/T/2020/1148 

Lidl Stiftung & Co. KG 29756 MK/T/2020/1149 

Lidl Stiftung & Co. KG 29771 MK/T/2020/1266 

Lidl Stiftung & Co. KG 29772 MK/T/2020/1267 

Lidl Stiftung & Co. KG 29773 MK/T/2020/1268 

MAGINUD doo 29712 MK/T/2020/0760 

MAGINUS doo 29709 MK/T/2020/0759 
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MAGINUS doo 29716 MK/T/2020/0762 

Mars, Incorporated a corporation under the laws of the state of Delaware 29724 MK/T/2020/1232 

Merck Sharp & Dohme Corp. 29667 MK/T/2020/0959 

Merck Sharp & Dohme Corp. 29669 MK/T/2020/0960 

Merck Sharp & Dohme Corp. 29670 MK/T/2020/0961 

Merck Sharp & Dohme Corp. 29671 MK/T/2020/0962 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 29693 MK/T/2020/0495 

OneFor Holding GmbH 29706 MK/T/2020/1203 

OneFor Holding GmbH 29708 MK/T/2020/1204 

Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA Peak Games 29778 MK/T/2020/1281 

Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA Peak Games 29779 MK/T/2020/1282 

Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA Peak Games 29782 MK/T/2020/1283 

Pfizer Inc. 29789 MK/T/2020/1113 

Philip Morris Products S.A. 29745 MK/T/2020/1037 

Philip Morris Products S.A. 29747 MK/T/2020/1048 

Philip Morris Products S.A. 29748 MK/T/2020/1049 

Philip Morris Products S.A. 29848 MK/T/2020/1237 

Philip Morris Products S.A. 29849 MK/T/2020/1238 

Philip Morris Products S.A. 29850 MK/T/2020/1243 

Prizren Commerce Group SH.P.K. 29705 MK/T/2020/1201 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 29860 MK/T/2020/1256 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 29858 MK/T/2021/0013 

The Coca-Cola Company 29728 MK/T/2020/1251 

Unilever IP Holdings B.V. 29758 MK/T/2020/1159 

VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. 29777 MK/T/2020/1277 

VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. 29836 MK/T/2021/0014 

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  29845 MK/T/2020/1215 

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 29798 MK/T/2020/1068 

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 29800 MK/T/2020/1069 

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 29801 MK/T/2020/1070 

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 29802 MK/T/2020/1071 

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 29846 MK/T/2020/1233 

АДЕМИ ИМЕРИ 29677 MK/T/2020/0976 

Бојан Неделковски 29856 MK/T/2020/1239 

ГАЛЕНИКА АД Београд 29743 MK/T/2020/1008 

Д.П.Т.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 29830 MK/T/2020/1105 

Д.П.Т.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 29831 MK/T/2020/1106 

Д.П.Т.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 29832 MK/T/2020/1107 

ДПТУ ГРОСИСТ увоз-извоз Василево 29722 MK/T/2020/0460 

ДПТУ ГРОСИСТ увоз-извоз Василево 29723 MK/T/2020/0461 

ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ  29695 MK/T/2020/1030 
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ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ  29696 MK/T/2020/1031 

ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ  29697 MK/T/2020/1032 

ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ  29698 MK/T/2020/1033 

Друштво за издавачка дејност и услуги АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 29662 MK/T/2020/0947 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 29684 MK/T/2020/1025 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 29685 MK/T/2020/1026 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 29686 MK/T/2020/1027 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 29691 MK/T/2020/1028 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 29692 MK/T/2020/1029 

Друштво за производство и трговија АГРО ГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 29837 MK/T/2021/0019 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 

ДООЕЛ увоз-извоз 29699 MK/T/2020/1038 

Друштво за производство трговија и услуг ФОРЦА ШПЕД ДООЕЛ Скопје 29806 MK/T/2020/0577 

Друштво за производство трговија и услуги ГАЛА ВОШ ДООЕЛ Скопје 29803 MK/T/2020/0576 

Друштво за производство трговија и услуги ЛУХ МЕТАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 

Гостивар 29732 MK/T/2020/1017 

Друштво за производство, промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово 29750 MK/T/2020/0972 

Друштво за производство, промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово 29751 MK/T/2020/0973 

Друштво за производство, сервис, трговија и услуги МЕГА ТЕХНИКА ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 29668 MK/T/2020/0752 

