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Патенти / Patentat

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

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

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

____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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(99). Роторот на електрична машина за
блокирање/деблокирање (91) е во динамична
врска со завртка (95). Завртката (95) се
завртува во внатрешниот навој на делот кој
се отстранува (8) во основното тело (9).
Статорот на електрична машина за
блокирање/ деблокирање (91) е фиксно
поврзан со осовинката за водење (74)
лизгајќи на отворената страна од делот кој се
отстранува (8) за да се прилагоди.
Осовинката за водење (74) се спојува со
отворотза напојување (61) во приклучокот (6)
кој е вклучен во штекер на основното тело (9)
за снабдување со енергија.

(51) H 01H 71/00, H 01H 27/00
(11) 10404

(13) А

(21) 2016/167

(22) 21/03/2016
(45) 31/08/2020

(30) 2015104064280 13/07/2015 CN
(73) Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading
Firm No. 1665 Hanghai Road Qiaosi Street
Yuhang Area Hangzhou, Zhejiang,, CN
(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС ул.
Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(72) Xudong Sun
(54) НАПОЈНА ЕДИНИЦА СО ПЕРНИЦА
(57)
Напојната единица со перница се состои од
основно тело (9) и приклучок (6) вклучен во
штекер на основното тело (9). Во основното
тело (9) внатре се наоѓа електрична машина
за блокирање/деблокирање (91). Десната
страна на електрична машина за блокирање/
деблокирање (91) е снабдена со перница
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ПРЕНОС / BARTJE

(11) 5101
(73) Celularity Inc. 33 Technology Drive, Warren, NJ 07059, US
(11) 5470
(73) Orexo AB Fogdevreten 2,SE-171 65 Solna , SE
(11) 5470
(73) Gesynta Pharma AB Fogdevreten 2,SE-171 65 Solna , SE
(11) 7948
(73) Olaplex Inc.m c/o Advent International Corporation, 800 Boylston Street, Boston, MA
02199, US

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) 8730
(73) Ubiquiti Inc. 685 Third Ave., 27th Floor New York, NY 10017, US

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM
(11) 5101
(73) Clarity Acquisition II LLC 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey 07059, US
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) 998
(73) NOVEXEL 102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR
(11) 1058
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE
(11) 1066
(73) LABORATOIRES DES PRODUITS ETHIQUES ETHYPHARM 21, rue Saint-Matthieu, 78550
HOUDAN, FR
(11) 1211
(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(11) 1312
(73) BANYU PHARMACEUTICAL CO., LTD 2-3, Nihombashi Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8416, JP
(11) 1447
(73) TRE-FOR Enterprise A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding, DK
(11) 1567
(73) ICOS Corporation Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,
US
(11) 1641
(73) LEK Pharmaceuticals d.d. Ljubljana, Verovskova 57, SI
(11) 1920
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 1923
(73) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, postboks 17 DK-1001 Copenhagen
K, DK
(11) 2027
(73) APBI Holdings, LLC 3151 SOUTH 17th Street Wilmington, North Carolina 28412, US
(11) 2248
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(73) AstraZeneca AB SE 151 85 Södertälje, SE
(11) 3298
(73) Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US
(11) 3326
(73) DANISCO A/S Langebrogade 1 P.O. Box 17

1001 Copenhagen K., DK

(11) 3948
(73) Chen Ming-Te No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan
R.O.C., TW
(11) 4401
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 5379
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 7522
(73) Abic Biological Laboratories Ltd. 99100 Beit Shemesh, IL

7
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

(51) C 07K 14/725, C 07K 14/47, A 61K 35/26, A

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

61P 35/00

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(13) Т1
(22) 20/03/2019

(72) SAHIN, Ugur; SIMON, Petra; OMOKOKO,
Tana; TÜRECI, Özlem; HOFF, Holger; VOSS,

(45) 31/08/2020
(30) WO2014EP00868 01/04/2014 --

Ralf-Holger; BREITKREUZ, Andrea; HOBOHM,
Kathleen and MROZ, Karolina, Anna
(54) КЛАУДИН-6-СПЕЦИФИЧНИ
ИМУНОРЕЦЕПТОРИ И T КЛЕТОЧНИ

(11) 10418
(21) 2019/262

(96) 30/03/2015 EP15712657.4
(97) 16/01/2019 EP3126381
(73) Ganymed Pharmaceuticals GmbH; TRON -

ЕПИТОПИ

Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

(57) 1 Пептид којшто содржи аминокиселинска
секвенца избрана од групата составена од SEQ

Universität Mainz gemeinnützige GmbH and
Biontech Cell&Gene Therapies GmbH

ID NOs: 3, 4 и 5, кадешто споменатиот пептид е
100 или помалку, 50 или помалку, 20 или

An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE;
Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE and An

помалку, или 10 или помалку аминокиселини во
должина.

der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

има уште 18 патентни барања

(51) G 07F 17/32, G 07F 17/34, G 09F 13/04

(57) 1 Системот за осветлување на рамка за

(13) Т1
(22) 20/03/2019

дисплеј е составен од екран (6) и рамка (2) на
која се наоѓаат елементи за осветлување (3) по

(45) 31/08/2020
(30) DE 202012011537 U 29/11/2012 DE

можност во форма на LED диоди (4). За
осветлување на рамката (2) и внатрешниот дел

(96) 28/11/2013 EP13798254.2
(97) 20/02/2019 EP2926324
(73) Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352

на рамката (30) се наредени голем број на
сегменти (2а, 2б, ..., 2н). Во рамката се наоѓа

Gumpoldskirchen, AT
(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје

рамката (30). Елементите за осветлување (3) се
поврзани еден со друг со сегменти (2а, 2б, ...,

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(72) GAWEL, Marek; WÖLS, Martin and MESUT,

2н) при што профилот со жлеб (14) е отворен во
насока на предната страна на рамката.

Ates
(54) СИСТЕМ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА РАМКА

Елементите за осветлување (3) кои се наоѓаат
на крилото (28) од профилот со жлеб (14) во

(11) 10419
(21) 2019/263

дел за засенчување (31) на внатрешниот дел на

однос на внатрешниот дел од рамката (30)
8
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имаат сегменти (2а, 2б, ..., 2н) со крајни делови

спојување согласно формата на делот.

(7, 8) кои содржат комплементари споеви (9) за

има уште 13 патентни барања

(51) A 61F 5/00

(54) ИНТРАГАСТРИЧЕН БАЛОН

(11) 10422
(21) 2019/265

(13) Т1
(22) 21/03/2019

(57) 1 Самоекспандирачки интрагастричен
балон (10) за употреба во стомак којшто

(45) 31/08/2020
(30) AU20120903567 17/08/2012 AU

вклучува:
запечатен контејнер и посебни пенасти

(96) 24/07/2013 EP13829670.2

супстанци кои се шират во рамките на

(97) 16/01/2019 EP2884950
(73) Simple Medical Innovations Pty Ltd.

запечатениот;
кадешто супстанциите се адаптирани за

5 Truro Place City Beach, Western Australia
6015, AU

ширење и извлекување на пената (62) кога се
измешани; и

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

кадешто експандираната пена (62) го
пополнува интрагастричниот балон (10).

(72) KIERATH, Thomas

има уште 15 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 9/64
(11) 10415
(13) Т1

(45) 31/08/2020
(30) US201161578097P 20/12/2011 US

(21) 2019/267

(96) 17/12/2012 EP12809955.3

(22) 22/03/2019
9

Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

(97) 27/02/2019 EP2793567
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

(c) модификација на локус на имуноглобулинска

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
1059US

елиминира ендогена ADAM6 функција, којашто
е поврзана со редукција на плодноста кај машки

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

глушец, глушецот потоа содржи нуклеинска
киселинска секвенца којашто кодира ADAM6a

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;
MACDONALD, Lynn; HOSIAWA, Karolina, A. and

протеин од глушец или ортолог или хомолог
или негов функционален фрагмент, секој од нив

GURER, Cagan
(54) ХУМАНИЗИРАНА ЛЕСНА НИЗА ОД
ГЛУШЕЦ

е функционален да ја подобрува или обновува

(57) 1 Глушец којшто содржи:
(a) еден или повеќе непреуредени човечки Vλ

којашто кодира ADAM6b протеин од глушец,
или ортолог или хомолог или негов

генски сегменти и еден или повеќе
непреуредени човечки Jλ генски сегменти на

функционален фрагмент, секој од нив е
функционален за да ја подобри или обнови

локус на ендогена имуноглобулинска каппа

споменатата редукција во плодноста кај машки

лесна низа на глушецот, кадешто локусот на
имуноглобулинската каппа лесна низа содржи

глушец, кадешто нуклеинската киселинска
секвенца ги кодира ADAM6 протеини, ортолози,

Cκ регион од глушец;
(b) еден или повеќе човечки VH генски

хумолози или нивни функционални фрагменти
е присутен во рамките на генски сегменти од

сегменти, еден или повеќе човечки DH генски
сегменти и еден или повеќе JH генски сегменти

човечка тешка низа.
има уште 11 патентни барања

тешка низа, кадешто модификацијата ја

споменатата редукција на плодност кај машки
глушец и нуклеинска киселинска секвенца

на локус на ендогената имуноглобулинска
тешка низа кај глушецот; и

(51) B 01D 11/04, C 22B 3/02, C 22B 3/26, C

(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri and

22B 3/22, B 65D 88/00
(11) 10416

(13) Т1

VAARNO, Jussi
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАНАЛ

(21) 2019/270

(22) 22/03/2019

И КАНАЛ

(45) 31/08/2020

(57) 1 Постапка за производство на канал(1)

(30) FI20120005712 26/06/2012 FI
(96) 12/06/2013 EP13810500.2

што се користи во соработка со екстракционен
сетлер (2) прилагоден за хидрометалургиски

(97) 30/01/2019 EP2872659
(73) Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9
02230 Espoo, FI

процеси на течно-течна екстракција, при што

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

опфаќа чекорите на:
- производство на местото на производство,

методот на канал е поставен на крајниот крај на
сетлер, се карактеризира со тоа,што методот ги
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како на пример во инженерска работилница,

бродови, способни за ракување и

множество на само-одржливи елементи на

транспортирање на компатибилни единици со

модул на канал модули (3), при што секој
модул на канал содржи само-одржлива

ISO стандардна испорака,
- обезбедување на темел (53) кој што содржи

структурна рамка (6) која има облик на
правоаголен паралелепипед со надворешни

множество столбови (54) кои имаат стандардни
ISO компатибилни елементи за врзување на

димензии и аголни приклучоци (4) во
согласност со ISO стандардите за испорака на

контејнери (55, 56) , на кои можат да се поврзат
аголните фитинзи (4) од модулите на

контејнери, споменатите аголни делови се

елементот за канал (3),можат да се конектираат

прицврстени за секој агол на рамковната
структура,

и
- монтажа на местото на инсталирање на

- транспортирање на модулите на елементите
за канал (3) до местото на инсталацијата како

елементите на модулите за канал (3) на
столбовите (54) во група за модул за канал (5),

нормален товар со транспортна опрема, како
што се камиони, приколки и контејнерски

формирајќи комплетен канал.
има уште 19 патентни барања

(51) E 03F 1/00, E 03F 7/00, E 03F 5/10
(11) 10417
(13) Т1

(54) АВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМ ЗА
ИСПУШТАЊЕ, ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА

(21) 2019/272

НА ВГРАДЕНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ОТПАД НА

(22) 25/03/2019

(45) 31/08/2020
(30) IT2014RM00648 06/11/2014 IT

ПРЕНОСЛИВИ ТОАЛЕТИ КОИ ШТО СЕ
КОРИСТАТ ВО РЕКРЕАЦИСКИ ВОЗИЛА КАКО

(96) 06/11/2015 EP15817579.4
(97) 09/01/2019 EP3215683
(73) Nitti, Sergio Via Valle del Formale N°45

ШТО СЕ КАМП-ПРИКОЛИЦИ, КАРАВАНИ,
ДОМОВИ НА ТРКАЛА И ЧАМЦИ

00039 Zagarolo (RM), IT
(74) Друштво за застапување од областа на

чистење на резервоари на преносливи тоалети
(A) кои што се наменети да се користат во

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

рекреациски возила како што се камперски
комбиња, каравани, домови на тркала и чамци

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Nitti, Sergio

и туристички авиони со тело, контејнер во
форма на паралелопипед, осо¬бено подлога

(57) 1 Полу-автоматска машина за празнење и

која што е празна на две страни, особено
11

Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

предната и горната страна, безбедносен

плат¬фор¬мата и контејнерот, при што

от¬вор, средство за хоризонтално ротирање

моторот-редуктор ја покренува полугата која

заради празнење на резервоарот, внатрешно
плакнење со млаз, средство за препознавање

што го подига контеј¬нерот за 90° со негово
вртење на шарката сѐ додека не постигне

на присуството на вграден резервоар, средство
за автоматско пре¬познавање на видот на

вертикална позиција; основата на контејнерот
држи плоча на количка за тркалање која што е

вметнатниот резервоар кој што се користи и
средство за подигање на резер¬воарот

зацврстена за него со две телескопски водилки
на машината кои што може да се

вертикално за да се испразни со користење на

продолжуваат; оптички сензор и брава за

ротирачка платформа (C), на пр, диск, на
ма¬ши¬ната, при што платформата е

држење на вмет¬натиот резервоар, на пр.,
Thetford®, Dometic®, се позиционирани на оваа

покрената од мотор на машината фиксиран на
телото; што се карак¬теризира со тоа што во

плоча; количката кога е во употреба е
придвижена со два мотори фиксирани на

центарот на платформата е контејнерот со два
странични отвори по должи¬ната на неговите

надворешните страни на самиот контеј¬нер,
моторите, со помош на запчаници преку

страни близу до неговата основа; контејнерот е

страничните отвори по должината на страните

закачен за платформата, по должи¬ната на
нејзината пократка страна, со шарка; има два

на кон¬тејнерот, го пренесуваат движењето на
двете запчести шини фиксирани на

оптички сензори на внатрешната страна на
овој контејнер; машината има мотор-редуктор

внатрешните страни на истиот контејнер.
има уште 6 патентни барања

со полжавеста завртка, позициониран помеѓу

(51) C 12Q 1/68, A 61K 31/7125, A 61P 35/02
(11) 10423
(21) 2019/276

(96) 05/11/2014 EP14860231.1

(13) Т1
(22) 26/03/2019

(97) 09/01/2019 EP3065828
(73) Mayo Foundation for Medical Education
and Research 200 First Street S.W. Rochester,
MN 55905, US

(45) 31/08/2020
(30) US 201361900854 P 06/11/2013 US and
US 201361904195 P 14/11/2013 US
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

идентификуван дека има хематолошка

бр.15a-13,1000 Скопје

малигност со присуство на генотип од мутација

(72) Tefferi, Ayalew
(54) МЕТОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА

на сплајсозом, прстенести сидеробласти во
коскена срцевина, или обете под услови

ТРЕТИРАЊЕ ХЕМАТОЛОШКИ МАЛИГНОСТИ

назначени со тоа, што наведената
хематолошка малигност се третира.

(57) 1 Состав што содржи иметелстат или
иметелстат натриум за употреба во третманот
на хематолошка малигност кај цицач кој е

има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 16/26, C 07K 16/28, C 12N 15/13, A

A.; MITCHELL, Danielle M.; MCNEILL, Patricia

61K 39/395, A 61P 35/00
(11) 10424

(13) Т1

(21) 2019/278

(22) 26/03/2019

Dianne; JANSON, Nicole M. and LOOMIS, MariaCristina
(54) АНТИ-CGRP СОСТАВИ И НИВНА
УПОТРЕБА

(45) 31/08/2020
(30) US201161488660P 20/05/2011 US

(57) 1 Анти-човечко CGRP антитело коешто

(96) 21/05/2012 EP12789693.4
(97) 09/01/2019 EP2710039
(73) AlderBio Holdings LLC 101 Convention
Center Drive, Suite 850 Las Vegas, NV 89109,

содржи лесна низа на полипептид коешто има
аминокиселинска секвенца како што е

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

секвенца како што е прикажано во SEQ ID NO:
54.

бр.27/2/22, 1000 Скопје

има уште 15 патентни барања

прикажано во SEQ ID NO: 52 и тешка низа на
полипептид којашто има аминокиселинска

(72) KOVACEVICH, Brian Robert; GARCIAMARTINEZ, Leon F.; OLSON, Katie; DUTZAR,
Benjamin H.; BILLGREN, Jens J.; LATHAM, John

(51) C 11D 1/72, C 11D 1/74, C 11D 3/50, C 11D
17/00, C 11D 3/20, C 11D 11/00
(11) 10425
(21) 2019/279

(13) Т1
(22) 26/03/2019

(96) 18/09/2014 EP14185358.0
(97) 02/01/2019 EP2851416
(73) Bolton Manitoba SpA Via G.B. Pirelli 19
20124 Milano, US

(45) 31/08/2020

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

(30) IT MI20131545 19/09/2013 IT
13
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(72) de Pellegrini, Federico; Villa, Valentina and

спомнатата композиција е назначена со тоа,

Grisolia, Roberta
(54) Леплива детергентска и/или
парфимирачка и/или санитизирачка

што опфаќа

композиција
(57) 1 Леплива детергентска и/или

ii) згуснувач;
iii) мирисен агенс;

парфимирачка и/или санитизирачка
композиција, во облик на гел, која може

iv) опционо, нејонско површински активно
средство како детергент/пенушавец;

директно да се нанесе на саканата површина,

v) вода;

на која се лепи без помош на носач и/или
контејнер, и која, ако е изложена на деиство за

под услов да анјонски и катјонски површински
активни средства не се присатни во спомнатата

плакнење со вода, се испплакнува дури по
голем број на плакнења со вода, при што

композиција.
има уште 13 патентни барања

(51) F 16L 37/23, F 16L 37/56, F 16L 37/32

наведениот женски спојувач (47) содржи вентил

(11) 10426
(21) 2019/285

i) поспешувач на лепење кој е етоксилувано
хидрогенувено масло од рицинус;

(13) Т1
(22) 28/03/2019

за ослобдување од притсок (51) кој ја става
наведената комора (54) во комуникација со

(45) 31/08/2020
(30) IT2013MI01864 11/11/2013 IT

дренажната линија (50),
женскиот спојувач (47) содржи пломба (19)

(96) 10/11/2014 EP14812624.6
(97) 09/01/2019 EP3084281
(73) Stucchi S.p.A. Via Galileo Galilei, 1 24053

адаптирана за затворање на калибирана
комуникациска цевка (191), пломбата (19) е

Brignano Gera d'Adda (BG) , IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

хидрауличната линија (49), наведената
калибрирана комуникациска цевка (191) е

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GATTI, Gianmarco; STUCCHI, Giovanni;

сместена во тело (13) на женскиот спојувач (47)
надвор од наведената комора (54) во однос на

TIVELLI, Sergio and ALLEVI, Matteo
(54) СПОЈУВАЧ ЗА ПРЕНОС НА ФЛУИДИ СО

оската (α) на спојувачот (100), така создавајќи
разлика во притисок помеѓу хидрауличната

ЗАДНА КОМОРНО НАПОЈУВАЊЕ СО

линија(49) и комората (54),

ПОМОШ НА ЗАКОСЕНА ЦЕВКА
(57) 1 Спојувач за пренос на флуид (100)

кадешто наведената најмалку една
хидраулична линија (49), во споена

којшто содржи женски спојувач (47) вметнат во
хидрауличен напојувачки блок (1) кој му припаѓа

конфигурација со спојувачот за пренос на
флуид (100), е во флуидна комуникација со

на спојувачот (100), и машки спојувач (48), кој
може да се спои со наведениот женски спојувач

наведениот машки спојувач (48) низ
повеќекратни отвори обезбедени во телото (13)

(47),

од женскиот спојувач (47), кадешто во

наведениот блок (1) вклучува најмалку една
хидраулична линија (49) и дренажна линија

наведените повеќекратни отвори се поставени
околу оската (α) на спојувачот (100) на закосена

(50), и лост (4) споен со запци (7) адаптиран за
ослободување на притисокот во комората (54)

оска во однос на оската (α) на спојувачот (100),
наведената комуникациска цевка (191) е

внатре во женскиот спојувач (47) и адаптиран
за одвојување на машкиот спојувач (48) од

поставена надворешно кон наведената комора
(54) и има закосена оска (β) во однос на оската

женскиот спојувач (47),

(α) на спојувачот (100) така одредувајчи

лоцирана помеѓу комората (54) и
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радијален тип на запечатување со пломбата

номинален притисок, со тоа одредувајќи го

(19) навнатре од надворешноста во однос на

влезот на флуидот под притисок во комората

оската (α) на спојувачот (100),
наведената пломба (19) има прстенест облик, и

(54) на хидрауличната линија (49) и
деформабилниот дел (193) враќајќи се во

содржи дел кој не се деформира (192) и дел кој
се деформира (193), деформабилниот дел

својата почетна позиција и со тоа го опструира
премнувањето на флуидот кога преитисокот се

(193) се витка во правец на внатрешноста на
комората (54) кога е достигнат даден

враќа под наведениот номинален притисок.
има уште 5 патентни барања

(51) E 04B 1/24, E 04C 3/32, E 04C 3/08, E 04C

структурниот елемент (10), koj структурен

3/04, E 04C 3/07

елемент (10) е издолжен, со внатрешна

(11) 10435
(21) 2019/535

(13) Т1
(22) 18/06/2019

празнина (17) која се протега по должината на
надолжната оска (9) на структурниот елемент

(45) 31/08/2020
(30) BE 201200405 15/06/2012 BE

(10) и е опкружена со тенок ѕиден материјал на
структурниот елемент (10), кој што тенок ѕиден

(96) 17/06/2013 EP13734641.7
(97) 20/03/2019 EP2861807
(73) Swenters, Ivo Kapelstraat 11/5 3660

материјал го детерминира надворешниот облик
на структурниот елемент (10) во форма на

Opglabbeek, BE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

што кореспондира со надворешната форма на
структурниот елемент (10), со четири прегледи

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(10102, 103, 104 ) кои се протегаат долж
надолжната оска (9) кои четири прегледи (

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

10102, 103, 104 ) се формираат така што

(72) Swenters, Ivo
(54) СТРУКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ ВО РАМКОВНИ

структурниот елемент да покажува
четирикратна ротациона симетрија околу

КОНСТРУКЦИИ
(57) 1 Склоп кој содржи структурен елемент

надолжната оска (9), секој ротационо
симетричен преглед ( 10102, 103, 104 ) содржи

(10) и панел (49, 59, 109) прикачен на

помошна површина (11) конфигурирана да

Грчки крст и внатрешната празнина има форма
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служи како точка за поддршка и прицврстување

симетрични прегледи, површините за

на панелот (49,59,109), и две површини за

поврзување (12,12‟), се споени со помошната

поврзување (12,12‟) конфигурирани за
прицврстување на структурниот елемент (10) со

површина (11) преку приклучните ѕидови
(14,16) на другите ротационо симетрични

други структурни елементи, при што во секој од
четирите прегледи (101,102,103,104)

прегледи кои се наоѓаат на спротивните страни
на помошната површина (11), приклучните

помошната површина (11) е поставена помеѓу
двете површини за поврзување (12,12‟) и е

ѕидови (14,16) кои имаат површини за
поврзување (12,12‟),и приклучните ѕидови на

паралелна со површините за поврзување

другите ротационо симетрични прегледи се

(12,12‟), при што површините за поврзување
(12,12‟) се поставени вдлабнато во однос на

поставени на растојание едни од други и се
нормални на површините на поврзување

помошната површина (11) на растојание така
што, кога структурниот елемент (10) е

(12,12‟) на соодветниот преглед, при што
панелот (49,59,109) е прицврстен на една од

прицврстен со обични средства за
прицврстување преку површините за

помошните површини (11), и површините за
поврзување (12,12‟) имаат регуларна шема на

поврзување (12,12‟), средствата за поврзување

дупки (13) да служи како премин за

не излегуваат од помошната површина (11) да
стрчат, и за секој од четирите ротационо

прицврстување.
има уште 13 патентни барања

(51) H 01Q 1/44, H 01Q 1/24
(11) 10412
(13) Т1

(73) Vysoké ucení Technické v Brne
Antonínská 548/1 601 90 Brno Antonínská 548/1

(21) 2019/715

601 90 Brno , CZ

(22) 15/08/2019

(45) 31/08/2020
(30) CZ20110042 27/01/2011 CZ

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

(96) 03/08/2011 EP11784576.8
(97) 22/05/2019 EP2668717

(72) PAVEL, Fiala
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(54) ФОТОВОЛТАИЧКИ ЕЛЕМЕНТ СО

ограничен со виртуелни граници ( 6) од

РЕЗОНОТОР И ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА

материјали со различни карактеристики

АМОРТИЗАЦИЈА
(57) 1 Фотоволтаичкиот елемент вклучува

разликувајќи се од регионот со
електромагнетно амортизирање (5b). За

најмалку еден 2Д-3Д резонатор (4) и
референтна електрода (11), при што

разлика од регионот без електромагнетно
амортизирање (5a) кој покажува зголемена

споменатиот 2Д-3Д резонатор (4) е поставен на
полупроводникот (5) и е формиран од два дела

гама спроводливост S/m во насока на
референтната електрода (11), 3Д делот од 2Д-

од кој првиот дел е 2Д делот кој има елемент за

3Д резонаторот (4) е составен од диелектрик

трансформација (8) кој се наоѓа на рамнината
(3) и се состои од пар електроди во форма на

(10) и рефлектор (7) опкружен со диелектрик
(10) кои се поставени внатре во регионот без

споени проводници а вториот дел е 3Д делот
кој се наоѓа во внатрешноста на

електромагнетно амортизирање (5а) и внатре
во регионот со електромагнетно амортизирање

полупроводникот (5) и содржи диелектрик (10),
при што елементот за трансформација (8) на 2Д

(5б) на полупроводникот (5). Референтната
електрода (11) се граничи со регионот со

делот е поставен на диелектрикот (10) од

електромагнетно амортизирање (5б) и се наоѓа

делот 3Д карактеризиран со тоа што
полупроводникот (5) е формиран од регион без

под регионот со електромагнетно
амортизирање (5b), диелектрикот (10) и

електромагнетно амортизирање (5а), чијашто
горна рамнина ја сочинува рамнината (3) и

рефлекторот (7).
има уште 1 патентни барања

регион со електромагнетно амортизирање (5б)

(51) A 61K 38/08, A 61P 35/00
(11) 10383
(21) 2019/1071

(72) Kawabe, Takumi; MINE, Naoki; SAITO,
(13) Т1
(22) 18/12/2019

Naoya; SAKAKIBARA, Keiichi and SATO, Takuji
(54) ПЕПТИДИ И ПЕПТИДОМИМЕТИЦИ ВО

(45) 31/08/2020
(30) US201361838777 24/06/2013 US

КОМБИНИРАНИ УПОТРЕБИ И ЛЕКУВАЊЕ НА
СУБПОПУЛАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ СО РАК

(96) 24/06/2014 EP1488523.4
(97) 30/10/2019 EP3013351
(73) CanBas Co., Ltd. 2-2-1 Otemachi, Numazu

(57) 1 Соединение на пептид коешто има антиклеточна пролиферативна активност коешто

City Shizuoka 410-080JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

2,3,4,5,6- F)(d-Cha) (SEQ ID NO:1), кадешто
соединението на пептидот дополнително

бр.27/2/22, 1000 Скопје

содржи пептид којшто навлегува во клетка

содржи (d-Bpa)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Phe-
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сврзан или коњугиран или фармацевтска

цицач, кадешто цицачот има број на бели крвни

прифатлива сол на соединението на пептид, за

клетки од помалку од 11,000 бели крвни клетки

употреба во профилаксата или лекувањето на
клеточно пролиферативно нарушување кај

има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 9/00, A

до 10-член хетероциклоалкил, или 5 до 10-член

61P 35/00, A 61P 1/00, A 61P 29/00

хетероарил;

(13) Т1
(22) 19/12/2019

L е O или NR4;
W е N или CR5;

(45) 31/08/2020
(30) US201361874545P 06/09/2013 US;

X е N или CR6;
Y е N или CR7;

US201361899943P 05/11/2013 US and
US201462004385P 29/05/2014 US

каде што само еден од X и Y е N;
R1 е H, C1-10 алкил, C3-10 циклоалкил, фенил,

(96) 05/09/2014 EP14786383.1

-(CR8R9)pOC(O)R10, -(CR8R9)pNR11R12, или -

(97) 23/10/2019 EP3041842
(73) Roivant Sciences GmbH

(CR8R9)pC(O)NR11R12, каде што споменатите
C1-10 алкил, C3-10 циклоалкил, и фенил се

Viaduktstrasse 8 4051 Basel, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5
супституенти независно селектирани од F, Cl,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Br, CN, C1-4 алкил, и C1-4халоалкил;
R2 и R3 се секој независно селектирани од H,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

C1-4 алкил, и C1-4 халоалкил;

(72) DE LOMBAERT, Stéphane; GOLDBERG,
Daniel R.; BRAMELD, Kenneth; SJOGREN, Eric

R4 е H или C1-4 алкил;
R5 и R6 се секој независно селектирани од H,

Brian and SCRIBNER, Andrew
(54) СПИРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО

хало, и C1-4 алкил;
R7 е H, C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C3-10

ИНХИБИТОРИ НА ТРИПТОФАН

циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-

ХИДРОКСИЛАЗА
(57) 1 Соединение со Формула I:

10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член
хетероциклоалкил, (4-10 член

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што:

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член
хетероарил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил,

Прстенот A е C3-10 циклоалкил, C6-10 арил, 4

NR13R14, OR15, C(O)R16, S(O)qR17, каде што

(11) 10410
(21) 2019/1073
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споменатите C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C3-10

заменета со 2, или 3 супституенти независно

циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-

селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-

10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член
хетероциклоалкил, (4-10 член

7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, хало, CN,

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10
членхетероарил, и (5-10 член хетероарил)-C1-4

ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO
C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc

алкил се секој незадолжително заменети со 2,
или 3 супституенти селектирани од хало, C1-4

1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN
Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdи

алкил, C2-6 алкенил, амино, C1-4 алкиламино,

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

C2-8 диалкиламино, хидрокси, и C1-4 алкокси;
R8 и R9 се секој независно селектирани од H и

C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,
C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој

C1-4 алкил;
R10 е C1-6 алкил незадолжително заменет со 2

незадолжително заменети со 2, или 3
супституенти независно селектирани од хало,

или 3 супституенти независно селектирани од
C1-6 халоалкил, C3-10 циклоалкил, ORa, и

CN,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

NRcRd;

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc

R11 и R12 се секој независно селектирани од H
и C1-6 алкил;

1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN
Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdи

R13 е H или C1-4 алкил;
R14 е H, C1-4 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-7

S(O)2NRc1Rd1;
R15 е H, C1-4 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-7

циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10
арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил,

циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10
арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил,

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10

член хетероарил, или (5-10 член хетероарил)C1-4 алкил,

член хетероарил, или (5-10 член хетероарил)C1-4 алкил, каде што споменатите C1-4 алкил,

C(O)RbC(O)ORaC(O)NRc1RdS(O)RbS(O)2Rbили
S(O)2NRc1Rdкаде што споменатите C1-4 алкил,

C3-7 циклоалкил, C3-7 циклоалкил-C1-4 алкил,
C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член

C3-7 циклоалкил, C3-7 циклоалкил-C1-4 алкил,
C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член

хетероциклоалкил, (4-10 член
хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член

хетероциклоалкил, (4-10 член

хетероарил, и (5-10 член хетероарил)-C1-4

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

алкил се секој незадолжително заменети со 2,
или 3 супституенти независно селектирани од

алкил се секој незадолжително заменети со 2,
или 3 супституенти независно селектирани од

хало, C3-7 циклоалкил, 4-7 член
хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член

хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, CN, NO2,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

хетероарил, CN,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORa

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc

NRc1C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNR
c1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rbи

1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN
Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdи

S(O)2NRc1Rd1;
или R13 и R14 заедно со N атомот за кој што

S(O)2NRc1Rd1;
R16 е C1-4 алкил или NR18aR18b каде што

тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7члена хетероциклоалкил група незадолжително

споменатиот C1-4 алкил е незадолжително
заменети со 2, или 3 супституенти независно
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селектирани од хало, C3-7 циклоалкил, 4-7

C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6

C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој

членхетероарил, CN,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

незадолжително заменети со 2, или 3
супституенти независно селектирани од хало,

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc
1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN

CN,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdи
S(O)2NRc1Rd1;

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc
1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN

R17 е C1-4 алкил, NR18aR18b, или OR18c, каде

Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdи

што споменатиот C1-4 алкил е незадолжително
заменет со 2, или 3 супституенти независно

S(O)2NRc1Rd1;
R18c е H, C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, C3-7

селектирани од хало, C3-7 циклоалкил, 4-7
член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член

циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10
арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил,

хетероарил, CN,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10
член хетероарил, или (5-10 член хетероарил)-

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc

C1-4 алкил, каде што споменатите C1-6 алкил,

1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN
Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdи

C3-7 циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил,
C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член

S(O)2NRc1Rd1;
R18a и R18b се секој независно селектирани од

хетероциклоалкил, (4-10 член
хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член

H и C1-4 алкил каде што споменатиот C1-4
алкил е незадолжително заменет со 2, или 3

хетероарил, и (5-10 член хетероарил)-C1-4
алкил се секој незадолжително заменети со 2,

супституенти независно селектирани од хало,

или 3 супституенти независно селектирани од

C3-7 циклоалкил, 4-7 член
хетероциклоалкил,C6-10 арил, 5-6 член

хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, CN, NO2,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

хетероарил, CN,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORa
NRc1C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNR

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc
1RdNRc4C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN

c1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rbи
S(O)2NRc1Rd1;

Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdи

RA е H, Cyхало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, CN,

S(O)2NRc1Rd1;
или R18a и R18b заедно со N атомот за кој што

NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2,
C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2,

тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7члена хетероциклоалкил група незадолжително

NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2 , NRc2C(O)ORa2,
NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2,

заменета со 2, или 3 супституенти независно
селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-

NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2,
S(O)NRc2 Rd2, S(O)2Rb2, или S(O)2NRc2Rd2,

7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6

каде што споменатите C1-6 алкил и C2-6

членхетероарил, хало, CN,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

алкенил се секој незадолжително заменети со
2, 3, 4, или 5 супституенти независно

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc
1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN

селектирани од Cyхало, C1-6 алкил, C2-6
алкенил, C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORa2,

Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdи
S(O)2NRc1Rdкаде што споменатите C1-6 алкил,

SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2,
OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2,
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NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2 ,

Cy1 и Cy2 се секој независно селектирани од

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

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

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

хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил, од
кои секој е незадолжително заменет со 2, 3, 4,

RB е H, Cy2, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил,
C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORa3 , SRa3,

или 5 супституенти независно селектирани од
RCy;

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

секој RCy е независно селектиран од хало, C1-6
алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C6-10

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

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,

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

4-10 член хетероциклоалкил, CN, NO2, ORa5,
SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5,

S(O)2Rb3, или S(O)2NRc3Rd3, каде што
споменатите C1-6 алкил и C2-6 алкенил се

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

секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5
супституенти независно селектирани од Cy2,

NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5,
NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5,

хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C1-6

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

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

што споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил C610 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член

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

хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил се
секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5

NRc3S(O)Rb3, NRc1S(O)2Rb3,
NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3,

супституенти независно селектирани од хало,
C1-6 алкил, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5,

S(O)2Rb3, и S(O)2NRc3Rd3;

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

RC и RD се независно селектирани од H, хало,
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C1-6 халоалкил, CN,

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

NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4,
C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4,

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

NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4,
NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4,

S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5;
секој Ra, RaRa2, Ra3, Ra4, и Ra5 е независно

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

селектиран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил,

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, и S(O)2NRc4Rd4; каде
што споменатите C1-6 алкил и C2-6 алкенил се

C2-6 алкенил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 510 член хетероарил, 4-10 член

секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5
супституенти независно селектирани од C6-10

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C310 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,
4-10 член хетероциклоалкил, хало, C1-6 алкил,

хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член
хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде што

C2-6 алкенил, C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORa4,

споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C6-10

SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4,
OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4,

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,
4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4

NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4,
NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4,

алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член
хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член

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

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој
незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5

21

Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

супституенти независно селектирани од C1-4

незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5

алкил, хало, CN, ORa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,

супституенти независно селектирани од C1-4

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6,

алкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6,
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6,

NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6,
S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6 , NRc6S(O)2NRc6Rd6,

OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6,

и S(O)2NRc6Rd6;
секој RbRb2, Rb3, Rb4, и Rb5 е независно

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6 ,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

селектиран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил,

или кој било Rc и Rd заедно со N атомот за кој

C2-6 алкенил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 510 член хетероарил, 4-10 член

што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7члена хетероциклоалкил група незадолжително

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C310 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член

заменета со 2, или 3 супституенти независно
селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-

хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член
хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде што

7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6
членхетероарил, хало, CN, ORa6, SRa6,

споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C6-10

C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6,

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,
4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4

OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6,

алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член
хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, каде што

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој
незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5

споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7
член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член

супституенти независно селектирани од C1-4

хетероарил се незадолжително заменети со 2,

алкил, хало, CN, ORa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,
C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,

или 3 супституенти независно селектирани од
хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6,
NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6,

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6,

S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6 , NRc6S(O)2NRc6Rd6,
и S(O)2NRc6Rd6;

NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6,
S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6 , NRc6S(O)2NRc6Rd6,

секој Rc, Rd, RcRdRc2, Rd2, Rc3, Rd3, Rc4, Rd4,

и S(O)2NRc6Rd6;

Rc5, и Rd5 е независно селектиран од H, C1-6
алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C6-10

или кој било Rc1 и Rd1 заедно со N атомот за
кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-,

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,
4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4

или 7-члена хетероциклоалкил група
незадолжително заменета со 2, или 3

алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член
хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член

супституенти независно селектирани од C1-6
алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде што

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6

споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C6-10
арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,

членхетероарил, хало, CN, ORa6, SRa6,
C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6,

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4
алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член

OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6,

хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член
хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6 ,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, каде што
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споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6,

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член

NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6,

хетероарил се секој незадолжително заменети
со 2, или 3 супституенти независно селектирани

NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6,
S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6 , NRc6S(O)2NRc6Rd6,

од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6,
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6,

и S(O)2NRc6Rd6, каде што споменатите C1-6
алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6,

хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член
хетероарил се секој незадолжително заменети

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,

со 2, или 3 супституенти независно селектирани

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;
или кој било Rc2 и Rd2 заедно со N атомот за

од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6,
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6,

кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-,
или 7-члена хетероциклоалкил група

OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6,

незадолжително заменети со 2, или 3
супституенти независно селектирани од C1-6

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6 ,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

или кој било Rc4 и Rd4 заедно со N атомот за

хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6,

кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-,
или 7-члена хетероциклоалкил група

SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6,
OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6,

незадолжително заменета со 2, или 3
супституенти независно селектирани од C1-6

NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6,
NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6,

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член
хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член

S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6 , NRc6S(O)2NRc6Rd6,

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6,

и S(O)2NRc6Rd6, каде што споменатите C1-6
алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6,
OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6,

хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член
хетероарил се секој незадолжително заменети

NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6,
NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6,

со 2, или 3 супституенти независно селектирани
од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6,

S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6,
и S(O)2NRc6Rd6, каде што споменатите C1-6

C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6,

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6,

хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член
хетероарил се секој незадолжително заменети

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

со 2, или 3 супституенти независно селектирани
од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6,

или кој било Rc3 и Rd3 заедно со N атомот за
кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-,

C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6,
OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,

или 7-члени хетероциклоалкил групи

NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6,

незадолжително заменети со 2, или 3
супституенти независно селектирани од C1-6

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член
хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член

или кој било Rc5 и Rd5 заедно со N атомот за
кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-,

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6,
SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6,

или 7-члена хетероциклоалкил група
незадолжително заменета со 2, или 3
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супституенти независно селектирани од C1-6

незадолжително заменети со 2, или 3

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

супституенти независно селектирани од OH,

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6,

CN, амино, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C14 алкилтио, C1-4 алкиламино, и ди(C1-4

SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6,
OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6,

алкил)амино;
n е 1 или 2;

NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6,
NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6,

p е 2, или 3; и
q е 1 или 2;

S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6,

каде што која било погоре спомената 4-10 или

и S(O)2NRc6Rd6, каде што споменатите C1-6
алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

4-7 члена хетероциклоалкил група
незадолжително содржи 2, или 3 оксо

хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член
хетероарил се секој незадолжително заменети

супституенти, каде што секој оксо супституент
кој што е присутен е заменет на јаглеродниот,

со 2, или 3 супституенти независно селектирани
од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6,

азотниот или сулфурниот атом кој што го
формира прстенот на 4-10 или 4-7 члената

C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6,

хетероциклоалкил група.

OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6,

има уште 54 патентни барања

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;
секој Ra6, Rb6, Rc6, и Rd6 е независно
селектиран од H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C37 циклоалкил, фенил, 5-6 член хетероарил, и 47 член хетероциклоалкил, каде што
споменатите C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C3-7
циклоалкил, фенил, 5-6 член хетероарил, и 4-7
член хетероциклоалкил се секој
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(51) A 61K 31/216, A 61K 47/26, A 61K 9/19, A

(72) LEHMANN, Fredrik and SPIRA, Jack
(54) ЛИОФИЛИЗИРАНИ ПРЕПАРАТИ НА

61P 35/00
(11) 10384
(21) 2019/1074

(13) Т1
(22) 19/12/2019

МЕЛФАЛАН ФЛУФЕНАМИД
(57) 1 Лиофилизиран фармацевтски препарат

(45) 31/08/2020
(30) SE20120051211 26/10/2012 SE and

којшто содржи мелфалан флуфенамид
хидрохлорид (J1), и сукроза кадешто

US201261719184P 26/10/2012 US
(96) 24/10/2013 EP13849763.1

тежинскиот однос (w/w) помеѓу споменатиот
мелфалан флуфенамид хидрохлорид (J1) и

(97) 20/11/2019 EP2928463
(73) Oncopeptides AB Västra Trädgårdsgatan
15 111 53 Stockholm, SE

сукроза е од 1:25 до 1:75.
има уште 13 патентни барања

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) A 01K 67/027, C 07K 16/28, C 07K 16/40, C

(а) низа од ектопична нуклеинска киселина која

07K 16/46, C 12N 15/85, C 12N 9/64
(11) 10411
(13) Т1

содржи секвенца која кодира протеин на
ADAM6a глушец или ортолог или хомолог или

(21) 2019/1078

фрагмент од него што е функционален кај
машки глушец и протеин на ADAM6b глушец

(22) 23/12/2019
(45) 31/08/2020

(30) US201161446895P 25/02/2011 US;
US201161497650P 16/06/2011 US and

или ортолог или хомолог или фрагмент од него
што е функционален кај машки глушец, при што

US201261595200P 06/02/2012 US

протеинот на ADAM6a глушец или ортолог или

(96) 24/02/2012 EP14154918.8
(97) 25/09/2019 EP2738258
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY

хомолог или фрагмент од нив и протеинот на
ADAM6b глушец или ортолог или хомолог или

1059US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(б) хуманизиран тежок синџир на
имуноглобулин варијабилен регионален локус,

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кој содржи модификација што ја намалува или

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

ја елиминира ендогената функција кај ADAM6
машки глушец,

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J. and
MACDONALD, Lynn
(54) ADAM6 ГЛУВЦИ

при што секвенцата на ектопична нуклеинска
киселина е присутна во рамките на

фрагмент од нив се изразуваат од низата
ектопична нуклеинска киселина; и

(57) 1 Генетски модифициран глушец чиј геном

хуманизираниот тежок синџир варијабилен
регионален локус.

содржи:

има уште 14 патентни барања
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H-CDR3 што содржи СЕК ИД БР:108 и антиген-

(51) C 07K 16/28, A 61P 35/00
(13) Т1
(22) 02/01/2020

врзувачки регион на лесен ланец кој што
содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:110, L-

(45) 31/08/2020
(30) 15160292 23/03/2015 EP

CDR2 што содржи СЕК ИД БР:11и L-CDR3 што
содржи СЕК ИД БР:112, или

(96) 21/03/2016 EP16713784.3

иии. антиген-врзувачки регион на тежок ланец

(97) 20/11/2019 EP3274370
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft

кој што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД
БР:4, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:5, и H-

Müllerstrasse 178,13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

CDR3 што содржи СЕК ИД БР:6 и антигенврзувачки регион на лесен ланец кој што

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HOLTON, Simon; FREIBERG, Christoph;

содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:8, LCDR2 што содржи СЕК ИД БР:9, и L-CDR3 што

TRAUTWEIN, Mark; DITTMER, Frank; WILLUDA,

содржи СЕК ИД БР:10, или

Jörg; GRITZAN, Uwe; SCHÖNFELD, Dorian;
GLÜCK, Julian, Marius; PINKERT, Jessica;

ив. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:34,

GUTIERREZ Eva-Maria; GOLFIER, Sven;
BECKHOVE, Philip and GE, Yingzi
(54) АНТИ-CEACAM6 АНТИТЕЛА И
УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ

H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:35, и H-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:36 и антиген-врзувачки

(57) 1 Изолирано анти-CEACAM6 антитело или

СЕК ИД БР:39, и L-CDR3 што содржи СЕК ИД

антиген-врзувачки фрагмент од истото што
содржи:

БР:40, или
в. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој

и. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:48,

што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД
БР:120, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:12и H-

H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:49, и H-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:50 и антиген-врзувачки

CDR3 што содржи СЕК ИД БР:122 и антигенврзувачки регион на лесен ланец кој што

регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1

содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:124, L-

што содржи СЕК ИД БР:52, L-CDR2 што содржи
СЕК ИД БР:53, и L-CDR3 што содржи СЕК ИД

CDR2 што содржи СЕК ИД БР:125, и L-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:126, или

БР:54, или
ии. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој

ви. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:24,

што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД
БР:106, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:107, и

H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:25, и H-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:26 и антиген-врзувачки

(11) 10376
(21) 2020/3

регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1
што содржи СЕК ИД БР:38, L-CDR2 што содржи
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регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1

што содржи СЕК ИД БР:154, или

што содржи СЕК ИД БР:28, L-CDR2 што содржи

џ. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој

СЕК ИД БР:29, и L-CDR3 што содржи СЕК ИД
БР:30, или

што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:14,
H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:15, и H-CDR3

вии. антиген-врзувачки регион на тежок ланец
кој што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД

што содржи СЕК ИД БР:16 и антиген-врзувачки
регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1

БР:76, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:77, и HCDR3 што содржи СЕК ИД БР:78 и антиген-

што содржи СЕК ИД БР:18, L-CDR2 што содржи
СЕК ИД БР:19, и L-CDR3 што содржи СЕК ИД

врзувачки регион на лесен ланец кој што

БР:20, или

содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:80, LCDR2 што содржи СЕК ИД БР:8и L-CDR3 што

џи. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:62,

содржи СЕК ИД БР:82, или
виии. антиген-врзувачки регион на тежок ланец

H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:63, и H-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:64 и антиген-врзувачки

кој што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД
БР:134, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:135, и

регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1
што содржи СЕК ИД БР:66, L-CDR2 што содржи

H-CDR3 што содржи СЕК ИД БР:136 и антиген-

СЕК ИД БР:67, и L-CDR3 што содржи СЕК ИД

врзувачки регион на лесен ланец кој што
содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:138, L-

БР:68, или
џии. антиген-врзувачки регион на тежок ланец

CDR2 што содржи СЕК ИД БР:139, и L-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:140, или

кој што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД
БР:92, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:93, и H-

иџ. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД

CDR3 што содржи СЕК ИД БР:94 и антигенврзувачки регион на лесен ланец кој што

БР:148, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:149, и

содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:96, L-

H-CDR3 што содржи СЕК ИД БР:150 и антигенврзувачки регион на лесен ланец кој што

CDR2 што содржи СЕК ИД БР:97, и L-CDR3 што
содржи СЕК ИД БР:98.

содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:152, LCDR2 што содржи СЕК ИД БР:153, и L-CDR3

има уште 16 патентни барања
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(51) B 21D 26/08, B 21D 39/04, B 23K 20/08
(11) 10377
(13) Т1

(73) Volker Wessels Intellectuele E igendom
B.V. Podium 9 3826 PA Amersfoort, NL

(21) 2020/5

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

(22) 03/01/2020
(45) 31/08/2020

(30) 20132011608 14/10/2013 NL

(72) SCHOORL,Petrus Johannes
(54) МЕТОД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА БАРЕМ
ДВА МЕТАЛНИ РАБОТНИ ДЕЛОВИ ЕДЕН ЗА

(96) 14/10/2014 EP14790773.7
(97) 04/12/2019 EP3057734
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ДРУГ НА НАЧИН СО ЕКСПЛОЗИВНО

материјал (14) со цел да се оствари

ЗАВАРУВАЊЕ

металургиска конекција помеѓу двата работни

(57) 1 Метод за поврзување на барем на два
метални работни делови еден за друг (2, 8) од

делови; и
каде што при детонацијата на

метали со различен состав на начин со
експлозивно заварување, се состои од чекорите

експлозивниот материјал (14) внатрешниот
работен дел (2) е целосно исполнет со и/или

на:
-

барем парцијално затворен со не-Њутонова
смеса (20);

затворање на внатрешен работен дел

(2) барем парцијално со надворешен работен
дел (8);
спремање на прекривка од експлозивен

карактеризиран со тоа што наведената неЊутонова смеса (20) е дилатантна не-

материјал (14) околу надворешниот работен
дел (8); и

Њутонова смеса.
има уште 14 патентни барања

-

детонирање на експлозивниот

(51) C 12Q 1/68
(11) 10378

(13) Т1

(21) 2020/6

(22) 03/01/2020

специфична реакција на полимераза верижна
реакција (англиски: Polymerase chain reaction
(PCR)) на споменатата алелна мутирана ДНК, и
изведување на анализа на топење на

(45) 31/08/2020
(30) 201462034231P 07/08/2014 US

произведената ДНК во PCR, кадешто

(96) 28/07/2015 EP15753745.7
(97) 09/10/2019 EP3198026
(73) Pharmassist Ltd Anthrakorichon 15 142 35
Nea Ionia,Athens, GR

споменатиот PCR се изведува со употреба на
- мутантен алелен специфичен прајмер

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

треба да се засили, каде што специфичниот
прајмер за мутантен алел содржи место за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

мутација и несовпаѓање со соодветната ДНК на

(72) LIANIDOU,Evrykleia and MARKOU,Athina
(54) МЕТОД ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА

дивиот тип и
- сонда за блокирање без ознака, која е

МУТАЦИОНЕН СТАТУС НА PIK3CA ВО
ПРИМЕРОК

олигонуклеотид комплементарна со секвенца
од див тип на првото влакно на ДНК од див тип,

(57) 1 1. Метода за анализирање на присуство
на PIK3CA мутантен алелен ДНК во ДНК

што одговара на првото влакно на мутантната
алелна ДНК во соодветна положба во која е

примерок, каде што спомениот метод опфаќа

присутна мутацијата што треба да се открие,

чекори за изведување на асиметрична и алелна

каде што сондата за блокирање без ознака

комплементарен на 3' (три прајмера) крај на
првото влакно на мутантната алелна ДНК што
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содржи дополнителна неусогласеност со

алел, и

споменатата прва влас на мутантната алелна

- компонента коа коже да се отрие за мерење

ДНК покрај местото на мутација и која сонда е
блокирана да дејствува како прајмер за синтеза

на температурата на топење на двојни влакна
на ДНК компоненти, најмалку вклучувајќи

на ДНК во реакцијата PCR и
- вообичаен прајмер кој е комплементарен на 3‟

двојно влакно компонента на сондата за
топење врзана за засилена мутирано алелно

крај на втората влакно на ДНК-мутант алелен
да се засили со PCR и кадешто споменатата

ДНК влакно или диво алелно ДНК влакно, при
што температурата на топење се разликува

анализа на топење се изведува со употреба на

помеѓу двојно компонентата на сондата за

- сонда за топење е необележена сонда што е
олигонуклеотид кој што опфаќа секвенца која е

топење врзана за засиленото алелно влакно и
сондата за топење врзана за засилената

комплементарна со ДНК алела од див тип и се
преклопува со секвенцата на ДНК на мутантен

влакна на дивата алела.
има уште 17 патентни барања

(51) C 12N 7/00

Khoraj (Gandhinagar) Nr. Vaishnodevi Circle

(11) 10380

(13) Т1

Sarkhej - Gandhinagar Highway, Ahmedabad –

(21) 2020/7

(22) 03/01/2020

382481 Gujarat, IN

(45) 31/08/2020

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

(30) 2015MUМ1055 27/03/2015 IN
(96) 28/03/2016 EP16721253.9

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

(97) 16/10/2019 EP3274447
(73) Cadila Healthcare Limited Zydus

(72) GLUECK, Reinhard; GIANNINO, Viviana and
GUPTA, Gaurav

Corporate Park, Scheme No. 63 Survey No. 536,
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(54) ВАКЦИНА ЗАСНОВАНА НА

опфаќа полинуклеотидната секвенца која што

РЕКОМБИНАНТЕН JERYL LYNN 2 ВИРУС НА

има SEQ ID NO.8.

ЗАУШКИ

има уште 11 патентни барања

(57) 1 Изолиран геном со целосна должина на
атенуиран JL2 на сој на вирус на заушки кој ја

конфигурирана така што магнетски да

(51) H 05H 1/54, G 21B 1/05
(11) 10388
(21) 2020/11

(13) Т1
(22) 08/01/2020

компримира компактен тороид, дел за
формирање компактен тороид (12N, 12S)

(45) 31/08/2020

конфигуриран во цилиндрична форма со

(30) 201462063382P 13/10/2014 US and
201462064346P 15/10/2014 US

множество активни магнетни калеми (32N, 32S)
кои се распоредени околу и аксијално по

(96) 12/10/2015 EP15851349.9
(97) 20/11/2019 EP3187028
(73) TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling
Foothill Ranch, CA 92610, US

должина на делот за формирање (12N, 12S),
кој се состои од: модулализирани делови за

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен

на компактниот тороид и пренесување на

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(72) BINDERBAUER,Michl; BYSTRUTSKII,Vitaly

компактниот тороид кон средината на
рамнината на комората за компресија (20), прв

and TAJMA,Toshiki
(54) СПИСОК ЗА СПОЈУВАЊЕ И

дел за компресија (14N, 14S) на првиот крај
споен со излезен дел од делот за формирање

КОМПРИМИРАЊЕ НА КОМПАКТЕН ТОР
(57) 1 Систем (100, 200) за спојување и

(12N, 12S), првиот дел за компресија (14N, 14S)
конфигуриран со конусно ограничување на

компримирање компактни плазма торуси што се

конзерваторот на проток за пасивно

состојат од: комора за компресија (20)

адијабатично да се компримира компактниот

формирање и забрзување за генерирање на
компактниот тороид и за аксијално забрзување
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тороид, како што компактниот тороид го

средната рамнина на комората за компресија

преминува првиот дел за компресија (14N, 14S)

(20), втор дел за компресија (18N, 18S) споен

кон средната рамнина на комората за
компресија (20), дел за забрзување (16N, 16S)

од прв крај до втор крај на делот за забрзување
(16N, 16S) и од вториот крај до првиот крај од

конфигуриран во цилиндрична форма со
множество активни магнетни калеми (36N и

комората за компресија (20), а каде што
вториот дел за компресија е конфигуриран со

36S) кои се распоредени околу и аксијално по
должина на делот за забрзување (16N, 16S),

конусно ограничување на конзерваторот за
проток за пасивно адијабатично да се

каде што делот за забрзување е (16N, 16S)

компримира компактниот тороид, како што

споен од прв крај до втор крај на првиот дел за
компресија (14N, 14S) и кој сочинува

компактниот тороид го преминува вториот дел
за компресија (18N, 18S) кон средната рамнина

модулализирани системи за забрзување за
аксијално забрзување на компактниот тороид и

на комората за компресија (20).
има уште 15 патентни барања

пренесување на компактниот тороид кон

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 25/24
(11) 10374
(21) 2020/61

(72) LETAVIC, Michael A.; SOYODE-JOHNSON,
Akinola; CHROVIAN, Christa C. ; RECH, Jason C.

(13) Т1
(22) 27/01/2020

and WALL, Jessica L.
(54) ЗАМЕНЕТИ 4-АЗАИНДОЛИ И НИВНА

(45) 31/08/2020
(30) 201562190416P 09/07/2015 US

УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА ГЛУН2Б
РЕЦЕПТОРИ

(96) 07/07/2016 EP16741469.7

(57) 1 1.

(97) 08/01/2020 EP3319963
(73) Janssen Pharmaceutica NV

на Формулата (I):

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
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или
(б)

При што:
R1 е избран од група која опфаќа: H, 3H, хало,

при што R3a е H, или C1-5алкил; и R3b е

C1-3алкил, и C1-3халоалкил;

избран од група која опфаќа: C1-5алкил

R2 е избрана од група која опфаќа: фенил кој е
опционалноа заменет со еден, два, или три

опционално заменет со OH, хало, или OCH3;
C1-5халоалкил; бенил; CH2циклопропил;

члена независно избрани од: хало, C1-5алкил,
и C1-5халоалкил; пиридинил опционално

циклопропил опционално заменет со C15алкил; и циклобутил; или

заменет со хало, C1-5алкил, C1-5халоалкил, и CN; тиазолил опционално заменет со C1-

(в)

5алкил; бензотиофенил; и тиенил
Опционално заменет со еден, два, или повеќе
членови независно избрани од: хало, C1-

при што R3c е избран од група која опфаќа:
циклопропил; циклобутил; пиримидинил

5алкил, и C1-5халоалкил;
R3 е

опционално заменет со хало; пиридинил;
пиридазинил; фуранил опционално заменет со

(а)

C1-5халоалкил; оксазолил; изоксазолил
опционално заменет со C1-5алкил;
оксадиазолил опционално заменет со C15алкил; пиразолил опционално заменет со C15алкил; триазолил опционално заменет со C15алкил; тетрахидрофуранил;
тетрахидропиранил; оксетанил; и оксиранил;

каде прстенот A е 4-7 член хетероциклоалкил

или
(г)

кој опционално содржи дополнителен
хетероатом на кислород
избран од група која опфаќа: Азетидинил
опционално заменет со еден или два члена
независно избрани од група која опфаќа: хало,
C1-5алкил, C1-5халоалкил, CH2OH, C15алкокси, OH, и CN; пиролидинил опционално

при што R3d е CH2-циклопропил или

заменет со еден или два члена независно

(д)

циклобутил; или

избрани од група која опфаќа: хало, C1-5алкил,
C1-5алкокси, и OH; морфолино опционално
заменет со еден или два C1-5алкил члена;
пиперидинил опционално заменет со еден или
два члена независно избрани од група која
опфаќа: хало, C1-5алкил, C1-5халоалкил, C1-

при што R3e е избран од група која опфаќа: OH,
C1-5алкил, циклопропил, циклобутил, и фенил

5алкокси, и OH; 3-Азабицикло[3.1.0]хексан-3-ил;

опционално заменет со еден хало супституент;
или

5-Азаспиро[2.3]хексан-5-ил; и пиролидин-3-он;
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(ѓ) C1-5алкил опционално заменет со OH или

и

C1-5алкокси; CH2S(CH3); CH2(S=O)CH3;

R4 е H, 2H или C1-3алкил;

CH2(SO2)CH3; или
CH2CH2(C=O)CH3; или

или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват, или N-оксид.

(е)

има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 495/04, C 07F 9/656A 61K 31/519, A

♦ R1 претставува линеарна или разгранета (C1-

61K 31/66A 61P 35/00

C6)алкилна група, линеарна или разгранета
(13) Т1
(22) 28/01/2020

(C2-C6)алкенилна група, линеарен разгранета
(C2-C6)алкинил група, линеарна или разгранета

(45) 31/08/2020
(30) 20160050411 19/01/2016 FR

(C1-C6)алкокси група, -S- (C1-C6)алкилна група,
линеарна разгранета (C1-C6) полихалоалкилна

(96) 19/12/2016 EP16816667.6
(97) 30/10/2019 EP3405471
(73) Les Laboratoires Servier and

група, хидрокси група, хидрокси (C1-C6)алкил
група, цијано група, -NR9R9', - Cy1 или халоген

Vernalis(R&D) Limited 35, Rue de Verdun 92284
Suresnes, FR and Granta Park Cambridge CB1

♦ R2, R3 и R4 независно еден од друг
претставуваат водороден атом, халоген атом,

6GB, GB
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група,
линеарна или разгранета (C2-C6)алкенилна

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

група, линеарна или разгранета (C2C6)алкинилна група, алинерна или разгранета

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

(C1-C6)полихалоалкил, хидрокси група,

(72) GENESTE, Olivier; Szlávik, Zoltán; SIPOS,
Szabolcs; Bálint, Balázs; PACZAL, Attila;

хидрокси (C1-C6)алкилна група, линеарна или
разгранета (C1-C6)алкокси група, -S- (C1-

KOTSCHY, András; CHANRION, Maïa;
MARAGNO, Ana Leticia and DEMARLES, Didier
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА АМОНИЈАК,
ПРОЦЕС ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И

C6)алкил група, цијано група, нитро група, алкил (C0-C6)-NR9R9', -O-алкил(C1-C6)-

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

NR9-C(O)-R9', -SO2-NR9R9', -SO2-алкил(C1-

(57) 1 Соединение од формулата (I):

C6),
♦ R5 претставува водороден атом,

(11) 10375
(21) 2020/62

атом,

NR9R9', -C(O)-OR9, -OC(O)-R9, -C(O)-NR9R9', NR9-C(O) -R9', -NR9-C(O)-OR9' -алкил (C1-C6)-

♦ R6 ја претставува групата

каде што:
♦ Y претставува -NH- група или атом на
кислород,
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♦ R7 претставува водороден атом или линеарна

- "хетероциклоалкил" "значи секоја моно- или

или разгранета (C1-C6)алкилна група,

би-циклична не-ароматична карбоциклична

♦ R8 претставува а -ОP(O)(O-)(O-) група, OP(O)(O-)(OR10)) група, група на -

група која содржи од 3 до 10 прстенести
членови, и содржи од 1 до 3 хетероатоми

OP(O)(OR10)(OR10'), -O-SO2-O- група, група OSO2-OR10, -Cy2, -OC(O)-R9 група, група-a -

избрани од кислород, сулфур и азот, што може
да вклучи системи на фузиран, премостен или

OC(O)-OR9 или група –O-C(O)-NR9R9';
♦ R9 и R9' независно еден од друг

спиро,

претставуваат водороден атом, линеарена или

можно е за арил, хетероарил, циклоалкил и

разгранета (C1-C6)алкил група линеарена или
разгранета амино (C1-C6)алкил група,

хетероциклоалкил групи дефинирани така и
алкил, алкенил, алкинил, алкокси групи, да

♦ R10 и R10' независно еден од друг
претставуваат водороден атом, линеарена или

бидат супституирани од 1 до 4 групи избрани од
линеарни или разгранети (C1-C6)алкилна,

разгранета (C1-C6)алкил група или
арилалкил(C1-C6) група,

линеарна разгранета (C2-C6)алкенил група,
линеарна или разгранета (C2-C6)алкинилна

♦ Cy1 и Cy2 независно една од друга,

група, линеарна или разгранета (C1-

претставуваат циклоалкил група,
хетероциклоалкилна група, арилгрупа или

C6)алкокси, (C1-C6)алкил-S-, хидрокси, оксо
(или N-оксид каде што е соодветно), нитро,

хетероарилна група,
можно е амонијакот така дефиниран да постои

цијано, -C(O)-OR', -OC(O)-R', -C(O)-NR'R", NR'R", -(C=NR')-ОR", линеарена или разгранета

како диполарна јонска форма или да има
моновалентно анјонски контрацепт, со што се

(C1-C6)полихалоалкил, трифлуорометокси или
халоген, каде што се подразбира дека R' и R' се

подразбира дека:

независни еден од друг претставуваат

- "арил" значи фенил или нафтилна група,
- "хетероарил" значи секоја моно- или би-

водороден атом или линеарна или разгранета
(C1-C6)алкилна група и се подразбира дека

циклична група составена од 5 до 10
прстенести членови, кои имаат најмалку една

еден или повеќе од јаглеродните атоми на
претходните можни супституенти, можат да

ароматска половина и содржат од 1 до 3
хетероатоми избрани од кислород, сулфур и

бидат деутерирани, нивни енантиомери,
диастереоизомери и атропизомери и нивни

азот,

додатоци со фармацевтски прифатлива

- "циклоалкил" значи секоја моно- или бициклична не-ароматична карбоциклична група

киселина или база.
има уште 30 патентни барања

која содржи од 3 до 10 прстенести членови,
(51) C 07D 403/14, C 07D 401/14, C 07D 413/14,

(30) 16152416 22/01/2016 EP and 16159651

C 07D 487/04, C 07D 405/14, C 07D 471/10, C

10/03/2016 EP

07D 487/10, A 61K 31/55, A 61K 31/506, A 61K
31/5377, A 61P 35/00, A 61P 3/00, A 61P 29/00,

(96) 20/01/2017 EP17701110.3
(97) 04/12/2019 EP3405196
(73) Janssen Pharmaceutica NV, BE

A 61P 37/00
(11) 10387

(13) Т1

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

(21) 2020/70

(22) 30/01/2020

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MEERPOEL, Lieven; QUEROLLE, Olivier

(45) 31/08/2020

Alexis Georges; PONCELET, Virginie Sophie;
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STANSFIELD, Ian; GROSS, Gerhard Max;

супституиран со еден супституент селектиран

JACOBY, Edgar; KULAGOWSKI, Janusz Jozef;

од групата составена од -NH2, -COOH, и Het6;

MACLEOD, Calum; MANN, Samuel Edward;
GREEN, Simon Richard and HYND, George
(54) НОВИ СУПСТИТУИРАНИ
ЦИАНОИНДОЛИН ДЕРИВАТИ КАКО NIK

R16a и R16b секое независно претставува
водород, C1-4алкил или C3-6циклоалкил;

ИНХИБИТОРИ

секој независно селектиран од групата
составена од хало; циано; C1-6алкил; -O-C1-

R3 претставува фенил опционално
супституиран со еден, два или три супституенти

(57) 1 Соединение со формулата (I):

4алкил; -C(=O)-R10; -S(=O)2-C1-4алкил; S(=O)(=NR20a)-C1-4алкил; -O-C1-4алкил
супституиран со еден, два или три хало атоми; O-C1-4алкил-R12; C3-6циклоалкил; -OC36циклоалкил; Het1a; -O-Het1b; R18; R21; -P(=O)(C1-4алкил)2; -NH-C(=O)-C1-4алкил; -NH-C(=O)Het1g;
-NR17aR17b; C1-4алкил супституиран со еден,
негова таутомерна или стереоизомерна форма,
назначено со тоа, што

два или три хало атоми; C1-4алкил
супституиран со еден, два или три -OH

R1 претставува C1-4алкил;
R2 претставува C1-6алкил, или C1-6алкил

супституенти; C1-4алкил супституиран со еден
R13; C1-4алкил супституиран со еден R18; C2-

супституиран со еден R5;
Y претставува CR4 или N;

6алкенил; C2-6алкенил супституиран со еден
R13; C2-6алкинил; и C2-6алкинил супституиран

R4 претставува водород или хало;

со еден R13;

R5 претставува хало, Het3a, -NR6aR6b, или OR7;

R10 претставува -OH, -O-C1-4алкил, NR11aR11b или Het2;

R6a претставува водород или C1-4алкил;
R6b претставува водород; C1-4алкил; C3-

R18 претставува 5-член ароматичен прстен што
содржи еден, два или три N-атоми; каде што

6циклоалкил; -C(=O)-C1-4алкил; -C(=O)-Het4; S(=O)2-C1-4алкил;

наведениот 5-член ароматичен прстен може
опционално да е супституиран со еден

-C(=O)-C1-4алкил супституиран со еден

супституент селектиран од групата составена

супституент селектиран од групата составена
од -OH и -NR16aR16b;

од C1-4алкил и C3-6циклоалкил;
R21 претставува 3,6-дихидро-2H-пиран-4-ил

или C1-4алкил супституиран со еден
супституент селектиран од групата составена

или 1,2,3,6-тетрахидро-4-пиридинил, каде што
1,2,3,6-тетрахидро-4-пиридинил може

од -OH и -S(=O)2-C1-4алкил;
R7 претставува водород, C1-4алкил, -C1-

опционално да е супституиран на N-атомот со
C1-4алкил или C3-6циклоалкил;

4алкил-NR8aR8b, -C(=O)-R9, -S(=O)2-OH, -

Het1a, Het1c и Het1d секоја независно

P(=O)2-OH, -(C=O)-CH(NH2)-C1-4алкил-Arили C1-4алкил-Het3b

претставува 4- до 7-член моноцикличен заситен
хетероциклил што содржи еден или два

R8a претставува водород или C1-4алкил;
R8b претставува водород, C1-4алкил, или C3-

хетероатоми секој независно селектиран од O,
S, S(=O)p и N; или 6- до 11-член бицикличен

6циклоалкил;

заситен хетероциклил, вклучително фузирани,
спиро и премостени циклуси, што содржат еден,

R9 претставува C1-6алкил, или C1-6алкил
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два или три хетероатоми секој независно

три C-атоми од прстен со еден или два

селектиран од O, S, S(=O)p и N;

супституенти секој независно селектиран од

каде што наведениот 4- до 7-член
моноцикличен заситен хетероциклил или

групата составена од-OH, хало, C1-4алкил,
циано, -C(=O)-C1-4алкил, -O-C1-4алкил, -NH2, -

наведениот 6- до 11-член бицикличен заситен
хетероциклил може опционално да е

NH(C1-4алкил), и -N(C1-4алкил)2;
Het2 претставува хетероциклил со формулата

супституиран, каде е можно, на еден, два или
три N-атоми од прстен со супституент секој

(b-1):

независно селектиран од групата составена од
C1-4алкил, C3-6циклоалкил, и C1-4алкил
супституиран со еден супституент селектиран

(b-1) претставува N-поврзан 4- до 7-член
моноцикличен заситен хетероциклил што

од групата составена од -OH и -O-C1-4алкил; и
каде што наведениот 4- до 7-член

опционално содржи еден дополнителен

моноцикличен заситен хетероциклил или
наведениот 6- до 11-член бицикличен заситен

хетероатом селектиран од O, S, S(=O)p и N, или
N-поврзан 6- до 11-член бицикличен заситен

хетероциклил може опционално да е

хетероциклил, вклучително фузирани, спиро и
премостени циклуси, што опционално содржат

супституиран на еден, два или три C-атоми од
прстен со еден или два супституенти секој

еден или два дополнителни хетероатоми секој

независно селектиран од групата составена одOH, хало, C1-4алкил, циано, -C(=O)-C1-4алкил,

независно селектиран од O, S, S(=O)p и N;
каде што во случај кога (b-1) содржи еден или

-O-C1-4алкил, -NH2, -NH(C1-4алкил), и -N(C14алкил)2;

два дополнителни N-атоми, наведените еден
или два N-атоми може опционално да се

Het1b, Het1e, Het1g, Het4, Het7 и Het8 секоја

супституирани со супституент секој независно
селектиран од групата составена од C1-4алкил,

независно претставува 4- до 7-член
моноцикличен заситен хетероциклил, прикачен

C3-6циклоалкил и Het7; и

на остатокот од молекулот со формулата (I)
преку било кој достапен јаглероден атом од

каде што (b-1) може опционално да е
супституиран на еден, два или три C-атоми од

прстен, наведената Het1b, Het1e, Het1g, Het4,
Het7 и Het8 содржи еден или два хетероатоми

прстен со еден или два супституенти секој
независно селектиран од групата составена од

секој независно селектиран од O, S, S(=O)p и N;

хало, -OH, циано, C1-4алкил, -O-C1-4алкил, NH2, -NH(C1-4алкил), -N(C1-4алкил)2, и C1-

каде што наведениот 4- до 7-член
моноцикличен заситен хетероциклил може

4алкил-OH;

опционално да е супституиран, каде е можно,
на еден или два N-атоми од прстен со

R11b претставува водород; Het1e; C1-4алкил; C1-4алкил-Het5; -C1-4алкил-Het8; C1-4алкил

супституент секој независно селектиран од
групата составена од C1-4алкил, C3-

супституиран со еден, два или три супституенти
секој независно селектиран од групата

6циклоалкил, и

составена од хало, -OH и -O-C1-4алкил; C36циклоалкил; или C3-6циклоалкил супституиран

C1-4алкил супституиран со еден супституент
селектиран од групата составена од

со еден, два или три супституенти секој

-OH и -O-C1-4алкил; и
каде што наведениот 4- до 7-член

независно селектиран од групата составена од
хало, -OH и -O-C1-4алкил;

моноцикличен заситен хетероциклил може
опционално да е супституиран на еден, два или

R13 претставува -O-C1-4алкил, C(=O)NR15aR15b, NR19aR19b, C3-
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6циклоалкил, Het1d, или -C(=O)-Het1f;

составена од хало, C1-4алкил, и C3-

R12 претставува -OH, -O-C1-4алкил, -

6циклоалкил;

NR14aR14b, -C(=O)NR14cR14d, -S(=O)2-C14алкил, -S(=O)(=N-R20b)-C1-4алкил, C3-

R11a, R14a, R14c, R15a, R17a и R19a секоја
независно претставува водород или C1-4алкил;

6циклоалкил, Ar2, или Het1c;
Ar1 претставува фенил опционално

R14b, R14d, R15b, R17b и R19b секоја
независно претставува водород; C1-4алкил; C3-

супституиран со еден хидрокси;
Ar2 претставува фенил опционално

6циклоалкил; -C(=O)-C1-4алкил; C1-4алкил
супституиран со еден супституент селектиран

супституиран со еден C1-4алкил;

од групата составена од хало, -OH и -O-C1-

Het3a, Het3b, Het5, Het6 и Het1f секоја
независно претставува хетероциклил со

4алкил; -C(=O)-C1-4алкил супституиран со еден
супституент селектиран од групата составена

формулата (c-1):

од хало, -OH и -O-C1-4алкил; или -S(=O)2-C14алкил;
R20a и R20b секоја независно претставува
водород; C1-4алкил; C3-6циклоалкил; или

(c-1) претставува N-поврзан 4- до 7-член

C1-4алкил супституиран со еден супституент

моноцикличен заситен хетероциклил што
опционално содржи еден дополнителен

селектиран од групата составена од -OH и -OC1-4алкил;

хетероатом селектиран од O, S, S(=O)p и N;
каде што во случај (c-1) да содржи еден

p претставува 1 или 2;
или негова фармацевтски прифатлива

дополнителен N-атом, наведениот
дополнителен N-атом може опционално да е

адитивна сол, или солват.