Друштво за производство, трговија и услуги БИГ ШОП извоз-увоз ДООЕЛ 

Велес 29752 MK/T/2020/0979 

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛОО ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 29807 MK/T/2020/1242 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕМ АГРИЦОМ ДООЕЛ Неготино 29859 MK/T/2020/1220 

Друштво за производство, трговија и услуги Л&Л ЦОМПАНИ ДОО Гостивар 29701 MK/T/2020/1046 

Друштво за производство, трговија и услуги НОБЛЕССЕ ОБЛИГЕ ЛИНГЕРИЕ 

ДООЕЛ Скопје 29744 MK/T/2020/1009 

Друштво за производство, трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП ДООЕЛ Скопје 29780 MK/T/2020/0640 

Друштво за производство, трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП ДООЕЛ Скопје 29781 MK/T/2020/0641 

Друштво за производство, трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП ДООЕЛ Скопје 29808 MK/T/2020/0643 

Друштво за производство, трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП ДООЕЛ Скопје 29809 MK/T/2020/0644 

Друштво за производство, трговија и услуги СКАЛАФАРМ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 29741 MK/T/2020/0978 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг МЕД ФОКУС ТРЕЈД 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29791 MK/T/2020/1087 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола 29737 MK/T/2020/0710 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола 29738 MK/T/2020/0711 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола 29739 MK/T/2020/0712 
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Друштво за трговија и услуги А&М ДОО увоз-извоз Скопје 29854 MK/T/2020/1000 

Друштво за трговија и услуги А&М ДОО увоз-извоз Скопје 29855 MK/T/2020/1001 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 29764 MK/T/2020/1227 

Друштво за трговија и услуги ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29703 MK/T/2020/1198 

Друштво за трговија и услуги на големо и мало ФЕРНЕТИ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 29715 MK/T/2020/1222 

Друштво за трговија, комуникации и услуги МАЈ ПИЗЗА ДООЕЛ увоз-извоз 

Дебар 29704 MK/T/2020/0781 

Друштво за угостителство КАФЕ БАР КАПРИ ДООЕЛ Скопје 29794 MK/T/2020/0694 

Друштво за угостителство КАФЕ БАР КАПРИ ДООЕЛ Скопје 29797 MK/T/2020/0695 

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување АЛПАК-ЕКО ДОО 

Скопје 29760 MK/T/2020/1163 

Друштво за услуги и трговија ИНТЕРВОРКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола 29749 MK/T/2020/1286 

Друштво за услуги и трговија ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 29810 MK/T/2020/1261 

Друштво за филмска продукција и услуги Вертиго Висуал доо Скопје 29746 MK/T/2020/1047 

Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ Приштина 29725 MK/T/2020/1240 

Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ Приштина 29726 MK/T/2020/1241 

Златевски Љубиша 29767 MK/T/2016/0780 

КАМ ДОО 29765 MK/T/2020/1234 

КАМ ДОО 29838 MK/T/2021/0022 

КАМ ДОО 29839 MK/T/2021/0023 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 29785 MK/T/2020/1197 

Кирил Рибарски 29851 MK/T/2021/0028 

ЛИОН ДОО 29730 MK/T/2020/0944 

ЛИОН ДОО 29731 MK/T/2020/0945 

МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје 29852 MK/T/2020/0993 

МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје 29853 MK/T/2020/0994 

МАКПРОГРЕС ДОО 29736 MK/T/2020/1235 

МАКСТИЛ Акционерско друштво за поизводство и трговија со произоди за 

црна металургија Скопје 29663 MK/T/2020/0955 

МАКСТИЛ Акционерско друштво за поизводство и трговија со произоди за 

црна металургија Скопје 29665 MK/T/2020/0956 

МАКСТИЛ Акционерско друштво за поизводство и трговија со произоди за 

црна металургија Скопје 29666 MK/T/2020/0957 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона  29828 MK/T/2020/1081 

Миа Милошеска 29843 MK/T/2020/0995 

Миа Милошеска 29844 MK/T/2020/0996 

Митко Ѓоргиев 29774 MK/T/2020/0562 

Мухамет Шехаби; Muhamet Shehabi 29742 MK/T/2020/0992 

Нејат Курт 29761 MK/T/2020/1167 

ПАБЛИК МЕДИА-ВИРАЛ ДОО 29788 MK/T/2020/1208 

ПАРТНЕР & ЦО дооел Гостивар 29740 MK/T/2020/0177 
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ПРОТОНСОН ДОО Скопје 29735 MK/T/2020/1150 