супституиран со C1-4алкил или C36циклоалкил; и
каде што (c-1) може опционално да е
супституиран на еден или два C-атоми од
прстен атоми со еден или два супституенти

има уште 23 патентни барања

секој независно селектиран од групата
(11) 10385
(21) 2020/72

(13) Т1
(22) 30/01/2020

(54) СОНДА НА НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА СО
ЕДИНЕЧНА ФЛУОРОФОР ЕТИКЕТА

(45) 31/08/2020
(30) 20130019180 30/10/2013 GB

ПОВРЗАНА ЗА ВНАТРЕШЕН ЦИТОЗИН ЗА
УПОТРЕБА ВО ПОВТОРУВАЧКА ПОВРЗАНA

(96) 30/10/2014 EP14793265.1
(97) 20/11/2020 EP3063292
(73) Mast Group Limited Mast 6 House Derby

ИЗОТЕРМАЛНА АМПЛИФИКАЦИЈА

Road Bootle Liverpool, Merseyside L20 1EA ,
GB

којшто содржи:
амплификација на целна нуклеинска киселина

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

во примерокот со повторувачка-поврзана
изотермална амплификација;

(72) SUWARA,Monika Iwona; JAVED, Sajid and
GILLIES, Elizabeth Ann

истражување на амплифицирана нуклеинска
киселина со сонда којашто содржи;

(57) 1 Постапка за откривање на целна
нуклеинска киселинска секвенца во примерок

олигонуклеотидна секвенца на сонда

38

Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

комплементарна со регион на целна нуклеинска

со исклучок за позициите 1-3 на 3‟ крајот и

киселинска секвенца, кадешто споменатата

позицијата 1 на 5‟ крај; и

олигонуклеотидна секвенца на сонда има само
една флуорофор етикета и којашто етикета е

откривање на присуството на целна нуклеинска
киселина, кадешто покачувањето на

поврзана за внатрешна цитозин база и кадешто
споменатата олигонуклеотидна секвенца на

флуоресценција на сондата го покачува
присуството на целната нуклеинска киселина во

сонда нема 3‟ краен завршеток, кадешто
цитозин базата е во суштина централно

примерокот.
има уште 17 патентни барања

изложена помеѓу олигонуклеотидната должина

(51) C 07K 14/73
(11) 10386

(13) Т1

(21) 2020/73

(22) 31/01/2020

(72) ROBBINS, Paul F.; ROSENBERG, Steven A.
and YAO, Xin
(54) РЕЦЕПТОРИ НА Т КЛЕТКИ КОИ ШТО

(45) 31/08/2020
(30) P201261701056 14/09/2012 US

ПРЕПОЗНАВААТ МНС КЛАСА 2-ОГРЧЕНИ
MEGA-A3

(96) 13/09/2013 EP13767200.2
(97) 04/12/2019 EP2895509
(73) The U.S.A. as represented by the
Secretary,Department of Health and Human

(57) 1 Изолиран или пурифициран рецептор на
Т-клетки (TCR) кој што содржи:

Services od Technology Transfer National

каде што TCR од (а) и функционалната

Institutes od Health 6011 Executive
Boulevard,Suite 325 MSC 7660 Bethesda,MD

варијанта од (б) специфично се врзуваат за (i)
MAGE A3 кој што е претставен преку HLA-

20892-7660, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

DPβ1*04 и (ii) MAGE-A6,
каде што функционалната варијанта содржи:

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28
лок.8, 1000, Скопје

(I)
(1)

(а) SEQ ID NOs. 3-8 или
(б) функционална варијанта од (а),

SEQ ID NOs: 3, 4, 6, 7, 8 и 29, каде што:
Xaa кај 4 е Ala, Xaa кај 5 е Ser, Xaa кај 6

е Gly, и Xaa кај 7 е Thr во SEQ ID NO: 29;
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(2)

Xaa кај 4 е Ser, Xaa кај 5 е Ala, Xaa кај 6

(2)

Xaa кај 4 е Arg, Xaa кај 5 е Ala, Xaa кај 6

е Gly, и Xaa кај 7 е Thr во SEQ ID NO: 29;

е Gly, и Xaa кај 7 е Pro во SEQ ID NO: 30,

(3)
Xaa кај 4 е Ser, Xaa кај 5 е Ser, Xaa кај 6
е Gly, и Xaa кај 7 е Ala во SEQ ID NO: 29; или

пожелно каде што функционалната варијанта
содржи

(4)
Xaa кај 4 е Val, Xaa кај 5 е Ser, Xaa кај 6
е Gly, и Xaa кај 7 е Thr во SEQ ID NO: 29; или

(а)
SEQ ID NO: 29, каде што Xaa4 е
Ala, Хаа5 е Ser, Xaa6 e Gly, и Xaa7 e Thr, или

(II)
(1)

SEQ ID NOs: 3, 4, 5, 6, 7, и 30, каде што:
Xaa кај 4 е Ala, Xaa кај 5 е Thr, Xaa кај 6

(б) SEQ ID NO: 29, каде што Xaa4 е Ser,
Хаа5 е Ala, Xaa6 e Gly, и Xaa7 e Thr.

е Gly, и Xaa кај 7 е Pro во SEQ ID NO: 30; или

има уште 17 патентни барања

(51) B 65D 17/00

(57) 1 Сад за херметичко чување на течни,

(11) 10389
(21) 2020/75

(13) Т1
(22) 03/02/2020

тестести и/или тврди производи, поточно храна,
кој се состои од контејнер (1) кој го задржува

(45) 31/08/2020

производот отворен на едната страна и и друг

(96) 05/04/2017 EP17165039.3
(97) 27/11/2019 EP3385184
(73) Piech, Gregor Anton Föhrenwald 17a 6352
Ellmau, AT

крај кој се отвора со кинење (2) поврзан
херметички со контејнерот за производот преку

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

отвора со кинење (2) може повеќепати да се
отвора и затвора и се состои од композитен

(72) Piech, Gregor Anton
(54) САД ЗА ХЕРМЕТИЧКО ЗАТВАРАЊЕ И
ЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ,ПОТОЧНО ХРАНА

материјал (4) во форма на лист со метален слој

преклопен раб (3) или преку леплива врска,
заварена врска или слично, каде крајот кој се

(5), поточно од алмуминиумски или лимена
плоча, поврзана за пластичниот филм (6),
поточно преку адхезивен лакиран слој (7); каде
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листот со метален слој (5) и, каде ако може да

прием на запците за запечатување и

се примени, адхезивниот лакиран слој (7) е

забравување (12,13) поставени врз

издупчен или изпанчан на начин соодветен на
периферната линија од регијата за отворање

истанчувањето и рамката за спојување (11);
каде

формирајќи микропразнина (8); каде
пластичниот филм (6) поставен од внатрешната

позицијата на запците за запечатување и
забравување, од една страна, и жлебовите за

приемна страна и затворајќи ја
микропразнината (8) во многу мал простор од

прием, од друга страна , можат да бидат
заменети; и каде крајниот дел формиран со

микропразнината (8) има истанчување или

регијата на крајот (10), која може да биде да

засек (9) кој се протега преку поголемиот дел
од дебелината на филмот; каде

биде отворена со завртување и која е поврзана
со микропразнина (8), и со рамката за

периферната рамка за стврднување и
спојување (11) има најмалку еден забец за

стврднување и спојување (11) зацврстена за
него, од една страна има елемент за отворање

запечатување и забравување (12, 13)
прицврстен на надворешната страна од крајот

со кинење (17) поврзан на артикулиран начин
за надворешниот раб од рамката за

на маргиналната регија од регијата на крајот

стврднување и спојување (11) и, од друга

(10) која може кружно да го отвора и е
прицврстена за микропразнината (8); каде

страна, е фиксно поврзан за дијаметрално
спротивниот елемент за отворање со кинење

рамката за затворање (14) се активира со
рамката за стврднување и спојување (11)

(17) со крајната површина поставена надвор од
крајниот дел кој може да се врти преку регијата

истотака зацврстена кон надворешната страна
на површината од фиксниот крај близу до

која ја носи оската (18) вкалапена во
стврднувањето и рамката за спојување (11).

микропразнината (8) и надворешноста од

има уште 11 патентни барања

регијата за отворање и има жлебови (15,16) за

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/167, A 61K 31/40, A
61K 31/46, A 61K 31/56, A 61K 31/573, A 61K

(21) 2020/76

31/58, A 61K 9/00, A 61K 9/12, A 61K 9/16, A
61P 11/00

(30) 182565P 29/05/2009 US; 258172P
04/11/2009 US; 309365P 01/03/2010 US and

(11) 10390

(22) 03/02/2020
(45) 31/08/2020

(13) Т1

345536P 17/05/2010 US
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(96) 28/05/2010 EP16164844.9

фармацевтски прифатливи соли, естери, или

(97) 11/12/2019 EP3111926
(73) Pearl Therapeutics, Inc. 200 Saginaw
Drive, Redwood City, CA 94063, US

нивни солвати; и

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

беклометазон, будезонид, циклезонид,
флунизолид, флутиказон, метил-преднизолон,

(72) VEHRING, Reinhard; HARTMAN, Michael
Steven; SMITH, Adrian Edward; JOSHI, Vidya B.;

мометазон, преднизон и тримацинолон,
вклучително било кои нивни фармацевтски

DWIVEDI, Sarvajna Kumar and LECHUGA-

прифатливи соли, естери, или солвати

BALLESTEROS, David
(54) СОСТАВИ, МЕДОТИ & СИСТЕМИ ЗА

и барем 50% од материјалот од честички од
активен агенс по волумен покажуваат оптички

РЕСПИРАТОРНА ИСПОРАКА НА ДВА ИЛИ
ПОВЕЌЕ АКТИВНИ АГЕНСИ

дијаметар од 4 µm или помалку; и еден или
повеќе видови респирабилни суспендирачки

(57) 1 Фармацевтски состав испорачлив од
мерно дозен инхалатор, што содржи:

честички;
назначено со тоа, што барем еден вид од

суспензион медиум што содржи фармацевтски

респирабилни суспендирачки честички содржат

прифатливо гориво;
барем три различни видови на честички од

перфорирани фосфолипид микроструктури.
каде што вкупната маса на барем едниот вид

активен агенс, каде што секој од барем трите
различни видови на честички од активен агенс

на суспендирачки честички ја надминува
вкупната маса на барем едниот вид на честички

содржат различен активен агенс, каде што
прв вид на честички од активен агенс што

од активен агенс, и трите или повеќе различни
видови на честички од активен агенс се

содржат гликопиролат вклучително било кои

распоредуваат со респирабилните

фармацевтски прифатливи соли, естери, или
нивни солвати,

суспендирачки честички во рамките на
суспензиониот медиум за да се формира ко-

втор вид на честички од активен агенс што
содржат формотерол вклучително било кои

суспензија.
има уште 25 патентни барања

трет вид на честички од активен агенс што
содржат активен агенс одбран од

42

Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/167, A 61K 31/40, A

содржи:

61K 31/46, A 61K 31/56, A 61K 31/573, A 61K

суспензион медиум што содржи фармацевтски

9/16, A 61K 31/58, A 61K 9/00, A 61K 9/12, A
61M 15/00, A 61P 11/00

прифатливо гориво;
мнозинство на честички од активен агенс каде

(11) 10391
(21) 2020/77

(13) Т1
(22) 03/02/2020

што честичките од активен агенс содржат
гликопиролат и барем 90% од честичките од

(45) 31/08/2020
(30) 182565P 29/05/2009 US; 258172P

активен агенс по волумен покажуваат оптички
дијаметар од 7 µm или помалку; и

04/11/2009 US; 309365P 01/03/2010 US and

мнозинство на респирабилни суспендирачки

345536P 17/05/2010 US
(96) 28/05/2010 EP16164849.8

честички што содржат перфорирани
фосфолипид микроструктури,

(97) 11/12/2019 EP3111927
(73) Pearl Therapeutics, Inc. 200 Saginaw

каде што вкупната маса на респирабилните
суспендирачки честички ја надминува вкупната

Drive, Redwood City, CA 94063, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

маса на честичките од активен агенс,
мнозинството на честички од активен агенс се

бр.15a-13,1000 Скопје

поврзува со мнозинството на респирабилни

(72) VEHRING, Reinhard; HARTMAN, Michael
Steven; SMITH, Adrian Edward; JOSHI, Vidya B.

суспендирачки честички за да се формира косуспензија агенс и покрај пловните разлики

and DWIVEDI, Sarvajna Kumar
(54) СОСТАВИ ЗА РЕСПИРАТОРНА

помеѓу честичките од активен агенс и
респирабилните суспендирачки честички во

ИСПОРАКА НА АКТИВНИ АГЕНСИ И
ПОВРЗАНИ МЕТОДИ И СИСТЕМИ

рамките на суспензиониот медиум.
има уште 30 патентни барања

(57) 1 Ко-суспензија испорачлива од мерно
дозен инхалатор, стабилната ко-суспензија

(51) C 07D 403/04, A 61K 31/4155, A 61K
31/167, A 61K 31/506, A 61P 35/00
(11) 10392
(21) 2020/78

(30) 201462063394P 13/10/2014 US
(96) 13/10/2015 EP15850314.4

(13) Т1
(22) 03/02/2020

(97) 20/11/2019 EP3207035
(73) Yuhan Corporation 74 Noryangjin-ro

(45) 31/08/2020

Dongjak-gu Seoul 06927, KR
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(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери

Cl, Br, CN, или CF3;

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

R5 е водород, CF3, C1-6 алкил, C3-7

(72) SUH, Byung-Chul; SALGAONKAR, Paresh
Devidas; LEE, Jaekyoo; KOH, Jong Sung; SONG,

циклоалкил, 5-6 член хетероарил кој содржи 1-3
хетероатоми избрани од N, O и S, или 6-10 член

Ho-Juhn; LEE, In Yong; LEE, Jaesang; JUNG,
Dong Sik; KIM, Jung-Ho and KIM, Se-Won
(54) СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА
МОДУЛИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИ НА ЕГФР

моноциличен или бицикличен арил, каде
хетероарил или арил е опционално заменет на

МУТАНТ КИНАЗА

R7 е водород, -CH2OH, -CH2OR8, C1-3 алкил,

(57) 1 Соединение на формулата (I):

(CH2)nNR9R10, (CH2)nNR11R12, C(O)NR9R10,
или C(O)NR11R12, каде секој n е независно 1

еден или повеќе атоми на јаглерод со R13;
R6 е водород или C1-6 алкил;

или 2;
R8 je е избран од C1-6 алкил или C3-7
циклоалкил;
R9 е избран од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил
или4-7 член хетероциклил кој содржи 1-2
хетероатоми избрани од N, O и S, каде C1-6
алкил или C3-7 циклоалкил е опционално
каде:
X е CH или N;

заменет со халоген или -OR8, и каде 4-7 член
хетероциклил кој има еден атом на азот кој е

R1 е H, R8 или -OR8;

опционално и независно заменет со -R8,C(O)R8, -C(O)OR8, или C(O)NHR8;

R2 е водород, C1-6 алкил, 6-10 член
моноцикличен или бицикличен арил, или 5-10

R10 е C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, или

член хетероарил кој содржи 1-4 хетероатоми
избрани од N, O и S, каде хетероарил или арил

(CH2)nNR9R9, каде секој n е независно 1 или 2;
R11 и R12, земени заедно со атомот на азот за

е опционално и независно заменет на еден или
повеќе атоми на јаглерод со R13; и каде

кој се врзани создаваат, независно од секое
јавување,

хетероарил кој има еден или повеќе атоми на

i) 3-8 члена заситена или делумно заситена
моноциклична група која нема други

азот е опционално и независно заменет на еден
или повеќе атоми на азот со R8;

хетератоми освен атомите на азот за кој се

R3 е водород, 4-7 член моноцикличен
хетероциклил кој содржи 1-2 хетероатими

врзани R11 и R12 , каде споменатата 3-8 члена
заситена или делумно заситена моноциклична

избрани од N, O и S, и опционално заменет со
оксо, 5-6 член хетероарил кој содржи 1-3

група е опционално и независно заменета на
еден или повеќе атоми на јаглерод со халоген,

хетероатоми избрани од N, O и S, NR9R10,

хидроксил, -OR8, -NR9R10, или -NR11R12; или
ii) 5-8 члена заситена или делумно заситена

NR11R12, или фенил, каде хетероарил или
фенил е опционално и независно заменет на

моноциклична група која има 1 или 2

еден или повеќе атоми на јаглерод со R13; к
аде хетероциклил или хетероарил кој има еден

хетероатоми, освен атомот на азот за кој се
R11 и R12 , каде споменатите хетероатоми се

или повеќе азоти на атом е опционално и
независно заменет на еден или повеќе атоми

независно избрани од азот, кислород, сулфур,
сулфон, или сулфоксид, каде споменатата 5-8

на азот со R8;

члена заситена или делумно заситена
моноциклична група која има 1 или 2 атоми на

R4 е водород, C1-4 алкил, C3-5 циклоалкил, F,
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азот е опционално заменета со еден или повеќе

R13 е избран од халоген, CN, CF3, R8, -OR8

атоми на јаглерод или азот со -R8, -C(O)R8, -

или C2-4 алкенил,

C(O)OR8, -C(O)NHR8, -SO2R8, -SO2NH2, или SO2NR82; и

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 14/475, C 07K 19/00, C 12N 15/86, C

домен, лиганд сврзувачки полипептид којшто

12N 15/85, C 12N 15/12, C 12N 15/63, A 61K
38/18, A 61K 31/71A 61P 27/02, A 61P 9/14

содржи аминокиселинска секвенца дефинирана
со позиции 25-314 на SEQ ID NO: 2, со

(11) 10393
(21) 2020/79

(13) Т1
(22) 03/02/2020

клаузулата дека позициите на полипептидот
соодветствуваат на позициите 104-106 на SEQ

(45) 31/08/2020

ID NO: 2 не се идентични на N-X-S или N-X-T,

(30) 201361765841P 18/02/2013 US and
201361782376P 14/03/2013 US

кадешто лиганд сврзувачката молекула се
врзува за и инхибира човечки VEGF-C и

(96) 13/02/2014 EP14752057.1
(97) 25/12/2019 EP2956476
(73) Vegenics Pty Limited Suite 0403 Level 4
650 Chapel Street South Yarra, Victoria 314AU

човечки VEGF-D; и
кадешто лиганд сврзувачкиот полипептид

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

позициите 33-35 на SEQ ID NO: 2, позиции 166-

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GEROMETTA, Michael and ADAMS, Timothy
(54) ЛИГАНД СВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ И
НИВНИ УПОТРЕБИ

168 на SEQ ID NO: 2, позиции 251 -253 на SEQ
ID NO: 2, и позиции 299-301 на SEQ ID NO: 2 и е

(57) 1 Лиганд сврзувачка молекула којашто
содржи лиганд сврзувачки полипептид фузиран

кадешто лиганд сврзувачка молекула е
растворлива.

за фрагмент на имуноглобулински константен

има уште 8 патентни барања

задржува четири N-гликолизациони
секвенциони места коишто соодветствуваат на

гликозилиран на споменатите четири Nгликолизациони секвенциони места; и
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(51) C 07K 16/28, A 61K 39/00
(11) 10394
(13) Т1

(72) TAYLOR, Frederick R.; CARAVELLA, Justin
A.; GARBER STARK, Ellen A. and RABAH, Dania

(21) 2020/80

(45) 31/08/2020
(30) 201261735362P 10/12/2012 US and

Mounir
(54) АНТИКРВНИ ДЕНДРИТИЧНО-КЛЕТОЧНИ
АНТИГЕН 2 АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ

201361763270P 11/02/2013 US
(96) 10/12/2013 EP13814340.9

(57) 1 Изолирано антитело кое што го врзува
човечкиот крвен дендритично-клеточен антиген

(97) 22/01/2020 EP2928923
(73) Biogen MA Inc. 225 Binney Street

2 (BDCA2) (НИЗА ИД БР: 1),
каде што антителото содржи варијабилен тежок

Cambridge, MA 02142, US

(VH) домен кој што е идентичен на

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

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 24; и
каде што антителото содржи варијабилен лесен

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

(VL) домен кој што е идентичен на
аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 23.

(22) 04/02/2020

има уште 10 патентни барања
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(54) БИОХЕМИСКИ СТАБИЛИЗИРАНA HIV-1

(51) A 61K 39/21
(11) 10395

(13) Т1

ENV ТРИМЕР ВАКЦИНА

(21) 2020/83

(22) 05/02/2020

(57) 1 HIV gp140 тример којшто содржи HIV
gp140 полипептид којшто содржи

(45) 31/08/2020
(30) 20080104449P 10/10/2008 US
(96) 13/10/2009 EP18150843.3

аминокиселинска секвенца со барем 95%
идентичност со секвенцата:

(97) 25/12/2019 EP3335728
(73) Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc.

којшто содржи тримеризационен домен; и
којшто содржи варијабилен повторувачки V3

and Children’s Medical Center Corporation

пептид;

330 Brookline Avenue, Boston, MA 02215, US,
US and 55 Shattuck Street Boston, MA 02115,,

кадешто HIV gp140 тример е способен за
предизвикување на продукција на

US

нутрализирачки антисерум против HIV кога е
администриран кај субјект.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HARRISON, Stephen, C.; Chen, Bing;

има уште 14 патентни барања

Barouch, Dan H.; Nikolola, Joseph P. and
Seaman, Michael Scott
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(51) C 07C 315/00, C 07C 317/28, C 07C 317/24,
C 07C 315/04

(72) VENKATESWARALU, Jasti; RAJENDIRAN,
Chinnapillai; REDDY, Nallamaddi Ravikumar;

(11) 10396

(13) Т1

CONNOLLY, Terrence Joseph; ECKERT, Jeffrey;

(21) 2020/85

(22) 06/02/2020

FRANK, Anthony Joseph and RUCHELMAN,
Alexander L.
(54) ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА (S)1-(3-ЕТОКСИ-4-МЕТОКСИФЕНИЛ)-2-

(45) 31/08/2020
(30) 201261601226P 21/02/2012 US
(96) 20/02/2013 EP18168969.6
(97) 08/01/2020 EP3378850
(73) Amgen (Europe) GmbH Floor 6-8,

МЕТАНСУЛФОНИЛЕТИЛАМИН

Suurstoffi 22 6343 Risch-Rotkreuz, CH

соединение со формулата (II):

(57) 1 Постапка за подготвување на

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
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назначено со тоа, што хиралното помошно
средство е (R)-(+)-терцијаренбутилсулфинамид
или (S)-α-метилбензиламин;
(б) додавање нуклеофил на кондензираниот
производ, при што нуклеофилот е литиумовиот
анјон на диметилсулфон; и
(ц) депротекција на додатениот производ,
каде што:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
хидрат, солват, или полиморф,

R1 е CH3; и

која содржи:

секое од R2, R3, R4, R5, и R6 е на секое
појавување независно водород, хало, C1-

(a) кондензирање хирално помошно средство
со алдехид што ја има формулата

C6алкил, C1-Алкокси -CF3, -CN или -NO2.
има уште 7 патентни барања

(57) 1 Соединение со формулата (I), или
негова фармацевтски прифатлива сол:

(51) G 01N 33/50, C 07D 401/10, C 07D 401/14,
C 07D 403/14, C 07D 413/04, C 07D 413/14, C
07D 451/04, C 07D 471/04, C 07D 471/10, C 07D
487/04, C 07D 487/10, C 07D 493/10, C 07D
215/48, C 07D 417/14
(11) 10397

(13) Т1

(21) 2020/86

(22) 06/02/2020

(45) 31/08/2020
(30) 201361890718P 14/10/2013 US

или негов стереоизомер или мешавина од

(96) 14/10/2014 EP14790937.8
(97) 04/12/2019 EP3057964
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd. 6-10,
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-

негови стереоизомери,
назначено со тоа, што барем едно од R1 и R2 е
-H, метил, или етил, и другото е
-H; или другото е

8088, JP

C1-C6 алкил што е опционално заменето со:
-OH, метокси, етокси, -OCH(CH3)2, -

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

O(CH2)2CH3, фенил, фуранил, - O(CH2)2OH,

(72) CARLSON, Eric; ENDO, Atsushi; HANSEN,
Hans; ISHIZAKA, Sally; MACKEY, Matthew;

фенокси, метилтио, -F, -N(CH3)2, циано,
пиридинилокси, флуорофенокси, изохроманил,

SCHILLER, Shawn; HAWKINS, Lynn; OGAWA,
Chikako and DAVIS, Heather
(54) СЕЛЕКТИВНО СУПСТИТУИРАНИ

фенол, бензиламино, -NHCH3, оксо-, амино,
карбоксил, 7-член спироаминил, три до шест
член циклоалкил, заситен или незаситен и
опционално вклучува еден или повеќе

ХИНОЛИН СОЕДИНЕНИЈА

хетероатоми селектирани од O и N, и
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опционално супституирани на еден или повеќе

R1 и R2, заедно со атомот на азот на кој тие се

C или N атоми од метил, циано, флуоро,

прикачени, формираат 8 до 11 член

метиламино, или трифлуорометил; или другото
е

спиродиамин, 8 член бициклодиамин, 7 член
спироксамин, пиперидинил опционално

C3-C7 циклоалкан, заситен или незаситен,
опционално премостен, опционално вклучува

супституиран со етил, или четири до шест член
циклоалкил, опционално супституиран со барем

еден или повеќе хетероатоми селектирани од
O, S, и N, и опционално супституирани на еден

едно од карбоксамидил, аминометил, метил,
(етиламино)метил, (диметиламино)метил,

или повеќе C или N атоми од метил, етил,

диметиламино, (метиламино)метил, и амино; и

пиридинил, азетидинил, ацетамидил,
карбоксамидил, циано, флуоро, метиламино,

каде што
R3 е -H или метил.

или трифлуорометил; или

има уште 13 патентни барања

(51) C 07K 14/47, C 07K 7/08, A 61K 38/04, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

61K 38/16
(11) 10398

(13) Т1

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GARCIA, Luis Tonatiuh Melgarejo; LINDE,

(21) 2020/89

(22) 06/02/2020

Annika and LUSHINGTON, Gerald Henry
(54) АНТИБИОТСКИ ТЕРАПИИ СО ПЕПТИД

(45) 31/08/2020
(30) 2014414483083 10/09/2014 US;
201462032737P 04/08/2014 US; 201514678558

ДОБИЕН ОД МЛЕКО ОД РЕЧЕН БИВОЛ

03/04/2015 US; 201514692518 21/04/2015 US

антибиотски пептид, каде што пептидот содржи

and 201514750709 25/06/2015 US
(96) 28/07/2015 EP15829088.2

синтетичка аминокиселинска низа која што ја
има низата од НИЗА ИД БР: 4103:

(97) 20/11/2019 EP3179855
(73) Centaur, Inc. 1351 Old 57 Hwy.

Gly-X1-X2-X3-X1-X1-X1-Arg-X4-X1-X5-X6-X6-Gly
каде што

Olathe,Kansas 6606US
(74) Друштво за застапување од областа на

X1 е селектиран од групата на Leu или Ile,
X2 е селектиран од групата на Ala, Val, Leu или

индустриската сопственост ЖИВКО

Ile,

(57) 1 Антибиотски состав кој што содржи
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X3 е селектиран од групата на Arg или Trp,

X6 е селектиран од групата на Phe, Trp или Arg.

X4 е селектиран од групата на Trp, Ile или Leu

има уште 20 патентни барања

X5 е селектиран од групата на Phe или Trp, и

(57) 1 Соединенија со формулата (I):

(51) C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00,
A 61P 35/00
(11) 10399

(13) Т1

(21) 2020/90

(22) 06/02/2020

(45) 31/08/2020
(30) 20150055752 23/06/2015 FR
(96) 22/06/2016 EP16733379.8
(97) 06/11/2019 EP3313851
(73) Les Labaratories Servier and Vernalis
(R&D) Limited 35, Rue de Verdum 92284

каде што:

Sureunes, FR and Granta Park Cambridge
CB21 6GB, GB
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) Geneste, Olivier; Davidson, James Edward

♦ А ја претставува групата

Paul; Szlávik, Zoltán; SIPOS, Szabolcs; PACZAL,

која 1 е поврзана со атом на кислород и 2 е

Attila; KOTSCHY, András; BÁLINT, Balázs;
MURRAY, James, Brooke; CHANRION, Maïa and

поврзана со фенил прстен,
♦ R1 претставува линеарна или разгранета (C1-

DEMARLES, Didier
(54) “НОВИ ДЕРИВАТИ НА

C6)алкилна група, линеарна или разгранета
(C2-C6)алкенилна група, линеарна или

ХИДРОКСИЕСТЕР, ПРОЦЕС ЗА НИВНА
ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

разгранета (C2-C6)алкинилна група, линеарна
или разгранета (C1-C6)алкокси група, група на -

КОИ ШТО ГИ СОДРЖАТ”

S (C1-C6)алкил, линеарна или разгранета (C1C6)полихалоалкил, хидрокси група, хидрокси
(C1-C6)алкилна група, цијано група, -NR11R11',
-Cy6, или халоген атом,
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♦ R2, R3, R4 и R5 независно еден од друг

јаглерод, се формираат заедно со јаглеродни

претставуваат водороден атом, халоген атом,

атоми кои ги носат ароматичен или не-

линеарен или разгранета (C1-C6)алкилна група,
линеарна или разгранета (C2-C6)алкенилна

ароматичен прстен составен од 5 до 7 членови
на прстенот, што може да содржи од 1 до 3

група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил
група, линеарна или разгранета (C1-

хетероатоми избрани од кислород, сулфур и
азот, при што се подразбира дека добиениот

C6)полихалоалкил, хидрокси група,
хидрокси(C1-C6)алкилна група, линеарна или

прстен може да биде супституиран од група
избрана од линеарна или разгранета (C1-

разгранета (C1-C6)алкокси група, a -S-(C1-

C6)алкилна група, -NR11R11 ', -алкил (C0-C6)-

C6)алкилна група, цијано група, нитро група, алкил (C0-C6)-NR9R9`, -O-алкил (C1-C6) -

Cили оксо,
♦ R8 претставува линеарна или разгранета (C1-

NR9R9', -О-алкил (C1-C6) -R10, -C(O)-OR9, OC(O)-R9, -C(O)-NR9R9', -NR9-C(O)-R9 ', -NR9-

C6)алкилна група, линеарна или разгранета
(C2-C6)алкенилна група, линеарна или

C(O)-OR9', -алкил (C1-C6) -NR9-C(O)-R9', -SO2NR9R9', - SO2-алкил(C1-C6), или супституенти

разгранета (C2-C6)алкинил група, -Cy3, алкил(C1-C6)-C3, -алкенил(C2-C6)-Cy3, -

на еден од паровите (R2, R3), (R3, R4), (R4, R5),

алкинил(C2-C6)-Cy3, -Cy3-Cy4, -алкинил (C2-

кога се пресадуваат на два соседни атоми на
јаглерод, се формираат заедно со јаглеродните

C6) -O-Cy3, -Cy3-алкил(C0-C6)-О-алкил(C0-C6)
-Cy4, халоген атом, цијано група, -C(O)-R12,

атоми кои ги носат ароматичен или неароматичен прстен составен од 5 до 7 членови

или -C(O)-NR12R12',
♦ R9 и R9‟ независно еден од друг

на прстенот, што може да содржи од 1 до 3
хетероатоми избрани од кислород, сулфур и

претставуваат водороден атом, линеарна или
разгранета (C1-C6)алкилна група,-алкил (C0-

азот, се подразбира дека прстенот резултат

C6)-Cyили супституентите на парот (R9, R9') се

може да биде супституиран од група избрана од
линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група,

формираат заедно со азотниот атом, кои ги
носат ароматичен или несароматичен прстен

-NR11R11', -алкил (C1-C6)-Cyили оксо,
♦ R6 и R7 независно еден од друг

составен од 5 до 7 припадници на прстенот, кои
можат да содржат во прилог на азотниот атом

претставуваат водороден атом, халоген атом,
линеарена или разгранета (C1-C6)алкилна

од
1 до 3 хетероатоми избрани од кислород,

група, линеарна или разгранета (C2-

сулфур и азот, со што се подразбира дека

C6)алкенилна група, линеарна или разгранета
(C2-C6)алкинилна група, линеарна или

азотот во прашање може да биде
супституирана од група што претставува

разгранета (C1-C6)полихалоалкил, хидрокси
група, линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси

водороден атом, или линеарна или разгранета
(C1-C6)алкилна група и се подразбира дека

група, а -S-(C1-C6) алкил група, цијано група,
нитро група, -алкил(C0-C6)-NR9R9', -О-

еден или повеќе од јаглеродните атоми на
можните супституенти можат да бидат

алкил(C1-C6)-NR9R9', -О-Cy-алкил (C0-C6)-Сy-

деутерирани,

алкенил(C2-C6)-Cy-алкинил(C2-C6)-Cy-О-алкил
(C1-C6)-R10, -С(О)-OR9, -OC(O)-R9, -C(O)-

♦ R10 претставува -Cy-Cy1-алкил (C0-C6) -Cy2,
-Cy1-алкил (C0-C6) -0-алкил (C0-C6) -Cy2,

NR9R9', -NR9-C(O)-R9', -NR9-C(O)-OR9 ', -алкил
(C1-C6)-NR9-C(O)-R9', - S02-NR9R9 ', -SO2-

-Cy1-алкил(C0-C6)-NR9-алкил (C0-C6) -Cy2, Cy1-Cy2-O-алкил(C0-C6)-Cy5, -C (O)-NR9R9', -

алкил(C1-C6), или супституентите на парот (R6,
R7), кога се пресадени на два соседни атоми на

NR9R9', -OR9,
-NR9-C(O)-R9 ', -О-алкил(C1-C6)-OR9, -SO2-R9,
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-C(O)-OR9, или -NH-C(O)-NH-R7,

- "циклоалкил" значи секоја моно- или

♦ R1R11‟, R12 и R12 „ независно еден од друг

бициклична не-ароматична карбоциклична

претставуваат водороден атом или евентуално
супституирана линеарна или разгранета (C1-

група која содржи од 3 до 10 членови на
прстенот,

C6)алкилна група,
♦ R13 претставува водороден атом,

- "хетероциклоалкил" значи секоја моно- или
бициклична не-ароматична карбоциклична

хидрохидрокси група или хидрокси (C1C6)алкилна група,

група која содржи од 3 до 10 членови на
прстенот, и содржат од 1 до 3 хетероатоми

♦ Ra претставува водороден атом или линеарна

избрани од кислород, сулфур и азот, што може

или разгранета (C1-C6)алкилна група,
♦ Rb претставува група O-C-O(O)-O-Rc, група O-

вклучуваат системи со фузиран, спојуван или
спиро прстен,

C-O(O)-NRcRc' или група O-P (O)(ORc)2,
♦ Rc и Rc‟ независно еден од друг

можно е арил, хетероарил, циклоалкил и
хетероциклоалкил групи така дефинирани и

претставуваат водороден атом, линеарна или
разгранета (C1-C8) алкилна група,

алкил, алкенил,
алкинил, алкокси групи, да бидат супституирани

циклоалкил група, (C1-C6) алкокси (C1-C6)

од 1 до 4 групи избрани од незадолжително

алкил група, или (C1-C6) алкоксикарбонил (C1C6) алкил група,

заменети линеарни или разгранети
(C1-C6)алкил, опционално супституиран

или супституентите на пар (Rc, Rc‟) се
формираат заедно со азотниот атом, носејќи им

линеарен или разгранет (C2-C6)алкенил група,
незадолжително супституирана линеарна или

не-ароматичен прстен составен од 5 до 7
припадници на прстенот, кои можат да содржат

разгранета (C2-C6)алкинилна група,
опционално супституирана линеарна или

во прилог на азотниот атом од 1 до 3

разгранета (C1-C6)алкокси, незадолжително

хетероатоми избрани од кислород и азот, се
подразбира дека предметниот азот може да

супституирана (C1-C6)алкилS-, хидрокси, оксо (или N-оксид каде што е

биде супституиран со група која претставува
линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група,

соодветно), нитро, цијано, -C(O)-OR‟, -OC(O)-R‟,
-C(O)-NR'R”, -NR"R", -(C=NR')-OR", линеарен

♦ CyCy2, Cy3, Cy4, Cy5 и Cy6 независно еден
од друг, претставуваат циклоалкилна група,

или разгранет (C1-C6)полихалоалкил,
трифлуорометокси или халоген, што се

хетероциклоалкил група, арил група или

подразбира дека R' и R" независно еден од друг

хетероарилна група,
♦ n е цел број еднаков на 0 или 1,

претставуваат водороден атом или евентуално
супституиран линеарен или разгранет (C1-

се подразбира дека:
- "арил" значи фенил, нафтил, бифенил,

C6)алкилна група и се подразбира дека еден
или повеќе од атомите на јаглерод од

инданил или инденил група,
- "хетероарил" значи секоја моно- или

претходните можни супституенти, може да биде
деутерирани, нивни енантиомери,

бициклична група составена од 5 до 10 членови

диастереоизомери и атропизомери и нивни

на прстенот, со најмалку една ароматична
половина и содржи од 1 до 3 хетероатоми

додатоци со фармацевтски прифатливост
киселина или база.

избрани од кислород, сулфур и азот,

има уште 44 патентни барања

(51) C 07C 311/54, C 07C 311/56, C 07D 231/18,

07D 277/36, C 07D 417/12, C 07D 307/64, C 07D

C 07D 249/04, C 07D 249/12, C 07D 271/12, C

307/82, C 07D 309/08, C 07D 311/60, C 07D
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333/34, C 07D 333/62, C 07D 403/12, C 07D

трифлуороалкил и C1-C6 алкокси, од кои секој

405/12, C 07D 407/12, C 07D 217/22, C 07D

може да биде незадолжително заменет, како

213/7C 07D 307/18
(11) 10402

(13) Т1

што е соодветно, каде што секој
незадолжителен супституент е независно

(21) 2020/91

(22) 07/02/2020

селектиран од групата која што се состои од
C1-10 алкил; C3-6 циклоалкил; хидроксиалкил;

(45) 31/08/2020
(30) 2015900507 16/02/2015 AU
(96) 16/02/2016 EP16751821.6

C1-10 алкокси; C2-10 алкенил; C2-10 алкинил;
C6-C12 арил; арилокси; хетероарил;

(97) 15/01/2020 EP3259253
(73) The University of Queensland and The
Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the

хетероциклил; хало; хидроксил; халогенизиран

other members of Board, of the College of the
Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near

CONR24R25; CO2R24; CH2OR24; NHCOR24;
NHCO2R24; C1-3 алкилтио; сулфат; сулфонска

Dublin St Lucia, Queensland 4072, AU and
College Green Dublin 2, IE

киселина; сулфонат естери; фосфонска
киселина; фосфат; фосфонат; моно-, ди-, или

(74) Друштво за застапување од областа на

трифосфат естери; тритил; монометокситритил;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

R24SO; R24SO2; CF3S; CF3SO2; и
триалкилсилил; каде што R24 и R25 се секој

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) O'NEILL, Luke; COLL, Rebecca; COOPER,

независно селектирани од H или C1-10 алкил; и
R2 е селектиран од 2,6-диалкилфенил, 2,6-

Matthew; ROBERTSON, Avril and SCHRODER,
Kate
(54) СУЛФОНИЛУРЕИ И ПОВРЗАНИ

диалкил-4-халофенил, 2,6-дициклоалкилфенил,
2,6-дициклоалкил-4-халофенил, и:

алкил; амино; алкиламино; ариламино; ацил;
амидо; CN; NO2; N3; CH2OH; CONH2;

Y

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА

Y

Y

(57) 1 Соединение со формула (II), или негова

R5

фармацевтски прифатлива сол или солват:

Y
Y

Y

каде што секоја инциденција на Y е независно
селектирана од C, N, S и O, која што може да
биде незадолжително заменета, како што е

Формула (II)
каде што A, B, D и E се независно селектирани
од C, N, O, S и Se, но најмалку еден од нив е C

соодветно, каде што секој незадолжителен
супституент е независно селектиран од групата

и најмалку еден од нив е N;
секоја испрекината линија може да

која што се состои од C1-10 алкил; C3-6
циклоалкил; хидроксиалкил; C1-10 алкокси; C2-

претставува врска;
секоја инциденција на R6 е независно

10 алкенил; C2-10 алкинил; C6-C12 арил;
арилокси; хетероарил; хетероциклил; хало;
хидроксил; халогенизиран алкил; амино;

селектирана од групата која што се состои од
водород, халид, цијано, C1-C6 алкил, C1-C6

алкиламино; ариламино; ацил; амидо; CN; NO2;
N3; CH2OH; CONH2; CONR24R25; CO2R24;

алкиламино, C1-C6 алкилхидрокси, C3-C6
циклоалкил, алкилфенил, фенил, бензил, C1C6 естер, C2-C6 алкенил, C1-C6

CH2OR24; NHCOR24; NHCO2R24; C1-3
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алкилтио; сулфат; сулфонска киселина;

од водород, хало, цијано, амид, сулфонамид,

сулфонат естери; фосфонска киселина;

ацил, хидроксил, C1-C6 алкил, C1-C6

фосфат; фосфонат; моно-, ди-, или трифосфат
естери; тритил; монометокситритил; R24SO;

халоалкил, C3-C5 циклоалкил и C1-C6 алкокси,
од кои сите групи може да бидат

R24SO2; CF3S; CF3SO2; и триалкилсилил; каде
што R24 и R25 се секој независно селектирани

незадолжително заменети, како што е
соодветно, со хало, цијано или C1-C6 алкокси.

од H или C1-10 алкил; и
R5 е селектиран од групата која што се состои

има уште 28 патентни барања

(11) 10401

(13) Т1

(21) 2020/92

(22) 07/02/2020

(97) 22/01/2020 EP3087198
(73) Université de Liège and Quality Partner

(45) 31/08/2020
(30) 13199610 24/12/2013 EP

S.A. Avenue Pré-Aily 4 4031 Angleur, BE and
Rue Hayeneux, 62 4040 Herstal, BE

(96) 15/12/2014 EP14820806.9
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(74) Друштво за застапување од областа на

анализата опфаќа засилување на VI-V3

индустриската сопственост ЖИВКО

регионот на бактериска 16S rRNA во

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

споменатиот примерок, каде што V1-V3
регионот е анализиран со основниот пар од

(72) DAUBE, Georges; NEZER, Carine;
TAMINIAU, Bernard and DELHALLE, Laurent
(54) МЕТАГЕНОМСКА АНАЛИЗА НА
ПРИМЕРОЦИ

НИЗА ИД БР.1 и НИЗА ИД БР. 2, каде што
методот понатаму опфаќа употреба на стегање

(57) 1 Метод за метагеномска анализа на

thermophilus и L. delbrueckii, Lactococcus или

ферментирана храна за откривање и
одредување на количината на бактерии кои што

Bacillus кои што може да бидат присутни во
примерокот.

се присутни во споменатиот примерок, при што

има уште 8 патентни барања

(51) C 07D 401/12, C 07D 405/12, C 07D

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИМИДИНЕДИОН

239/545, C 07D 239/553, C 07D 401/04, C 07D
413/04, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D

ПРОТИВ СРЦЕВИ СОСТОЈБИ

405/04, A 61K 31/513, A 61P 9/10
(11) 10400
(13) Т1

Формула:

(21) 2020/93

на пептид нуклеинска киселина (PNA) за да се
намали засилувањето на најмалку едни од S.