ПРОТОНСОН ДОО Скопје 29757 MK/T/2020/1153 

Прехранбена индустрија КРИСТАЛ 1923 АД - Велес 29688 MK/T/2020/0430 

Сувафикс дооел експорт-импорт с.Порој-Тетово; Suvafiks dooel eksport-import 

fsh.Poroj-Tetovë 29673 MK/T/2020/0969 

Сувафикс дооел експорт-импорт с.Порој-Тетово; Suvafiks dooel eksport-import 

fsh.Poroj-Tetovë 29676 MK/T/2020/0970 

Тhe Procter & Gamble Company 29720 MK/T/2020/1226 

Тhe Procter & Gamble Company 29847 MK/T/2020/1236 

ТУШИ ТОБАККО ДООЕЛ Тетово 29827 MK/T/2020/1076 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт Скопје 29678 MK/T/2020/0980 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт Скопје 29679 MK/T/2020/0981 

Трговско друштво за услуги, електроника и инжинеринг ТН-ТВ ВЕСЕЛИН 

ДООЕЛ Скопје  29811 MK/T/2020/1269 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје 29822 MK/T/2019/0905 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје 29824 MK/T/2019/0906 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје 29825 MK/T/2019/0907 

Туда Уран 29793 MK/T/2020/1065 

ФЕЈМ УАН ДОО 29689 MK/T/2020/0777 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 29857 MK/T/2020/1254 

Фуфарма ДОО Скопје 29790 MK/T/2020/0691 

ЦМЦ ГРОУП Трговско друштво инжинеринг, советување и застапување ДОО 

Скопје 29729 MK/T/2020/1260 

Центар за информатика и обука ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица Јосифовски 

ЈТД Кочани 29664 MK/T/2020/0774 

Центар за информатика и обука ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица Јосифовски 

ЈТД Кочани 29690 MK/T/2020/0775 

Шејдоски Риза 29829 MK/T/2020/1090 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 2064 

(732) ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. Strojarska ulica 2, 4226 Ţiri, SI 

 

(111) 7791 

(732) STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118  Bad Vilbel, DE 

 

(111) 9264 

(732) STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118  Bad Vilbel, DE 

 

(111) 10771 

(732) Леонтина Мехмети ул. Рокомија бр. 21/Б, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 14118 

(732) PermaBASE Building Products, LLC 2001 Rexford Road, Charlotte, NC 28211, US 

 

(111) 14118 

(732) ProForm Finishing Products, LLC 2001 Rexford Road, Charlotte, NC 28211, US 

 

(111) 16740 

(732) Perrigo Pharma International DAC The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, D02, D02 

TY4, IE 

 

(111) 26048 

(732) WENGER S.A. Route de Bale 63, CH-2800 Delemont, CH 

 

(111) 26254 

(732) Леонтина Мехмети ул. Рокомија бр. 21/Б, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 26694 

(732) Boţo Mandić Ivana Maţuranića, Široki Brijeg, BA 

 

(111) 26674 

(732) Boţo Mandić Ivana Maţuranića, Široki Brijeg, BA 

 

(111) 26675 

(732) Boţo Mandić Ivana Maţuranića, Široki Brijeg, BA 

 

(111) 26676 

(732) Boţo Mandić Ivana Maţuranića, Široki Brijeg, BA 

 

(111) 26678 
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(732) Boţo Mandić Ivana Maţuranića, Široki Brijeg, BA 

 

(111) 26725 

(732) Boţo Mandić Ivana Maţuranića, Široki Brijeg, BA 

 

(111) 27220 

(732) Марко Јанковиќ ул. Мирочка 4, Белград, RS 

 

(111) 28909 

(732) Business MEGA STAR 1 SH.P.K Prizren, Arbane, NN, XX 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 3412 

(732) L3Harris Technologies, Inc. 1025 West Nasa Boulevard, Melbourne, Florida 32919, US 

 

(111) 1940 

(732) Hiab AB c/o Cargotec Sweden AB, Box 1133, 164 22 Kista, SE 

 

(111) 2064 

(732) PEKO, d.d. - V STEČAJU Cesta ste Marie aux Mines 5 4290 TRŢIČ, SI 

 

(111) 4499 

(732) Hiab AB c/o Cargotec Sweden AB, Box 1133, 164 22 Kista, SE 

 