(57) 1 Соединение кое што ја има следната

(22) 07/02/2020
(45) 31/08/2020

(30) 201361838088P 21/06/2013 US;
201461939655P 13/02/2014 US and
201461981366P 18/04/2014 US
(96) 19/06/2014 EP14738986.0
(97) 05/02/2020 EP3010910
(73) MyoKardia, Inc. 333 Allerton Avenue
Aouth San Francisco CA 94080, US

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што,
R1 е селектиран од групата која што се состои
од
(а) C3-C4 алкил, C3-C5 циклоалкил и 4-6-член

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

хетероциклоалкил, од кои секој е
незадолжително заменет со од 1-2 Ra; или

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SONG, Yonghong; EVANCHIK, Marc;

(б) фенил и 5-6 член хетероарил, од кои секој е
незадолжително заменет со од 1-3 Ra;

OSLOB, Johan; ANDERSON, Robert; AUBELE,
Danielle; FOX, Jonathan Charles; KANE, Brian;

R2 е фенил, кој што е незадолжително заменет
со од 1-5 Rb;
R3 е член селектиран од групата која што се

LU, Puping; MCDOWELL, Robert; RODRIGUEZ,
Hector and SRAN, Arvinder

состои од C1-C4 алкил, C3-C4 циклоалкил и 4-
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до 7- член хетероциклоалкил каде што секој R3

или незадолжително Rb1 и Rb2 кога се

е незадолжително заменет со од 1-2 Rc;

закачени за азотен атом се комбинираат за да

R4 e H;
X е член селектиран од групата која што се

формираат 4- до 6- член прстен; и
секој Rc е незадолжително селектиран од

состои од H и F;
секој Ra e независно селектиран од групата која

групата која што се состои од хало и C1-C2
алкокси,

што се состои од хало, CN, C1-C4 алкил, C1-C4
алкокси, -CORa-CO2Ra-SO2Ra-SO2NRa1Ra2 и

каде што
секој циклоалкил е заситен или делумно

–CONRa1Ra2, каде што секој Ra1 и Ra2 е

незаситен прстенест систем;

независно селектиран од групата која што се
состои од H и C1-C4 алкил или незадолжително

секој хетероциклоалкил е заситен прстенест
систем кој што се состои од 1 до 4 хетероатоми

Ra1 и Ra2 кога се закачени за азотен атом се
комбинирани за да формираат 4-6 член прстен;

селектирани од N, O и S;
секој хетероарил е ароматичен прстенест

секој Rb е независно селектиран од групата која
што се состои од хало, CN, C1-C4 алкил, C1-C4

систем кој што се состои од 1 до 5 хетероатоми
селектирани од N, O и S; и

алкокси, -CORb- CO2Rb-SO2Rb-SO2NRb1Rb2,

секоја алкокси група е незадолжително

CONRb1Rb2, NRb1Rb2, 5- до 6- член
хетероарил, и 5- до 6-член хетероциклил

заменета со една или повеќе половини
селектирани од хало, хидоксил, амино,

незадолжително заменет со оксо, каде што
секој Rb1 и Rb2 се независно селектирани од

алкиламино, нитро, цијано и алкокси.
има уште 18 патентни барања

групата која што се состои од H и C1-C4 алкил

(51) C 07D 401/04, C 07D 409/04, C 07D 251/18,

(21) 2020/100

C 07D 417/04, C 07D 403/04, C 07D 405/14, A
61K 31/395, A 61P 35/00

(45) 31/08/2020
(30) PCT/CN2013/079200 11/07/2013 CN

(11) 10403

(13) Т1

(22) 10/02/2020

(96) 10/07/2014 EP14822106.2
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(97) 20/11/2019 EP3019483
(73) Agios Pharmaceuticals, Inc. 88 Sidney

C6 алкил)-CO2H, -(C2-C6 алкенил или алкинил),

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

алкилен)-C(O)N(R6 )-(C1-C6 алкил), и -(C0-C6
алкилен)-C(O)-(C1-C6 алкил)каде што: секоја

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

алкил или алкилен половина која што е
присутна во R2 и R5 е незадолжително

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) POPOVICI-MULLER, Janeta; TRAVINS,

заменета со еден или повеќе -OH, -O(C1-C4
алкил), -CO2H, или хало;

Jeremy M.; CAI, Zhenwei; ZHOU, Ding;

секоја терминална метил половина која што е

KONTEATIS, Zenon D. and ZAHLER, Robert
(54) ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ

присутна во R2 и R5 е незадолжително
заменета со -CH2OH, CF3, -CH2F, -CH2Cl,

СОЕДИНЕНИЈА И НАЧИНИ НА НИВНА
УПОТРЕБА

C(O)CH3, C(O)CF3, CN, или CO2H;
R7 и R8 се секој независно селектирани од

(57) 1 Соединение кое што има Формула Ia
или негова фармацевтски прифатлива сол или

водород и C1-C6 алкил; каде што
R1 и R2 се незадолжително земени заедно за

хидрат, каде што:

да формираат карбоциклил или хетероциклил

-(C1-C6 алкилен)-O-(C1-C6 алкил), -(C0-C6

од кои секој е незадолжително заменет со
најмногу до 3 супституенти независно
селектирани од хало, на пр., флуоро, C1-C4
алкил, C1-C4 халоалкил, C1-C4 алкокси, -CN,
=O, -OH, арил, хетероарил,-SO2C1-C4 алкил, CO2C1-C4 алкил, -C(O)арил, и -C(O)C1-C4
алкил; или

прстенот A е селектиран од фенил, пиразолил,
оксазолил, изоксазолил, пиридинил,

R4 и R5 се незадолжително земени заедно за
да формираат карбоциклил или хетероциклил

пиримидинил, пиразинил, и тиазолил, каде што
прстенот A е незадолжително заменет со

од кои секој е незадолжително заменет со
најмногу до 3 супституенти независно

најмногу до два супституенти независно
селектирани од хало, -C1-C4 алкил, -C1-C4

селектирани од хало, на пр., флуоро, C1-C4
алкил, C1-C4 халоалкил, C1-C4 алкокси, -CN,

халоалкил, -C1-C4 хидроксиалкил, -NH-S(O)2-

=O, -OH, арил, хетероарил, -SO2C1-C4 алкил, -

(C1-C4 алкил), -S(O)2NH(C1-C4 алкил), -CN, S(O)2-(C1-C4 алкил), C1-C4 алкокси, -NH(C1-C4

CO2C1-C4 алкил, -C(O)арил, и -C(O)C1-C4
алкил; каде што:

алкил), -OH, -OCF3, -CN, -NH2, -C(O)NH2, C(O)NH(C1-C4 алкил), -C(O)-N(C1-C4 алкил)2, и

(i) кога A е пиридил незадолжително заменет
како што е погоре опишано, тогаш (A)

циклопропил незадолжително заменет со OH;
RR3, R4, и R6 се секој независно селектирани

N(R7)C(R4)(R5)(R6 ) и N(R8)C(R1)(R2)(R3) не се
двата NHCH2CH2OH, или NH-циклохексил, и

од водород, C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, -O-

(Б) кога N(R7)C(R4)(R5)(R6 ) е NHC(CH3)3,

C1-C4 алкил, и CN, каде што секоја спомената
алкил половина од RR3, R4, и R6 е секоја

тогаш N(R8)C(R1)(R2)(R3) не е NH-CH2CH3;
(ii) кога A е пиразолил, оксазолил, изоксазолил,

независно незадолжително заменета со -OH, NH2, -CN, -O-C1-C4 алкил, -NH(C1-C4 алкил),

пиридинил, пиримидинил, пиразинил, или
тиазолил незадолжително заменети како што е

или -N(C1-C4 алкил)2;
R2 и R5 се секој независно селектирани од: -

погоре опишано, тогаш N(R7)C(R4)(R5)(R6 ) и
N(R8)C(R1)(R2)(R3) двата не се N(CH2CH3)2,

(C1-C6 алкил), -(C1-C6 алкил)-C(O)-NH2, -(C159
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NHCH2CH2-i-пропил или NHCH2CH(CH3)2;

како што е погоре опишано, тогаш

(iii) кога A е 1-пиразолил незадолжително

N(R7)C(R4)(R5)(R6 ) не е ист како

заменет како што е погоре опишано, тогаш ниту
N(R7)C(R4)(R5)(R6 ) ниту N(R8)C(R1)(R2)(R3)

N(R8)C(R1)(R2)(R3),
(v) соединението не е: N2-изопропил-6-фенил-

не е NHизопропил, NHCH2CH3, или
N(CH2CH3)2,

N4-(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)-1,3,5-триазин2,4-диамин.

(iv) кога A е фенил незадолжително заменет

има уште 27 патентни барања

(51) C 12N 5/02, C 12N 5/077, C 12N 5/0775, C
12N 5/07A 61K 35/407, A 61K 35/30

(54) ПОСТАПКА ЗА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА
ПЛУРИПОТЕНТНА МАТИЧНА КЛЕТКА

(11) 10405
(21) 2020/201

(13) Т1
(22) 18/03/2020

ИНДУЦИРАНА ОД МЕЗЕНХИМАЛНА
МАТИЧНА КЛЕТКА ВО НЕУРОН

(45) 31/08/2020
(30) KR20130132056 01/11/2013 KR

(57) 1 Постапката за диференцијација на
мезенхималните матични клетки во неурони,

(96) 05/11/2013 EP13896759.1

која што ги опфаќа фазите:

(97) 26/02/2020 EP3064573
(73) BBHC Co.Ltd. 72 UN village-gil Yongsan-

(a) додавање на Ecklonia cava екстракт на
подлогата за одгледување на клетки;

gu Seoul 140-884, KR
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(b) дедиференцијации на мезенхималните
матични клетки во индуцирани плурипотентни

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

матични клетки во подлога; и
(c) диференцијација на индуцирани

(72) LEE, Sang Yeon; JUNG, Won Ju; KIM, Ho

плурипотентни матични клетки во неурони.

Bin; OH, Min Sun and LEE, Kye Ho

има уште 6 патентни барања
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• прием, од страна на најмалку еден од

(51) H 04L 12/58
(11) 10406

(13) Т1

пристигнувачки имејл сервер (2), на имејл издат

(21) 2020/202

(22) 18/03/2020

од страна на корисник (1) кој што трансмитира;
• проследување на имејлот на единицата (15)

(45) 31/08/2020
(96) 19/10/2012 EP12382407.0
(97) 04/03/2020 EP2723023
(73) Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.
Parque Tecnólogico Agroalimentario Edificio

за обработка која што:
∘ дезинтегрира имејл на компоненти;

H2ª planta 25003 Lleida, ES

(16, 17) на податоци који што постојат кај

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

телекомуникациониот оператер, а
дополнително и во одалечената база (16, 17)

Скопје
(72) Sapena Soler, Francisco
(54) ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И
СЕРТИФИКАЦИЈА НА ПРИЕМ НА

на податоците на примателот (11);
• испраќање копија на имејл без модификации

ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОШТА

заминувачки имејл сервер (9, 19, 28);

(57) 1 Постапката за запишување и
сертификација на прием на имејл од корисникoт

• известување на сертифицираниот сервер (13)
кој што го креира фајлот (14) со податоци кои

(1) кој што трансмитира до примател во имејл
приемен и сертифициран систем не

што го следат имејлот, на изворот, на сервери
низ кои што поминал, прилози кои што не

телекомуникационен оператер, при што тоа е
сертификацион систем кој што опфаќа најмалку

можат да се печатат, прилози кои што можат да
се печатат и го потпишуваат фајлот (14) со

еден имејл сервер за дојдовниот имејли (2),

дигитален потпис на телекомуникациониот

најмалку еден сервер за заминувачки имејли (9,
19, 28), најмалку една база (16, 17) на

оператер;
• проследување на фајлот (14) по пат на

податоци, серверот (32) на временскиот печат,
единицата (15) за обработка на податоци и

серверот (32) на временскиот печат за да се
креира сертификатот (25);

сертификационен сервер (13), кои што се
меѓусебно поврзани, при што тоа е постапка

• доставување на сертификатотo (25) на
серверот (28) кој што го трансмитира

која што опфаќа:

заминувачките сертифицирани имејли на

• корисникот (1) кој што трансмитира, кој не е
клиент на телекомуникациониот оператер, кој

телекомуникациониот оператер; и
• прием на сертификатот (25) со серверот (28)

што праќа имејл на дестинационата адреса, при
што таа адреса представува адреса на

на заминувачките сертифицирани имејлови на
телекомуникациониот оператер на серверот на

примателот (11), на клиент на
телекомуникациониот оператер;

корисникот (1) кој што трансмитира.
има уште 6 патентни барања

∘ генерира единствена нумерација, и
∘ вметнува единствена нумерација во базата

на примателот (11), специфично на друг имејл
сервер на примателот (11) по пат со друг
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(51) F 04B 15/02, F 04B 43/09, F 04B 43/08, F
04B 43/12, F 04B 43/00, B 67D 1/10, B 67D 1/08,

(57) 1 Дозирн систем кој опфаќа :
цевка за празнење (220) за дозирање на

B 67D 1/00
(11) 10407

(13) Т1

вискозна течност од садот (210) за задржување
во излезен сад, при што споменатата цевка

(21) 2020/203

(22) 18/03/2020

(220) која опфаќа горен (222) и долен вентил
(224);

(45) 31/08/2020
(30) US201562127848P 04/03/2015 US and

перисталтичка пумпа за туркање на

US201562127853P 04/03/2015 US
(96) 02/03/2016 EP16758530.6

наведената цевка за празнење и како да се
предизвикал наведената вискозена течност

(97) 12/02/2020 EP3265421
(73) SodaStream Industries Ltd. Gilboa Street

да го отвори наведениот долен вентил (224);и
назнанечен со тоа, што

P.O.Box 280 Airport City 7019900 Ben Gurion
Airport, IL

е присутен сензор (230) на Холовен ефект за
мерење на моќноста на магнетот (240) на

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

предниот сензор на наведената пумпа и за да

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

се утврдување на присуство на наведената
цевка за празнење (220).

(72) COHEN, Avi and BEN SHALOM, Zvi
(54) ДОЗИРЕН СИСТЕМ

има уште 1 патентни барања
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тумор (CTC), при што спомнатата постапка ги

(51) C 12Q 1/68
(11) 10408
(21) 2020/204

(13) Т1
(22) 18/03/2020

опфаќа фазите:
i. подложување на примерокот на течната

(45) 31/08/2020
(96) 27/10/2015 EP15795217.7

биопсија на реверзна транскрипција со
употреба на RNK присатна во примерокот како

(97) 15/01/2020 EP3368683
(73) Pharmassist Ltd Anthrakorichon 15 142 35
Nea Ionia,Athens, GR

темплат за да се синтетизира соодветна cDNK

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

го опфаќа примерокот, реагенси за
амплификација на нуклеинската киселина, пар

Скопје
(72) LIANIDOU, Evrykleia and STRATI, Areti
(54) ПОСТАПКА ЗА КВАНТИФИКАЦИЈА НА

на целни прајмери, целна проба на хидролиза,
при што спомнатите пар на целни прајмери и

PD-L1
(57) 1 In vitro постапката за квантитативно

хибридизираат со PD-L1 mRNK, и при што се
спомнатите пар на целни прајмери состојат од

одредување на експресија на лиганд на
програмирана смрт 1 (PD-L1) во примерокот на

преден целен прајмер кој што ја опфаќа
секвенцата 5'-GCTGAATTGGTCATCCCAGAA-3'

течната биопсија на циркулирачки клетни на

(SEQ ID NO: 4) и реверзен целен прајмер кој

секвенца,
ii. создавање на реакциона мешавина која што

целна проба на хидролиза се способни да
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што ја опфаќа секвенцата 5'-

v. нормализација на експресијата PD-L1 во

TTTCACATCCATCATTCTCCCTT-3' (SEQ ID NO:

однос на експресија на референтниот ген чији

6)
iii. подложување на реакционата мешавина на

нивои на експресија остануваат константни
помеѓу различни типови на клетки,

услови на амплификација оптимизирани така
да создаде најмалку една DNK копија на

vi. поредење на количество на PD-L1 mRNK
експримирана во спомнатиот примерок со

секвенца на нуклеинската киселина
компламентарна со целната секвенца, при што

позитивна контрола која што представува
примерок кој што опфаќа PD-L1 mRNK и со

целната секвенца представува mRNK на

негативна контрола која што представува

транскрипт на PD-L1 mRNK секвенца (SEQ ID
NO: 1), и

примерок без опфаќање на PD-L1 mRNK за да
се процени прекумерната експресија на PD-L1

iv. одредување на количество на PD-L1 mRNK
во примерокот на течната биопсија,

mRNK на секвенца.
има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 305/06, C 07D 413/04, C 07D 471/04,

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

C 07D 401/04, A 61K 31/4745, A 61K 31/4162
(11) 10409
(13) Т1

DK

(21) 2020/205

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

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(22) 18/03/2020
(45) 31/08/2020

(30) DK20160000397 04/07/2016 DK;

(72) KEHLER, Jan; MARIGO, Mauro; JESSING,

DK20160000612 11/10/2016 DK and
DK20170000236 04/04/2017 DK

Mikkel; RASMUSSEN, Lars, Kyhn; LANGGÅRD,
Morten; VITAL, Paulo, Jorge, Vieira; UHL, Karsten

(96) 30/06/2017 EP17734307.6
(97) 26/02/2020 EP3478681

and CLEMENTSON, Carl, Martin, Sebastian
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(54) 1H-ПИРАЗОЛО[4,3-B]ПИРИДИНИ КАКО

супституирани еднаш или повеќе пати со еден

PDE1 ИНХИБИТОРИ

или повеќе супституенти одбрани од групата

(57) 1 Соединение според формулата (I)

која што ја чинат халоген, цијано, C1-C3 на
aлкил, C1-C3 на флуороалкил, C1-C3 на
флуороалкокси и C1-C3 на aлкокси; или
R3 e eтил супстируиран со 5-члени хетероарил
кој што е опционо супституиран со еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
цијано, C1-C3 на aлкил, C1-C3 на флуороалкил,

во која што

C1-C3 на флуороалкокси и C1-C3 на aлкокси;
или

L e oдбрано од групата која што ја сочинуваат
NH, CH2, S и O;

L e CH2, a R3 e NH кој што е супституиран со
фенил, пиридонил, пиридинил, пиримидонил

R1 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат
водород, рамен или разгранетиот C1-C5 на

или пиразинил од кои што сите можат опционо
да бидат супституирани еднаш или повеќе пати

aлкил, C1-C5 на флуороалкил и заситениот

со еден или повеќе супституенти одбрани од

моноцикличен C3-C5 на циклоалкил;
R2 e oдбран од групата која што ја сочинуваат

групата која што ја чинат халоген, цијано, C1-C3
на aлкил, C1-C3 на флуороалкил, C1-C3 на

равен или разгранетиот C1-C8 на aлкил,
заситениот моноцикличен C3-C8 на

флуороалкокси и C1-C3 на aлкокси; или
L e CH2, a R3 e NH кој што е супституиран со 5-

циклоалкил, оксетанил, тетрахидрофуранил, и
тетрахидропиранил; oд кои што сите можат

член хетероарил кој што е опционо
супституиран

опционо да бидат супститурани еднаш или

со еден или повеќе супституенти одбрани од

повеќе пати со еден или повеќе супституенти
одбрани од групата која што ја сочинуваат

халоген, цијано, C1-C3 на алкил, C1-C3 на
флуороалкил, C1-C3 на флуороалкокси и C1-C3

метил, флуор, хидрокси, цијано и метокси;
R3 e метил супституиран со фенил, пиридонил,

на aлкокси;
R4 e фенил, пиридинил или пиридонил од кои

пиридинил, пиримидинил или пиразинил од кои
што сите можат опционо да бидат

што секој може опционо да биде супституиран
еднаш или повеќе пати со еден или повеќе

супституирани еднаш или повеќе пати со еден

супституенти одбрани од групата која што ја

или со повеќе супституенти одбрани од групата
која што ја сочинуваат халоген, цијано, C1-C3

чинат халоген, цијано, C1-C4 на aлкил, C1-C4
на флуороалкил, C1-C4 на деутереоалкил, C1-

на aлкил, C1-C3 на флуороалкил, C1-C3 на
флуороалкокси и C1-C3 на aлкокси; или

C3 на флуороалкокси, циклопропилокси, C1-C3
на aлкокси, C1-C3 на деутереоалкокси и -N-

R3 e метил супституиран со 5-члениот
хетероарил кој што е опционо супституиран со

R5R6 каде што се R5 и R6 секој независно
одбрани од H, C1-C3 на aлкил и C1-C3 на

еден или повеќе супституенти одбрани од

деутереоалкил; или

халоген, цијано, C1-C3 на aлкил, C1-C3 на
флуороалкил, C1-C3 на флуороалкокси и C1-C3

R4 e 5-члени хетероарил кој што е опционо
супституиран со еден или повеќе супституенти

на aлкокси; или
R3 e eтил супституиран со фенил, пиридонил,

одбрани од халоген, цијано, C1-C4 на aлкил,
C1-C4 на флуороалкил, C1-C4 на

пиридинил, пиримидинил или пиразинил од кои
што сите можат опционо да бидат

деутереоалкил, C1-C3 на флуороалкокси,
циклопропилокси, C1-C3 на aлкокси, C1-C3 на
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деутереоалкокси и -N-R5R6 каде што се R5 и

супституирани со еден или повеќе супституенти

R6 секој независно одбран од H, C1-C3 на

одбрани од оксо, C1-C4 на aлкил и C1-C4 на

aлкил и C1-C3 на деутереоалкил; или
R4 e 4, 5 или 6 члени заситен хетероцикл од

флуороалкил;
и неговите фармацевтски прифатливи соли.

кои што сите можат опционо да бидат

има уште 14 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 14/725, C 12N 15/64, C

(i) првиот нуклеазен агенс, каде што првиот

12N 15/90

нуклеазен агенс предизвикува рез или прекин

(11) 10413
(21) 2020/214

(13) Т1
(22) 20/03/2020

на двојниот синџир во првото место за
препознавање на нуклеаза, со што се

(45) 31/08/2020
(30) US 201462008832 P 06/06/2014 US and

пореметува експресијата или активноста на
првиот маркер за селекција; и

US 201462017916 P 27/06/2014 US
(96) 05/06/2015 EP15729724.3

(ii) прв таргетирачки вектор кој што содржи прв
вметнат полинуклеотид на бочната страна на

(97) 12/02/2020 EP3152312
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

прва хомолошка рака што одговара на прво

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

одговара на второ таргет место кое што се
наоѓа во таргет локусот, каде што првиот

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

вметнат полинуклеотид содржи: (I) прв
полинуклеотид од интерес; и (II) полинуклеотид

(72) FRENDEWEY, David; DROGUETT, Gustavo;

кој што кодира втор маркер за селекција кој што

GAGLIARDI, Anthony; KUNO, Junko;
AUERBACH, Wojtek and VALENZUELA, David M.
(54) МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА
МОДИФИЦИРАЊЕ НА ТАРГЕТИРАН ЛОКУС

е оперативно поврзан со втор промотор и
содржи второ место за препознавање на

(57) 1 Метод за сериска модификација на
таргетиран локусот во една клетка, кој што се

маркер за селекција се различни,
каде што првиот нуклеазен агенс е различен од

состои од:

вториот нуклеазен агенс, и

(а) обезбедување на клетката која што го
содржи таргет локусот, каде што таргет локусот

каде што второто место за препознавање на
нуклеаза се наоѓа во регионот за кодирање на

содржи полинуклеотид кој што кодира прв
маркер за селекција кој што е оперативно

вториот маркер за селекција или кој било
регион за кодирање на не-протеини на вториот

поврзан со прв промотор и содржи прво место
за препознавање за прв нуклеазен агенс, каде

маркер за селекција;
(в) идентификување на модифицирана клетка

што првото место за препознавање на нуклеаза

која што го содржи првиот вметнат

се наоѓа во регион за кодирање на првиот
маркер за селекција или кој било не-протеински

полинуклеотид во таргет локусот, каде што
модифицираната клетка ја има активноста на

кодирачки регион на првиот маркер за
селекција, незадолжително каде што таргет

вториот маркер за селекција, но ја нема
активноста на првиот маркер за селекција,

локусот е во геномот на клетката или се наоѓа
во вектор во клетката;

незадолжително каде што идентификацијата се
спроведува преку анализа на модификација на

(б) внесување во клетката на:

алели (МОА);

таргет место кое што се наоѓа во таргет
местото и втора хомолошка рака која што

нуклеаза за втор нуклеазен агенс,
каде што првиот маркер за селекција и вториот
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(г) внесување во модифицираната клетка на:

препознавање на нуклеаза за трет нуклеазен

(i) вториот нуклеазен агенс, каде што вториот

агенс,

нуклеазен агенс предизвикува рез или прекин
на двојниот синџир во второто место за

каде што првиот маркер за селекција и третиот
маркер за селекција се идентични, и

препознавање на нуклеаза, со што се
пореметува експресијата или активноста на

каде што третото место за препознавање на
нуклеаза е идентично со првото место за

вториот маркер за селекција; и
(ii) втор таргетирачки вектор кој што содржи прв

препознавање на нуклеаза и е различно од
второто место за препознавање на нуклеаза, а

вметнат полинуклеотид на бочната страна на

првиот нуклеазен агенс и третиот нуклеазен

трета хомолошка рака која што одговара на
трето таргет место кое што се наоѓа во таргет

агенс се идентични еден со друг и се различни
од вториот нуклеазен агенс; и

локусот и четврта хомолошка рака која што
одговара на четврто таргет место кое што се

(д) идентификување на најмалку една клетка
која што го содржи вториот вметнат

наоѓа во таргет локусот, каде што вториот
вметнат полинуклеотид содржи: (I) втор

полинуклеотид кој што е интегриран во таргет
локусот, незадолжително каде што

полинуклеотид од интерес; и (II) полинуклеотид

идентификацијата се спроведува преку анализа

кој што кодира трет маркер за селекција кој што
е оперативно поврзан со трет промотор кој што

на модификација на алели (МОА).
има уште 17 патентни барања

е активен во клетката и содржи трето место за
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(74) Друштво за застапување од областа на

(51) C 12N 15/10, C 12N 15/66, C 12N 15/64
(11) 10414
(21) 2020/215

(13) Т1
(22) 20/03/2020

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 31/08/2020
(30) US 201462015809 P 23/06/2014 US; US

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје
(72) MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;

201462016400 P 24/06/2014 US and US
201462036983 P 13/08/2014 US

SCHOENHERR, Chris; MOMONT, Corey;
MURPHY, Andrew; WARSHAW, Gregg; ROJAS,

(96) 23/06/2015 EP18162656.5

Jose; LAI, Ka-Man; VALENZUELA, David and

(97) 08/01/2020 EP 3354732
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old

MONTAGNA, Caitlin
(54) СОСТАВУВАЊЕ НА DNA

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

ПОСРЕДУВАНО ОД НУКЛЕАЗА
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(57) 1 Ин витро метод за безшавно

комплементарна со втората нуклеинска

составување на две или повеќе двоверижни

киселина,

нуклеински киселини, кој што се состои од:
(а) доведување во контакт на прва нуклеинска

каде што спејсерот се состои од низа која што е
идентична со крајниот дел,

киселина со најмалку еден нуклеазен агенс за
да се генерира прва разградена нуклеинска

каде што нема бази на нуклеинска киселина
помеѓу првата комплементарна низа и низата

киселина со отстранет краен дел;
(б) доведување во контакт на првата

која што е идентична со крајниот дел и нема
бази на нуклеинска киселина помеѓу втората

разградена нуклеинска киселина со втора

комплементарна низа и низата која што е

нуклеинска киселина, двоверижен придружувач
олиго и егзонукалеза, каде што придружувачот

идентична со крајниот дел, и
каде што егзонуклеазата ги изложува првата и

олиго е линеарна двоверижна DNA, која што е
од околу 50 bp до околу 400 bp и содржи:

втората комплементарна низа; и
(в) составување на придружувачот олиго со

(i) прва комплементарна низа која што е
комплементарна со првата разградена

првата разградена нуклеинска киселина и
втората нуклеинска киселина, каде што

нуклеинска киселина;

составот го реконституира крајниот дел.