(111) 6637 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 4567 

(732) GKN Holdings Limited 11th Floor The Colmore Building, Colmore Circus Queensway 

Birmingham B4 6AT, GB 

 

(111) 2403 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 7668 

(732) GKN Holdings Limited 11th Floor The Colmore Building, Colmore Circus Queensway 

Birmingham B4 6AT, GB 
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(111) 7765 

(732) GKN Holdings Limited 11th Floor The Colmore Building, Colmore Circus Queensway 

Birmingham B4 6AT, GB 

 

(111) 9933 

(732) Avaya Inc. (a Delaware Corporation) 2605 Meridian Parkway Suite 200 Durham, North 

Carolina 27713, US 

 

(111) 9932 

(732) Avaya Inc. (a Delaware Corporation) 2605 Meridian Parkway Suite 200 Durham, North 

Carolina 27713, US 

 

(111) 11278 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 11339 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 11273 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 11283 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 11282 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 11281 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 11786 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 11985 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 
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(111) 11724 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 11725 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 11984 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 12140 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 12863 

(732) Biogen MA Inc. 250 Binney Street, 02142 Cambridge, Massachusetts, US 

 

(111) 13175 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 13176 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 15609 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 16663 

(732) Перпетуумобиле Секјурити ДООЕЛ Скопје ул. Перо Наков бр. 144, Скопје, MK 

 

(111) 18126 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 18770 

(732) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ул. Лисец бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 18808 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(732) Друштво за производство, трговија иуслуги ЕРИ ЦОРПОРАТИОН ДОО Битола 

ул. ИНДУСТРИСКА бр. 30, Битола, MK 

 

(111) 19086 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 

34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 19156 

(732) Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз 

ДОО Прилеп Крушевски пат бб, 7500, Прилеп, MK 

 

(111) 20436 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје Источна Индустриска 

зона бб 3 - Маџари, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19348 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје Источна Индустриска 

зона бб 3 - Маџари, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19337 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје Источна Индустриска 

зона бб 3 - Маџари, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19339 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје Источна Индустриска 

зона бб 3 - Маџари, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19340 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје Источна Индустриска 

зона бб 3 - Маџари, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19341 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје Источна Индустриска 

зона бб 3 - Маџари, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19227 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје Источна Индустриска 

зона бб 3 - Маџари, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19747 

(732) Здружение на слободните и признати ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје ул. „Васил Ѓоргов“ ТЦ Зебра 13 Кат 3, , 1000, Скопје, MK 

 



 

 

459 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(111) 19746 

(732) Здружение на слободните и признати ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје ул. „Васил Ѓоргов“ ТЦ Зебра 13 Кат 3, , 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19744 

(732) Здружение на слободните и признати ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје ул. „Васил Ѓоргов“ ТЦ Зебра 13 Кат 3, , 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19745 

(732) Здружение на слободните и признати ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје ул. „Васил Ѓоргов“ ТЦ Зебра 13 Кат 3, , 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19688 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДАНАИФАРМ ДОО експорт-импорт 

Скопје Бул. „Партизански одреди“ бр. 156А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19736 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 19687 

(732) Прехранбена индустирја КРИСТАЛ 1923 АД ул. Алексо Демниевски - Бауман бр. 

18, 1400, Велес, MK 

 

(111) 19737 

(732) Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје Бул. 8-ми Септември бр. 

19А, Скопје, MK 

 

(111) 19738 

(732) Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје Бул. 8-ми Септември бр. 

19А, Скопје, MK 

 

(111) 20723 

(732) SG Gaming, Inc 6601 S. Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, US 

 

(111) 20849 

(732) SG Gaming, Inc 6601 S. Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, US 

 

(111) 21348 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 23606 



 

 

460 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(732) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ул. Лисец бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 22821 

(732) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ул. Лисец бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 22820 

(732) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ул. Лисец бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 23960 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 25037 

(732) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ул. Лисец бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 26510 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

 

(111) 13285 

(732) EL CORTE INGLÉS, S.A. Hermosilla, 112, 28009 MADRID, ES 

 

 

 

ПОНИШТУВАЊЕ 

 

(111) 303 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/07/2013 

 

(111) 3778 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/07/2013 

 

(111) 265 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/07/2013 

 

(111) 284 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/07/2013 

 

(111) 146 



 

 

461 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/08/2013 

 

(111) 147 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/08/2013 

 

(111) 289 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/10/2013 

 

(111) 234 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/10/2013 

 

(111) 4859 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/10/2013 

 

(111) 4860 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/10/2013 

 

(111) 4861 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/10/2013 

 

(111) 320 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2013 

 

(111) 405 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2013 

 

(111) 414 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2013 

 

(111) 415 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2013 

 

(111) 416 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2013 

 

(111) 418 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2013 

 

(111) 427 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/10/2013 

 

(111) 3563 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2013 



 

 

462 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

 

(111) 3565 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2013 

 

(111) 3566 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2013 

 

(111) 3568 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2013 

 

(111) 546 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/11/2013 

 

(111) 547 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/11/2013 

 

(111) 548 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/11/2013 

 

(111) 549 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/11/2013 

 

(111) 550 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/11/2013 

 

(111) 581 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2013 

 

(111) 584 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2013 

 

(111) 583 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2013 

 

(111) 582 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2013 

 

(111) 747 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/11/2013 

 

(111) 531 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/11/2013 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(111) 534 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2013 

 

(111) 526 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2013 

 

(111) 528 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2013 

 

(111) 776 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2013 

 

(111) 5821 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/11/2013 

 

(111) 510 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/11/2013 

 

(111) 518 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/12/2013 

 

(111) 5992 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2013 

 

(111) 690 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2013 

 

(111) 823 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2013 

 

(111) 3699 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2013 

 

(111) 3655 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2013 

 

(111) 3573 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2013 

 

(111) 705 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2013 

 

(111) 3580 



 

 

464 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2013 

 

(111) 604 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2013 

 

(111) 3493 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/11/2011 

 

(111) 721 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/04/2012 

 

(111) 722 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/12/2013 

 

(111) 243 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/06/2019 

 

(111) 3922 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/08/2013 

 

(111) 3113 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/02/2017 

 

(111) 3136 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2019 

 

(111) 3148 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/09/2013 

 

(111) 3984 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/02/2016 

 

(111) 3165 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/11/2019 

 

(111) 6319 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2013 

 

(111) 2522 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/12/2012 

 

(111) 2525 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/12/2012 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

 

(111) 3149 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/09/2018 

 

(111) 4026 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/07/2020 

 

(111) 3362 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2019 

 

(111) 3365 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2019 

 

(111) 3368 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/05/2019 

 

(111) 3371 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2019 

 

(111) 3374 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2019 

 

(111) 3376 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2019 

 

(111) 3377 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2018 

 

(111) 2922 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2019 

 

(111) 2926 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2015 

 

(111) 1866 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/06/2020 

 

(111) 1461 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/10/2007 

 

(111) 1463 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/06/2019 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(111) 1464 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/10/2007 

 

(111) 4051 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/08/2019 

 

(111) 6353 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/03/2018 

 

(111) 3011 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2019 

 

(111) 3024 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/12/2018 

 

(111) 2532 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/07/2010 

 

(111) 1493 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/04/2019 

 

(111) 1496 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/03/2016 

 

(111) 1514 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2007 

 

(111) 1517 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2018 

 

(111) 1520 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/06/2007 

 

(111) 1064 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/04/2018 

 

(111) 1059 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/05/2012 

 

(111) 2621 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2018 

 

(111) 3521 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2011 

 

(111) 4085 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2019 

 

(111) 2455 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2012 

 

(111) 2462 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/03/2019 

 

(111) 2475 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/06/2019 

 

(111) 1530 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/08/2015 

 

(111) 1571 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/08/2007 

 

(111) 5031 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/04/2013 

 

(111) 4095 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2019 

 

(111) 3420 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017 

 

(111) 1921 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2018 

 

(111) 3444 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2009 

 

(111) 4129 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/07/2018 

 

(111) 1216 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/06/2018 

 

(111) 1225 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2007 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

 

(111) 1090 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2018 

 

(111) 1094 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/06/2018 

 

(111) 1095 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2019 

 

(111) 2545 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/08/2018 

 

(111) 4165 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/03/2019 

 

(111) 4166 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/10/2019 

 

(111) 4176 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/10/2019 

 

(111) 4209 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2019 

 

(111) 4210 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/03/2019 

 

(111) 3334 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2009 

 

(111) 3335 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/06/2019 

 

(111) 3344 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/02/2017 

 

(111) 3346 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/12/2019 

 

(111) 1578 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2013 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(111) 1583 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2018 

 