(ii) спејсер; и
(iii) втора комплементарна низа која што е

има уште 14 патентни барања

(51) A 61F 13/00, A 61K 31/12, A 61K 9/00, A

(96) 18/06/2010 EP10790369.4

61K 8/00, A 61K 47/34, A 61K 47/24, A 61K
31/216, A 61K 31/573, A 61K 31/618, A 61K
47/02, A 61K 47/22, A 61L 26/00, A 61P 17/18, A

(97) 05/02/2020 EP2442771
(73) Advanced Bio-Technologies, Inc. 1100
Satellite Boulevard Suwanee, GA 30024 , US

61P 17/02, A 61P 29/00, A 61Q 17/04
(11) 10420
(13) Т1

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2020/220

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

(22) 23/03/2020
(45) 31/08/2020

(30) US487489 18/06/2009 US

(72) GUILBAUD, Paul
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(54) ПРЕПАРАТ ЗА ТРЕТМАН НА ЛУЗНИ НА

стероид или УВ абсорбирачка компонента каде

БАЗА НА СИЛИКОН

активната компонента има ниска мешливост и

(57) 1 Препарат за мачкање кој помага при
заздравување на рани, и за подобрување на

ниска растворливост во наведените прекурзори
на силоксан матрица;

карактеристиките на пост-епително развиено
ткиво на местото на раната, наведениот

d)
Испарлив коагент кој вклучува најмалку
еден агент избран од група која се состои

препарат содржи:
a)
Испарлива компонента каде

диметил изосорбид, пентилен гликол,
изопропил миристат;

испарливата компонента е цикличен силоксан.

при што наведениот испарлив коагент е во

b)
Прекурзори на силоксан матрица што
содржат диметикон и/или вкрстен полимер

состојба да формира комплекс со наведената
активна компонента за да формира растворена

диметикон; при што наведените прекурзори се
способни да формираат силоксан матрица на

активна компонента; каде комплексот може да
се меша со наведените прекурзори на силоксан

температура во опсег од 35 до 38 °C ( 95 до 100
степени Фаренхајт) за време на испарувањето

матрица; и каде наведениот испарлив коагент
целосно или делумно испарува од препаратот

на испарливата компонента;

по формирање на силоксан матрица.

c)

Активна компонента која содржи

има уште 13 патентни барања

(51) A 23L 2/38, A 23L 33/10, A 23L 29/30, A

(96) 28/04/2017 EP17720135.7

23L 2/52
(11) 10379

(13) Т1

(97) 01/01/2020 EP3379944
(73) Laminaria Group AB Arvid Wallgrens

(21) 2020/221

(22) 30/03/2020

backe 20 413 46 Göteborg, SE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(45) 31/08/2020
(30) SE20160030098 29/04/2016 SE and
SE20170030056 03/03/2017 SE
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(72) SKÖLD, Olov; STRÖM, Anna and AHNOFF,

активните состојки се избрани од еден или

Martin
(54) ХРАНЛИВИ ДОДАТОЦИ

повеќе состојки составени од шеќери, сложени

(57) 1 Употребата на цврст хранлив додадок

јаглехидрати, минерални соли и
аминокиселини,

којшто содржи,
a)
0.2 до 16 wt % алгинат,

за да бидат растворени во вода за употреба
како пијалок за спорт.

b) 0.12 до 12 wt % пектин, и
c) 75 до 99 wt % активни состојки, кадешто

има уште 38 патентни барања

(51) A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 31/573,
A 61K 45/06, A 61K 9/16, A 61K 47/26, A 61K

(72) SCHIARETTI, Francesca; CAFIERO, Claudio
and ORTENZI, Leonardo
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА

9/00, A 61K 9/14, A 61K 47/12
(11) 10381
(21) 2020/222

(13) Т1
(22) 30/03/2020

СУВА ПРАШКАСТА ФОРМУЛАЦИЈА
КОЈАШТО СОДРЖИ АНТИХОЛИНЕРГИК,

(45) 31/08/2020
(30) EP20150194660 16/11/2015 EP

КОРТИКОСТЕРОИД И БЕТА-АДРЕНЕРГИК

(96) 14/11/2016 EP16801982.6
(97) 19/02/2020 EP3377108
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo

формулација за инхалација за употреба во
инхалатор за сув прашок, споменатиот прашок

26/A 43122 Parma, IT

(A) носач којшто содржи:
(a) 80 до 95 проценти од тежината, базирано на

(57) 1 Постапка за подготвување на прашкаста

содржи:

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

вкупната тежина од споменатиот носач, на
груби честички од физиолошки прифатлив
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ексципиенс којшто има средна големина на

помало од 60 минути, за да се добие прва
смеса; и

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

(ii) додавање на останатиот дел од споменатите
микронизирани честички на физиолошки

микронизирани честички од физиолошки
прифатлив ексципиенс и 0.1 до 0.4 процент од

прифатливиот ексципиенс од споменатата прва
смеса, за да се добие втора смеса и мешање

тежината, базирано на вкупната тежина од
споменатиот носач на сол од масна киселина; и

на споменатата втора смеса со брзина на
ротација не помала од 16 rpm за време од

(B) микронизирани честички на анти-

барем 120 минути,

мускарински лек, долго(ДДБА), и опционално, инхалирачки

кадешто
долго-

-агонист

-агонист е избран од

кортикостероид (ИКС), како активни состојки,
споменатата постапка содржи:

групата составена од формотерол, салметерол,
индакатерол, олодатерол и вилантерол;

(i) мешање на сите груби честички од
физиолошки прифатлив ексципиенс, сите

анти-мускаринскиот лек е избран од групата
составена од гликопирониум бромид или

споменати соли на масни киселини, прв дел на

хлорид, тиотропиум бромид, умеклидиниум

споменатите микронизирани честички на
физиолошки прифатлив ексципиенс, сите од

бромид и аклидиниум бромид;
инхалираниот кортикостероид е избран од

споменатите микронизирани честички од
споменатиот долго-агонист,

групата составена од беклометазон
дипропионат и негова монохидрaтна форма,

споменатиот анти-мускарински лек и
опционално споменатиот инхалиран

будесонид, флутиказон пропионат, флутиказон
фуроат и мометазон фуроат.

кортикостероид во сад на миксер со брзина на

има уште 16 патентни барања

ротација не помала од 16 r.p.m. за време не
a) аминокиселинска секвенца којашто содржи

(51) C 07K 14/295, A 61K 39/118
(11) 10382
(21) 2020/223

(13) Т1
(22) 30/03/2020

една или повеќе површини коишто се изразени
на фрагменти од истиот надворешен

(45) 31/08/2020

мембрански протеин изразен во серотип на

(30) DK20130000155 18/03/2013 DK and
DK20130000684 11/12/2013 DK

Chlamydia sp.; и
b) две или повеќе дополнителни

(96) 17/03/2014 EP14721199.9
(97) 01/01/2020 EP2976355
(73) Statens Serum Institut Artillerivej 5
2300 Copenhagen S , DK

аминокиселински секвенци коишто се или
истата секвенца како што е дефинирано во a)

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

надворешен мембрански протеин којшто е

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FOLLMANN, Frank; ROSENKRANDS, Ida;

изразен во серотип на Chlamydia sp., којшто е
различен од серотипот во a);

OLSEN, Anja and ANDERSEN, Peter, Lawætz
(54) ВАКЦИНИ ПРОТИВ CHLAMYDIA

кадешто надворешниот мембрански протеин е
MOMP од било кој серотип и кадешто

SP.(ХЛАМИДИЈА ВИД.)
(57) 1 Полипептид, за употреба како лек,

полипептидот содржи еден или повеќе од
варијабилните домени 2, 3, 4 на MOMP.

којшто содржи

има уште 20 патентни барања

или е соодветна површина којашто е изложена
на делови од варијанта на споменатиот

72

Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

(51) C 07K 16/08, C 07K 16/32, C 07K 14/245, C

(57) 1 Цитотоксичен протеин што содржи:

07K 14/25, C 07K 16/40, C 07K 16/20, C 07K
16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61K 38/00

регион:

(11) 10421
(21) 2020/227

а) имуноглобулин-тип врзувачки

(13) Т1
(22) 26/03/2020

иi) што содржи едно или повеќе од: еден-домен
антитело фрагмент, еден-ланец варијабилен

(45) 31/08/2020

фрагмент, антитело варијабилен фрагмент,
антиген-врзувачки фрагмент, и Fd фрагмент; и
(ии) способни за специфично врзување

(96) 11/03/2014 EP14726015.2
(97) 11/03/2020 EP2970487
(73) Molecular Templates, Inc., US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

најмалку еден екстрацелуларен таргет
биомолекул;

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) POMA, Eric; WILLERT, Erin; KIM, Jason and

и
б) ефектор полипептид од А под-единица на

HIGGINS, Jack
(54) ЦИТОТОКСИЧНИ ПРОТЕИНИ ШТО
СОДРЖАТ ВРЗУВАЧКИ РЕГИОНИ ШТО

цитотоксичен Шига токсин што содржи:

ТАРГЕТИРААТ КЛЕТКИ И РЕГИОНИ НА А
ПОД-ЕДИНИЦИ НА ШИГА ТОКСИН ЗА

киселина прикажана во СЕК ИД БР: СЕК ИД БР:
2, или СЕК ИД БР: 3;

СЕЛЕКТИВНО УБИВАЊЕ СПЕЦИФИЧНИ
ТИПОВИ НА КЛЕТКИ

или секвенца на амино киселина одбрана од:
(и) амино киселини 75 до 251 од СЕК ИД БР:

секвенца на амино киселина што е најмалку
85% идентична на секвенцата на амино
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СЕК ИД БР: 2, или СЕК ИД БР: 3;

каде што по администрација на

(ии) амино киселини 1 до 241 од СЕК ИД БР:

цитотоксичниот протеин на клетка физички

СЕК ИД БР: 2, или СЕК ИД БР: 3;
(иии) амино киселини 1 до 251 од СЕК ИД БР:

споена со екстрацелуларен таргет биомолекул
од имуноглобулин-тип врзувачкиот регион,

СЕК ИД БР: 2, или СЕК ИД БР: 3; и
(ив) амино киселини 1 до 261 од СЕК ИД БР:

цитотоксичниот протеин е способен да
предизвика смрт на клетката.

СЕК ИД БР: 2, или СЕК ИД БР: 3;

има уште 17 патентни барања

(51) C 07C 255/42, A 61K 47/12, A 61K 47/18, A
61K 47/20, A 61K 9/00, A 61K 31/277, A 61K

КАЛЦИУМОВ КАНАЛ СО КРАТКО ДЕЈСТВО И
УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ

9/08, A 61P 9/00, A 61P 9/06, A 61P 9/10, A 61P

(57) 1 Воден состав формулиран за за назална

25/06
(11) 10427

(13) Т1

администрација што содржи фармацевтски
прифатлива ацетат или метансулфонат сол на

(21) 2020/229

(22) 26/03/2020

соединение I

(45) 31/08/2020
(96) 13/04/2016 EP16779363.7
(97) 01/01/2020 EP3283067
(73) Milestone Pharmaceuticals Inc.
1111 Dr. Frederik-Philips Boulevard, Suite 420
Saint-Laurent, Québec H4M 2X6, CA, CA

или рацемат или енантиомер на истата,

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

назначено со тоа, што соединение I, или
рацематот или енантиомерот на истото, е

(72) MAGUIRE, Martin P.
(54) СОЛИ ВИСОКО-РАСТВОРЛИВИ ВО

растворен во водениот состав во концентрација

ВОДА НА БЛОКАТОР НА ФЕНИЛАЛКИЛАМИН

помеѓу 150 mg/mL и 600 mg/mL.
има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 487/04, C 07H 15/26, A 61K 31/7052,
A 61P 1/04

(97) 19/02/2020 EP3380486
(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC

(11) 10428

(13) Т1

901 Gateway Boulevard South San Francisco,

(21) 2020/230

(22) 26/03/2020

CA 94080, US

(45) 31/08/2020

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

(96) 22/11/2016 EP16808876.3
74
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(72) LONG, Daniel D.; HUDSON, Ryan; WILTON,

кадешто

Donna A.A.; LOO, Mandy and BRASSIL, Patrick J.
(54) ПРОЛЕКОВИ НА ЈАК ИНХИБИТОР
СОЕДИНЕНИЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

n е 0, 1 или 2;

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ВОСПАЛИТЕЛНА
БОЛЕСТ

трифлуорометил;
секој R2, кога е присутен, е независно избран

(57) 1 Соединение со формула (I):

од C1-4 алкил, C1-3 алкокси, амино, нитро,
хало, цијано, хидроксил, и трифлуорометил;

R1 е избран од водород, C1-4 алкил, C1-3
алкокси, амино, нитро, хало, цијано, хидрокси, и

R3 е водород, метил или етил;
R4 е водород, метил или етил;
или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 21 патентни барања

(51) C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 07K 14/725, C

(72) FRIEDMAN, Kevin; MORGAN, Richard and

07K 14/705, C 12N 7/00, C 12N 5/07C 12N 5/00,
C 12N 15/85, A 61K 48/00, A 61K 39/00

RYU, Byoung
(54) MND ПРОМОТOР НА ХИМЕРЕН АНТИГЕН

(11) 10429
(21) 2020/231

(13) Т1
(22) 26/03/2020

РЕЦЕПТОР

(45) 31/08/2020

полинуклеотид составен од засилувач на

(57) 1 Лентивирусен вектор кој се состои од

(30) US201461984561P 25/04/2014 US
(96) 24/04/2015 EP15782739.5

миелопролиферативен саркома вирус,
избришан негативен контролен регион,

(97) 25/12/2019 EP3134432
(73) Bluebird Bio, Inc. 60 Binney Street

промотор на заменет dl587rev прајмерповрзувачки сајт (MND) оперативно поврзан со

Cambridge, MA 02142 , US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

нуклеинска киселина кодирајќи химерен антиген
рецептор (CAR), каде што CAR се состои од:

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(а)
(б)
75

scFv;
-регион;
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(в)
(г)

(д)
CD137 ко-стимулаторен сигнализирачки

нализирачки домен.

има уште 12 патентни барања

домен; и

(51) C 07D 473/06, C 07D 473/08, A 61K 31/52, A

(54) ИНХИБИРАЊЕ НА ПРЕОДЕН

61P 29/00, A 61P 11/00, A 61P 17/00

РЕЦЕПТОРЕН ПОТЕНЦИЈАЛЕН А1 ЈОНСКИ

(11) 10430
(21) 2020/232

(13) Т1
(22) 27/03/2020

КАНАЛ

(45) 31/08/2020
(30) US201462052678P 19/09/2014 US
(96) 18/09/2015 EP15774806.2
(97) 25/03/2020 EP3193880
(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) CHENARD, Bertand, L. and WU, Xinyuan

има уште патентни барања
(57) 1 Соединение со Формула I:

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/473, A 61P 25/28, A
61P 33/00, A 61P 35/00, A 61P 37/00, A 61P 9/10,
A 61P 25/24, A 61P 11/06, A 61P 31/00
(11) 10431
(21) 2020/233

(13) Т1
(22) 26/03/2020

(45) 31/08/2020
(30) US201461983289P 23/04/2014 US
(96) 22/04/2015 EP15721085.7
(97) 12/02/2020 EP3134403
(73) Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803, US
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) FALAHATPISHEH, Nikoo; COMBS, Andrew,

Или негова фармацевтски прифатлива сол,

P. and MADUSKUIE, Thomas, P., Jr.
(54) 1H-ПИРОЛО[2,3-C]ПИРИДИН-7(6H)-ОНИ
И ПИРАЗОЛО[3,4-C]ПИРИДИН-7(6H)-ОНИ

каде:
X е C=O или CR8R9;
Y е O или NR10;

КАКО ИНХИБИТОРИ НА БЕТ ПРОТЕИНИ
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Z е CH или N;

од RB;

R1 и R2 се секој независно избрани од H, хало,

R6 е H;

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

R7 е C1-4 алкил;
R8 и R9 се секој H;

CyCN,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

R10 е H;
секој RA е независно избран од Cyхало, CN,

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORa
NRc1C(O)NRc1RdC(=NRe1)RbC(=NRe1)NRc1Rd

NO2,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

NRc1C(=NRe1)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2R

C(O)NRc1RdC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)N

bNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2R
bи S(O)2NRc1Rd1; каде споменатитеC1-6

Rc1RdNRc1RdNRc1C(O)Rb1,
NRc1C(O)ORaNRc1C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNR

алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил се секој
опционално заменети со 2, 3, 4, или 5

c1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1R
dS(O)2Rbи S(O)2NRc1Rd1;

супституенти независно избрани од RA;
или R1 и R2 заедно со атом на јаглерод за кој

секој RB е независно избран од Cy2, хало, CN,
NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4,

се врзани создаваат C3-10 циклоалкилна група

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

или 4-10 члена хетероциклоалкилна група, каде
секоја е опционалноа заменета со 2, или 3

C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4,
NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4,

супституенту избрани од RA;
R3 е H или C1-6 алкил опционо заменет со 2,

NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4,
NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4,

или 3 супституенти независно избрани од хало,
Cy, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2,

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

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

секој Cy е независно избран од C6-10 арил, C3-

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

10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10
член хетероциклоалкил, од кои секој е

NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2,
NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2,

опционално заменет со 1,2,3,4 или 5
супституенти независно избрани од RC;

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

секој RC е независно избран од хало, C1-6
алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6

R4 е H;

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

R5 е H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, Cy2, CN, NO2, ORa4,

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,
CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2,

SRa4, C(O)Rb4,
C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4,

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

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

NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2,
C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2,

C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4,

NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2,

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4,
NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4,

NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2,
S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2; каде споменатите

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, или S(O)2NRc4Rd4;
каде споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил,и

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10
арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,

C2-6 алкинил се секој опционално заменет со
1,2,3,4 или 5 супституенти независно избрани

и 4-10 член хетероциклоалкил се секој
опционално заменети со 2, 3, 4, или 5
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супституенти избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6

халоалкил, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2,

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

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

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,
CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4,

NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2,
C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2,

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

NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2,
NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2,

NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4,
C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4,

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

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4,

секој Cy1 е независно избран од C6-10 арил,
C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10

NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4,
S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, и S(O)2NRc4Rd4; каде

член хетероциклоалкил, од кои секој е
опционално заменет со 2, 3, 4, или 5

споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10

супституенти независно избрани од RD;
секој RD е независно избран од хало, C1-6

член хетероарил, и 4-10 член
хетероциклоалкил се секоје опционално

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6

заменети со 2, 3, 4, или 5 супституенти

халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10
член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,

независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4
халоалкил, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4,

CN, ORaSRaC(O)Rb1,
C(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O)NRc1RdNR

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

c1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1C(O)NRc1
RdC(=NRe1)RbC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)

NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4,
C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4,

NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2N

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4,

Rc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rbи
S(O)2NRc1Rd1; каде споменатите C1-6 алкил,

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

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10
циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член

секој RaRbRcи Rd1 е независно избран од H,
C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6

хетероциклоалкил се секој опционално заменет
со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10
член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,

избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил,

C6-10 арил- C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4

CN,
ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (410 член хетероциклоалкил)-

C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORa
NRc1C(O)NRc1RdC(=NRe1)RbC(=NRe1)NRc1Rd

C1-4 алкил, каде споменатите C1-6 алкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10

NRc1C(=NRe1)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2R
bNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2R

циклоалкил, 5-10 член
хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10

bи S(O)2NRc1Rd1;

арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил,

Секој Cy2 е независно избран од C6-10 арил,
C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10

(5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член
хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој

член хетероциклоалкил, од кои секој е
опционално заменет со 2, 3, 4, или 5

опционално заменети со 2, 3, 4, или 5
супституенти независно избрани од C1-4 алкил,

супституенти независно избрани од RE;
секој RE е независно избран од хало, C1-6

C1-4 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5,
C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5,
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OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5,

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10

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

арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил,

C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5,
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5,

(5-10 член
хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член

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

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој
опционално заменети со 1,2, 3, 4, или 5

или кој било Rc1 и Rd1 заедно со N атом со кој
се врзани заедно создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-

супституенти независно избрани од C1-4 алкил,
C1-4 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5,

члена хетероциклоалкилна група опционално

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

заменета со 2, или 3 супституенти независно
избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

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

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5,

C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5,
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5,

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

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

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

или кои било Rc2 и Rd2 заедно со N атом со кој

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5,
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5,

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена
хетероциклоалкилна група опционално

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

заменета со 2, или 3 супституенти независно
избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7
член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5,

хетероарил a секој опционално заменет со 2,

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

или 3 супституенти независно избрани од хало,
CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5,

OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5,
NRc5C(O)Rb5,NRc5C(O)NRc5Rd5,

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

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5,
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5,

NRc5C(O)ORa5,
C(=NRe5)NRc5Rd5,NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5,

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

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

споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

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

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член
хетероарил се секој опционално заменети со 2,

секој Ra2, Rb2, Rc2, и Rd2 е независно избран
од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6

или 3 супституенти независно избрани од хало,
CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5,

алкенил, C2-6алкинил, C6-10 арил, C3-10
циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член

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

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5,

10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член
хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5,
S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5,

хетероциклоалкил)- C1-4 алкил, каде
споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5;
секој Ra4, Rb4, Rc4, и Rd4 е независно избран

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10
член

од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6
алкенил, C2-6алкинил, C6-10 арил, C3-10
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циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-

споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член
хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член
хетероарил се секој опционално заменети со 2,

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде
споменатите хетероарил, 4-10 член

или 3 супституенти независно избрани од хало,
CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5,

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C310 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член

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

хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5,

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој
опционално заменети со 2, 3, 4, или 5

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5,
S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5,

супституенти независно избрани од C1-4 алкил,
C1-4 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5,

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5;
секој Ra5, Rb5, Rc5, и Rd5 е независно избран

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

од H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4
алкенил, и C2-4 алкинил, каде споменатите C1-

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

4 алкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил се секој

C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5,
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5,

опционално заменети со 2, или 3 супституенти
независно избрани од OH, CN, амино, хало, C1-

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

4 алкил, C1-4 алкоксиi, C1-4 алкилтио, C1-4
алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4

или кој било Rc4 и Rd4 заедно со N атом за кој
се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена

халоалкил, и C1-4 халоалкокси;
или кој било Rc5 и Rd5 заедно со N атом со кој

хетероциклоалкилна група опционално

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена

заменета со 2, или 3 супституенти независно
избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

хетероциклоалкилна група опционално
заменета со 2, или 3 супституенти независно

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5,

избрани од OH, CN, амино, хало, C1-6 алкил,
C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино,

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

ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4
халоалкокси; и

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

секој ReRe2, Re4, и Re5 е независно избран од

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5,
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5,

H, C1-4 алкил, и CN.
има уште 41 патентни барања

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

(51) C 07D 241/20, A 61K 31/4965, A 61P 17/02,
A 61P 25/00, A 61P 3/06, A 61P 37/00, A 61P

(30) JP2009151727 26/06/2009 JP;
JP2009151728 26/06/2009 JP and

37/02, A 61P 43/00, A 61P 7/00, A 61P 7/02, A
61P 9/08, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 13/12, A

JP2009151729 26/06/2009 JP
(96) 25/06/2010 EP17186415.0

61P 11/08, A 61P 11/06
(11) 10432

(13) Т1

(97) 15/01/2020 EP3275871
(73) Nippon Shinyaku Co., Ltd. 14, Kisshoin

(21) 2020/235

(22) 30/03/2020

Nishinosho Monguchicho Minami-ku Kyoto-shi

(45) 31/08/2020

Kyoto 601-8550 , JP
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(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен

на дифракција во неговиот спектар на

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

рендгенска прашкова дифракција, најмалку со

(72) ITOU, Hideyuki
(54) КРИСТАЛИ

следните агли на дифракција 20: 9,0 степени,
12,9 степени, 20,7 степени и 22,6 степени, каде

(57) 1 Кристал со форма II од 2-{4-[N-(5,6дифенилпиразин-2-ил)-

што рендгенскиот дијаграм на дифракција е
добиен со користење на CuKα зрачење.