(111) 1589 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/08/2018 

 

(111) 1601 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/06/2018 

 

(111) 1612 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/08/2020 

 

(111) 1616 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2019 

 

(111) 1621 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2007 

 

(111) 1627 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/04/2018 

 

(111) 4347 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/04/2019 

 

 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / REGJISRIMI I LICENCËS 

 

(111) 9176   MK/T/ 1998/820      

(111) 12624   MK/T/ 2004/295      

(111) 22399   MK/T/ 2014/1421      
 

 

 

ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE 

 

(111) 964   (186) 15/05/2031 

(111) 965   (186) 15/05/2031 

(111) 3950   (186) 16/06/2031 

(111) 3120   (186) 15/06/2031 

(111) 774   (186) 23/09/2031 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(111) 775   (186) 23/09/2031 

(111) 5110   (186) 12/07/2031 

(111) 5165   (186) 03/09/2031 

(111) 5548   (186) 12/07/2031 

(111) 2636   (186) 26/10/2031 

(111) 1535   (186) 27/05/2031 

(111) 4151   (186) 10/09/2031 

(111) 2559   (186) 05/01/2032 

(111) 2560   (186) 05/01/2032 

(111) 4185   (186) 30/08/2031 

(111) 2563   (186) 22/12/2031 

(111) 3243   (186) 01/11/2031 

(111) 3072   (186) 04/06/2031 

(111) 10570   (186) 03/05/2031 

(111) 10639   (186) 05/06/2031 

(111) 10642   (186) 05/06/2031 

(111) 10606   (186) 05/06/2031 

(111) 10607   (186) 05/06/2031 

(111) 10613   (186) 05/06/2031 

(111) 10614   (186) 05/06/2031 

(111) 10618   (186) 05/06/2031 

(111) 10677   (186) 08/06/2031 

(111) 10512   (186) 02/07/2031 

(111) 10534   (186) 02/07/2031 

(111) 10811   (186) 20/07/2031 

(111) 10814   (186) 23/07/2031 

(111) 10721   (186) 24/07/2031 

(111) 10925   (186) 15/08/2031 

(111) 10947   (186) 17/08/2031 

(111) 10958   (186) 26/10/2031 

(111) 10959   (186) 26/10/2031 

(111) 10915   (186) 26/10/2031 

(111) 10916   (186) 26/10/2031 

(111) 11188   (186) 18/12/2031 

(111) 16663   (186) 30/07/2028 

(111) 16481   (186) 12/08/2028 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(111) 24539   (186) 13/07/2030 

(111) 18808   (186) 07/12/2030 

(111) 19086   (186) 23/12/2030 

(111) 19156   (186) 26/01/2031 

(111) 20436   (186) 28/01/2031 

(111) 19270   (186) 16/02/2031 

(111) 19348   (186) 01/03/2031 

(111) 19337   (186) 07/03/2031 

(111) 19339   (186) 07/03/2031 

(111) 19340   (186) 07/03/2031 

(111) 19341   (186) 07/03/2031 

(111) 19227   (186) 07/03/2031 

(111) 19616   (186) 13/05/2031 

(111) 19617   (186) 13/05/2031 

(111) 19627   (186) 13/05/2031 

(111) 20466   (186) 13/05/2031 

(111) 20467   (186) 13/05/2031 

(111) 20471   (186) 13/05/2031 

(111) 20167   (186) 13/05/2031 

(111) 20166   (186) 13/05/2031 

(111) 20177   (186) 13/05/2031 

(111) 22238   (186) 13/05/2031 

(111) 20126   (186) 13/05/2031 

(111) 19566   (186) 23/05/2031 

(111) 20055   (186) 02/06/2031 

(111) 19718   (186) 30/05/2031 

(111) 19747   (186) 09/06/2031 

(111) 19746   (186) 09/06/2031 

(111) 19744   (186) 09/06/2031 

(111) 19745   (186) 09/06/2031 

(111) 19719   (186) 09/06/2031 

(111) 20500   (186) 20/06/2031 

(111) 19688   (186) 01/07/2031 

(111) 19909   (186) 05/07/2031 

(111) 19908   (186) 05/07/2031 

(111) 19736   (186) 06/07/2031 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021  
 

(111) 19657   (186) 08/07/2031 

(111) 19697   (186) 08/07/2031 

(111) 19685   (186) 11/07/2031 

(111) 19906   (186) 18/07/2031 

(111) 19907   (186) 18/07/2031 

(111) 20494   (186) 19/07/2031 

(111) 19687   (186) 19/07/2031 

(111) 20521   (186) 21/07/2031 

(111) 20520   (186) 21/07/2031 

(111) 20656   (186) 28/07/2031 

(111) 23733   (186) 28/07/2031 

(111) 23593   (186) 03/08/2031 

(111) 20439   (186) 05/08/2031 

(111) 19781   (186) 01/09/2031 

(111) 19737   (186) 30/09/2031 

(111) 19738   (186) 30/09/2031 

(111) 21163   (186) 27/10/2031 

(111) 21164   (186) 31/10/2031 

(111) 21165   (186) 31/10/2031 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2021 - 31/07/2021 

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.  7/2021 - 31/07/2021 

 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

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

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 7/2021 - 31/07/2021 
 

(11) 917  (45) 31/7/2021 

(21) ID  2020/20 (22) 14/12/2020    

(18) 14/12/2025 

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални  

(30) 008113369-0001  14/08/2020  EM 

(72) Oscar Xoy (320 Edpas Road, New Brunswick, NJ 08901); Claudia Daniela Macias Meji (829 

Greenwood Ave, Apr. 2S, New York, NY 11218) and Dale Nicholls (22 Braken Road, Chinnor, Oxfordshire, 

OX39 4FU) 

(73) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US 

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул."Орце Николов" 68/4, реон 20, 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) "Шишиња" 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 7/2021 - 31/07/2021 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 7/2021 - 31/07/2021 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 7/2021 - 31/07/2021 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 7/2021 - 31/07/2021 
 

(11) 918  (45) 31/7/2021 

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

(18) 24/12/2025 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Цветкоски Гоце (ул. Лазо Трпоски 2/2-8, 6000, Охрид) 

(73) Цветкоски Гоце ул.Лазо Трпоски 2/2-8, 6000, Охрид, MK 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 7/2021 - 31/07/2021 
 

(11) 919  (45) 31/7/2021 

(21) ID  2021/4  (22) 05/03/2021    

(18) 05/03/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Зисо Костовски (ул. Титовелешка бр. 79Б - 11, 1000, Скопје) 

(73) Друштво за изработка на дувана и бризгана пластика ПЛАСТИКОМ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Скопје 3-та Македонска Бригада бр. 50А 3г. 27/52Б, 1000, Скопје, MK 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 7/2021 - 31/07/2021 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

(51) (11) 

09-01 MK/I/ 2020/917 

09-01 MK/I/ 2020/918 

09-01 MK/I/ 2020/919 

 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (11) (21) 

Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US 914 MK/I/ 2020/20 

Цветкоски Гоце ул.Лазо Трпоски 2/2-8, 6000, Охрид, MK 915 MK/I/ 2020/21 

Друштво за изработка на дувана и бризгана пластика ПЛАСТИКОМ 
КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје 3-та Македонска Бригада бр. 50А 3г. 27/52Б, 1000, 
Скопје, MK 

916 MK/I/ 2021/4 
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Објава на Решение за издавање на дополнителен сертификат за заштита 

на медицински производи 

 

 

 (73) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD., 3-15, Edobori 1-Chome, Nishi-ku, 

Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP, 

(95) „Изофетамид, N-(1, 1-диметил-2-(4-изопропокси-о-толил)-2-

оксоетил)-3-метил тиофен-2-карбоксамид, ZENBY” 

(92) SPC/ FR  со број на одобрение 2171010  и датумот на издавање 

20/02/2018 

(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ   Бр. УП 104/415-19 од 

17/05/2019 

(68) 21/03/2012  EP1776011  

(54)  ФУНГИЦИДЕН СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ КИСЕЛИНСКИ АМИДЕН 

ДЕРИВАТ 

(11)  904333      09-841-6/2012  2012/128  од 10/12/2012 

(94) Истекува на 10/08/2030 година 

 

 

(73) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku, Tokyo 115-8543, 

JP, 

(95) „Алеценса-алектиниб” 

(92) EU со број на одобрение EU/1/16/1169  и датумот на издавање 16/02/2017 

(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ   Бр. 11-10926/2 од 21/11/2018 

(68) 30/03/2016  EP2441753  

(54)  ТЕТРАЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ 

(11)  906960      09-1222/7-2016 П/2016/285 од 27/04/2017 

(94) Истекува на 29/04/2035 година 
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