Nизопропиламино]бутилокси}-N(метилсулфонил)ацетамид кој покажува врвови

има уште 12 патентни барања

(51) A 61K 31/216, A 61K 47/34, A 61K 47/36, A
61K 47/38, A 61K 9/10, A 61P 1/12

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(11) 10433
(21) 2020/236

(13) Т1
(22) 30/03/2020

(72) SCHWARTZ, Jean-Charles; LECOMTE,
Jeanne-Marie; LIGNEAU, Xavier; ROBERT,

(45) 31/08/2020
(30) EP20100306397 10/12/2010 EP

Philippe; JULIEN, Jean-Stéphane and MAURY,
Marc
(54) НОВА ФОРМА НА УПОТРЕБА НА

(96) 09/12/2011 EP11797216.6
(97) 19/02/2020 EP2648696
(73) Bioprojet Bioprojet 30 rue des Francs

РАЦЕКАДОТРИЛ

Bourgeois 75003 Paris, FR

енкефалиназа погодна за орална употреба
назначено со тоа што суспензијата има рН

(57) 1 Водена суспензија од инхибитор на
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вредност помеѓу 3.5 и 5 и со тоа што

рацекадотрил.

инхибиторот на енкефалиназата е

има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 417/14, A 61K 31/496, A 61P 7/04

(54) КРИСТАЛИ НА 2-АЦИЛАМИНОТИАЗОЛ

(11) 10434
(21) 2020/238

(13) Т1
(22) 01/04/2020

СОЕДИНЕНИЕ
(57) 1 Кристал од 1-(3-хлоро-5-{[4-(4-

(45) 31/08/2020
(30) JP2011169730 03/08/2011 JP

хлоротиофен-2-ил)-5-(4-циклохексил
пиперазин-1-ил) тиазол-2-ил]карбамоил}

(96) 01/08/2012 EP17176670.2
(97) 25/03/2020 EP3246325
(73) Astellas Pharma Inc., JP

пиридин-2-ил) пиперидин-4-карбоксилна
киселина сол на малеинска киселина, кој што

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

прашок со користење на Cu-K алфа зрак на 8,4
степен - 8,8 степен, 9,3 степен - 9,7 степен, 11,9

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

степен - 12,3 степен, 20,2 степен - 20,6 степен,
22,5 степен - 22,9 степен и 23,1 степен - 23,5

(72) MIYAFUJI, Akio; SUGASAWA, Keizo;
SUZUKI, Kenichi and AWAMURA, Yuji

степен, за дифракциски агол од 2-тета.
има уште 14 патентни барања

има врв во анализа на кристал со х-зраци на
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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

8C07K16/28

8C12N15/85

8C07K16/40

(11)

(13)

8C07K16/30

8A61K38/00

10421

T1

10411

T1

8A61K39/21

8A61K39/21

10395

T1

8C12N15/85

10411

T1

8C07D493/10

8C07D401/14

10397

T1

8C12N9/64

8C12N15/85

10411

T1

8C12N15/90

8C12N15/90

10413

T1

8C11D1/74

8C11D1/74

10425

T1

8C12N15/64

8C12N15/10

10414

T1

8F16L37/56

8F16L37/23

10426

T1

8C07D413/14

8A61K31/506

10387

T1

8A61K31/277

8A61K31/277

10427

T1

8A61K31/56

8A61K9/12

10390

T1

8A61K9/00

8A61K31/277

10427

T1

8A61K31/573

8A61K9/12

10391

T1

8C07D487/04

8C07H15/26

10428

T1

8C07K14/47

8C07K7/08

10398

T1

8C07H15/26

8C07H15/26

10428

T1

8C07C311/54

8C07D231/18

10402

T1

8C12N15/85

8C07K14/705

10429

T1

8C07D217/22

8C07D231/18

10402

T1

8C12N5/071

8C07K14/705

10429

T1

8C07D333/62

8C07D231/18

10402

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

10431

T1

8F04B43/09

8B67D1/00

10407

T1

8A61K31/4965

8C07D241/20

10432

T1

8A61P35/00

8C07D495/04

10399

T1

8A61P17/02

8C07D241/20

10432

T1

8C07K16/46

8C12N15/85

10411

T1

8A61P25/00

8C07D241/20

10432

T1

8A61F5/00

8A61F5/00

10422

T1

8E04C3/08

8E04C3/08

10435

T1

8A61P35/02

8A61K31/7125

10423

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

10376

T1

8C12Q1/68

8A61K31/7125

10423

T1

8C07F9/6561

8C07F9/6561

10375

T1

8C07C255/42

8A61K31/277

10427

T1

8C12N7/00

8C12N7/00

10380

T1

8A61K39/00

8C07K14/705

10429

T1

8C07K14/73

8C07K14/73

10386

T1

8C07D473/06

8A61P11/00

10430

T1

8A61K38/08

8A61K38/08

10383

T1

8A61P31/00

8C07D471/04

10431

T1

8A61P35/00

8A61K38/08

10383

T1

8C07D241/20

8C07D241/20

10432

T1

8C22B3/22

8C22B3/02

10416

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

10376

T1

8E03F7/00

8E03F5/10

10417

T1

8C07D403/04

8C07D403/12

10400

T1

8A61K47/22

8A61K31/12

10420

T1

8A61K31/661

8C07F9/6561

10375

T1

8A61K8/00

8A61K31/12

10420

T1

8C07D495/04

8C07F9/6561

10375

T1

8C07K16/28

8A61K38/00

10421

T1

8A61K47/26

8A61K9/00

10381

T1
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8B65D88/00

8C22B3/02

10416

T1

8A61K47/38

8A61K31/216

10433

T1

8C22B3/02

8C22B3/02

10416

T1

8A61P1/12

8A61K31/216

10433

T1

8A61K35/26

8C07K14/725

10418

T1

8B23K20/08

8B23K20/08

10377

T1

8C07K14/725

8C07K14/725

10418

T1

8C07D401/12

8C07D403/12

10400

T1

8A61K31/216

8A61K31/12

10420

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

10400

T1

8A61K47/34

8A61K31/12

10420

T1

8A61K31/519

8C07F9/6561

10375

T1

8A61Q17/04

8A61K31/12

10420

T1

8A61K47/12

8A61K9/00

10381

T1

8A61K38/00

8A61K38/00

10421

T1

8A61K31/216

8A61K31/216

10384

T1

8C07C317/24

8C07C315/00

10396

T1

8C07K16/20

8A61K38/00

10421

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

10397

T1

8C07C315/00

8C07C315/00

10396

T1

8C07D413/04

8C07D401/14

10397

T1

8C07C315/04

8C07C315/00

10396

T1

8C07D471/10

8C07D401/14

10397

T1

8G01N33/50

8C07D401/14

10397

T1

8A61P29/00

8A61K31/506

10387

T1

8C12N15/64

8C12N15/90

10413

T1

8C07D405/14

8A61K31/506

10387

T1

8A23L2/52

8A23L2/38

10379

T1

8C07D471/10

8A61K31/506

10387

T1

8A61P3/00

8A61K31/506

10387

T1

8H05H1/54

8G21B1/05

10388

T1

8G21B1/05

8G21B1/05

10388

T1

8A61K31/40

8A61K9/12

10391

T1

8A61K31/40

8A61K9/12

10390

T1

8A61K31/58

8A61K9/12

10391

T1

8A61K9/00

8A61K9/12

10390

T1

8A61P11/00

8A61K9/12

10391

T1

8A61K9/12

8A61K9/12

10391

T1

8A61P35/00

8C07D403/04

10392

T1

8A61M15/00

8A61K9/12

10391

T1

8A61K38/16

8C07K7/08

10398

T1

8C12N15/86

8C07K14/475

10393

T1

8C07D271/12

8C07D231/18

10402

T1

8C07D333/34

8C07D231/18

10402

T1

8C07D405/12

8C07D231/18

10402

T1

8C07D403/04

8C07D251/18

10403

T1

8C07D417/12

8C07D231/18

10402

T1

8C07D405/14

8C07D251/18

10403

T1

8C12N5/02

8C12N5/0775

10405

T1

8C07D409/04

8C07D251/18

10403

T1

8F04B43/00

8B67D1/00

10407

T1

8B67D1/00

8B67D1/00

10407

T1

8F04B43/12

8B67D1/00

10407

T1

8A61K31/4162

8A61K31/4162

10409

T1

8C07D305/06

8A61K31/4162

10409

T1

8C07D495/04

8C07D495/04

10399

T1

8C07D401/04

8A61K31/4162

10409

T1

8A61K31/7125

8A61K31/7125

10423

T1

8G07F17/34

8G07F17/32

10419

T1

8C11D3/50

8C11D1/74

10425

T1

8F16L37/32

8F16L37/23

10426

T1

8A61K47/12

8A61K31/277

10427

T1

8A61K47/20

8A61K31/277

10427

T1

8C07K14/705

8C07K14/705

10429

T1

8A61K31/7052

8C07H15/26

10428

T1

8A61K31/52

8A61P11/00

10430

T1

8A61K48/00

8C07K14/705

10429

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

10431

T1

8A61P11/06

8C07D471/04

10431

T1

8A61P9/08

8C07D241/20

10432

T1

8A61P33/00

8C07D471/04

10431

T1

8A61K31/216

8A61K31/216

10433

T1

8A61P9/10

8C07D471/04

10431

T1

8A61K47/34

8A61K31/216

10433

T1

8A61P3/06

8C07D241/20

10432

T1

8A61K31/496

8C07D417/14

10434

T1

8A61P37/02

8C07D241/20

10432

T1

8C07D417/14

8C07D417/14

10434

T1

8A61P7/02

8C07D241/20

10432

T1

8C07D239/553

8C07D403/12

10400

T1

8A61P9/12

8C07D241/20

10432

T1

8C07D401/04

8C07D403/12

10400

T1
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8C07D413/04

8C07D403/12

10400

T1

8A61K47/18

8A61K31/277

10427

T1

8A61K9/14

8A61K9/00

10381

T1

8A61K9/08

8A61K31/277

10427

T1

8C12N9/64

8A01K67/027

10415

T1

8C07K14/725

8C07K14/705

10429

T1

8A61K39/118

8C07K14/295

10382

T1

8A61P11/00

8A61P11/00

10430

T1

8C07K14/295

8C07K14/295

10382

T1

8A61P29/00

8A61P11/00

10430

T1

8E03F5/10

8E03F5/10

10417

T1

8A61K31/473

8C07D471/04

10431

T1

8C07K14/47

8C07K14/725

10418

T1

8A61P37/00

8C07D471/04

10431

T1

8A61K31/618

8A61K31/12

10420

T1

8A61K47/36

8A61K31/216

10433

T1

8A61P17/18

8A61K31/12

10420

T1

8A61P7/04

8C07D417/14

10434

T1

8C07K14/25

8A61K38/00

10421

T1

8E04B1/24

8E04C3/08

10435

T1

8C07K16/40

8A61K38/00

10421

T1

8B21D39/04

8B23K20/08

10377

T1

8B65D17/00

8B65D17/00

10389

T1

8A61K31/167

8A61K9/00

10381

T1

8C07D417/14

8C07D401/14

10397

T1

8A61K47/02

8A61K31/12

10420

T1

8C07D451/04

8C07D401/14

10397

T1

8A61K9/00

8A61K31/12

10420

T1

8A01K67/027

8C12N15/90

10413

T1

8A61P17/02

8A61K31/12

10420

T1

8C07K14/725

8C12N15/90

10413

T1

8C07D401/10

8C07D401/14

10397

T1

8C12N15/10

8C12N15/10

10414

T1

8C07D487/04

8C07D401/14

10397

T1

8C12N15/66

8C12N15/10

10414

T1

8C07D487/10

8C07D401/14

10397

T1

8A61K31/5377

8A61K31/506

10387

T1

8A61K9/16

8A61K9/12

10390

T1

8A61K31/55

8A61K31/506

10387

T1

8A61K31/167

8A61K9/12

10391

T1

8A61P35/00

8A61K31/506

10387

T1

8A61K31/46

8A61K9/12

10391

T1

8C07D401/14

8A61K31/506

10387

T1

8A61K31/506

8C07D403/04

10392

T1

8C07D487/04

8A61K31/506

10387

T1

8A61K31/711

8C07K14/475

10393

T1

8A61K31/167

8A61K9/12

10390

T1

8A61P27/02

8C07K14/475

10393

T1

8A61K31/46

8A61K9/12

10390

T1

8C07K7/08

8C07K7/08

10398

T1

8A61K31/137

8A61K9/12

10391

T1

8C07D277/36

8C07D231/18

10402

T1

8A61K38/18

8C07K14/475

10393

T1

8C07D307/18

8C07D231/18

10402

T1

8A61P9/14

8C07K14/475

10393

T1

8C07D401/04

8C07D251/18

10403

T1

8C07K14/475

8C07K14/475

10393

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

10408

T1

8C07K16/28

8A61K39/00

10394

T1

8C07D413/04

8A61K31/4162

10409

T1

8C07D249/12

8C07D231/18

10402

T1

8A61P37/00

8C07D495/04

10399

T1

8C07D307/64

8C07D231/18

10402

T1

8A61P35/00

8C07D471/10

10410

T1

8A61P35/00

8C07D251/18

10403

T1

8A01K67/027

8C12N15/85

10411

T1

8C07D417/04

8C07D251/18

10403

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

10424

T1

8A61K35/407

8C12N5/0775

10405

T1

8C11D1/72

8C11D1/74

10425

T1

8C12N5/071

8C12N5/0775

10405

T1

8A61P9/00

8A61K31/277

10427

T1

8A61K31/4745

8A61K31/4162

10409

T1

8A61P9/06

8A61K31/277

10427

T1

8A61P29/00

8C07D471/10

10410

T1

8C07K16/28

8C07K14/705

10429

T1

8C07D471/10

8C07D471/10

10410

T1

8C07K16/30

8C07K14/705

10429

T1

8G09F13/04

8G07F17/32

10419

T1

8A61P17/00

8A61P11/00

10430

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

10424

T1

8A61P11/06

8C07D241/20

10432

T1

86

Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

8A61P37/00

8C07D241/20

10432

T1

8A61K9/10

8A61K31/216

10433

T1

8A61P43/00

8C07D241/20

10432

T1

8A61K31/513

8C07D403/12

10400

T1

8A61P7/00

8C07D241/20

10432

T1

8C07D239/545

8C07D403/12

10400

T1

8A61P9/10

8C07D241/20

10432

T1

8C07D405/04

8C07D403/12

10400

T1

8E04C3/04

8E04C3/08

10435

T1

8C07D405/12

8C07D403/12

10400

T1

8B21D26/08

8B23K20/08

10377

T1

8A61P35/00

8C07F9/6561

10375

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

10374

T1

8A61K31/573

8A61K9/00

10381

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

10374

T1

8A61K9/16

8A61K9/00

10381

T1

8A61K31/40

8A61K9/00

10381

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

10415

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

10381

T1

8A61P35/00

8A61K31/216

10384

T1

8C07K16/46

8A01K67/027

10415

T1

8A61F13/00

8A61K31/12

10420

T1

8A61K47/26

8A61K31/216

10384

T1

8A61K47/24

8A61K31/12

10420

T1

8A61K9/19

8A61K31/216

10384

T1

8A61L26/00

8A61K31/12

10420

T1

8C22B3/26

8C22B3/02

10416

T1

8A61P29/00

8A61K31/12

10420

T1

8C07K14/245

8A61K38/00

10421

T1

8C07K16/08

8A61K38/00

10421

T1

8C07K16/32

8A61K38/00

10421

T1

8C07D403/14

8C07D401/14

10397

T1

8C07C317/28

8C07C315/00

10396

T1

8C07D487/10

8A61K31/506

10387

T1

8C07D215/48

8C07D401/14

10397

T1

8A61K31/58

8A61K9/12

10390

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

10397

T1

8A61K9/12

8A61K9/12

10390

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

10397

T1

8A61K31/167

8C07D403/04

10392

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

10378

T1

8C12N15/12

8C07K14/475

10393

T1

8A23L33/10

8A23L2/38

10379

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

10394

T1

8A61K31/506

8A61K31/506

10387

T1

8C07D309/08

8C07D231/18

10402

T1

8A61K31/56

8A61K9/12

10391

T1

8C07D403/12

8C07D231/18

10402

T1

8A61K31/4155

8C07D403/04

10392

T1

8A61K35/30

8C12N5/0775

10405

T1

8C07D403/04

8C07D403/04

10392

T1

8C12N5/077

8C12N5/0775

10405

T1

8C07K19/00

8C07K14/475

10393

T1

8C12N5/0775

8C12N5/0775

10405

T1

8C07C311/56

8C07D231/18

10402

T1

8B67D1/08

8B67D1/00

10407

T1

8C07D213/71

8C07D231/18

10402

T1

8F04B15/02

8B67D1/00

10407

T1

8C07D249/04

8C07D231/18

10402

T1

8C07D471/04

8A61K31/4162

10409

T1

8C07D311/60

8C07D231/18

10402

T1

8A61K31/438

8C07D471/10

10410

T1

8C07D407/12

8C07D231/18

10402

T1

8A61P1/00

8C07D471/10

10410

T1

8H04L12/58

8H04L12/58

10406

T1

8C12N15/85

8C12N15/85

10411

T1

8F04B43/08

8B67D1/00

10407

T1

8G07F17/32

8G07F17/32

10419

T1

8A61K31/519

8C07D495/04

10399

T1

8C07K16/26

8C07K16/28

10424

T1

8A61P9/00

8C07D471/10

10410

T1

8C12N15/13

8C07K16/28

10424

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

10424

T1

8C11D17/00

8C11D1/74

10425

T1

8C11D11/00

8C11D1/74

10425

T1

8C11D3/20

8C11D1/74

10425

T1

8F16L37/23

8F16L37/23

10426

T1

8A61P25/06

8A61K31/277

10427

T1

8A61P9/10

8A61K31/277

10427

T1

8A61P1/04

8C07H15/26

10428

T1

8A61P11/08

8C07D241/20

10432

T1

8C12N5/00

8C07K14/705

10429

T1
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8C12N7/00

8C07K14/705

10429

T1

8A23L29/30

8A23L2/38

10379

T1

8C07D473/08

8A61P11/00

10430

T1

8A61P37/00

8A61K31/506

10387

T1

8A61P25/24

8C07D471/04

10431

T1

8C07D403/14

8A61K31/506

10387

T1

8A61P25/28

8C07D471/04

10431

T1

8A61K31/137

8A61K9/12

10390

T1

8A61P13/12

8C07D241/20

10432

T1

8A61K31/573

8A61K9/12

10390

T1

8E04C3/07

8E04C3/08

10435

T1

8A61P11/00

8A61K9/12

10390

T1

8E04C3/32

8E04C3/08

10435

T1

8A61K9/00

8A61K9/12

10391

T1

8A61P9/10

8C07D403/12

10400

T1

8A61K9/16

8A61K9/12

10391

T1

8A61P25/24

8C07D471/04

10374

T1

8C12N15/63

8C07K14/475

10393

T1

8A61K45/06

8A61K9/00

10381

T1

8C12N15/85

8C07K14/475

10393

T1

8B01D11/04

8C22B3/02

10416

T1

8A61K38/04

8C07K7/08

10398

T1

8E03F1/00

8E03F5/10

10417

T1

8C07D231/18

8C07D231/18

10402

T1

8A61P35/00

8C07K14/725

10418

T1

8C07D307/82

8C07D231/18

10402

T1

8A61K31/12

8A61K31/12

10420

T1

8A61K31/395

8C07D251/18

10403

T1

8A61K31/573

8A61K31/12

10420

T1

8C07D251/18

8C07D251/18

10403

T1

8A61K39/00

8A61K38/00

10421

T1

8B67D1/10

8B67D1/00

10407

T1

8A23L2/38

8A23L2/38

10379

T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË
SË DREJTËS SË PATENTAVE
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(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)

Ganymed Pharmaceuticals GmbH

A 61K 35/26

MK/P/2019/0262

T1

Ganymed Pharmaceuticals GmbH

C 07K 14/725

MK/P/2019/0262

T1

Ganymed Pharmaceuticals GmbH

C 07K 14/47

MK/P/2019/0262

T1

Ganymed Pharmaceuticals GmbH

A 61P 35/00

MK/P/2019/0262

T1

Novomatic AG

G 07F 17/32

MK/P/2019/0263

T1

Novomatic AG

G 07F 17/34

MK/P/2019/0263

T1

Novomatic AG

G 09F 13/04

MK/P/2019/0263

T1

Simple Medical Innovations Pty Ltd.

A 61F 5/00

MK/P/2019/0265

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 9/64

MK/P/2019/0267

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/46

MK/P/2019/0267

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2019/0267

T1

Outotec (Finland) Oy

C 22B 3/22

MK/P/2019/0270

T1

Outotec (Finland) Oy

C 22B 3/02

MK/P/2019/0270

T1

Outotec (Finland) Oy

B 65D 88/00

MK/P/2019/0270

T1

Outotec (Finland) Oy

C 22B 3/26

MK/P/2019/0270

T1

Outotec (Finland) Oy

B 01D 11/04

MK/P/2019/0270

T1

Nitti, Sergio

E 03F 5/10

MK/P/2019/0272

T1

Nitti, Sergio

E 03F 7/00

MK/P/2019/0272

T1

Nitti, Sergio

E 03F 1/00

MK/P/2019/0272

T1

Mayo Foundation for Medical Education and Research

A 61K 31/7125

MK/P/2019/0276

T1

Mayo Foundation for Medical Education and Research

C 12Q 1/68

MK/P/2019/0276

T1

Mayo Foundation for Medical Education and Research

A 61P 35/02

MK/P/2019/0276

T1

AlderBio Holdings LLC

A 61P 35/00

MK/P/2019/0278

T1

AlderBio Holdings LLC

C 12N 15/13

MK/P/2019/0278

T1

AlderBio Holdings LLC

C 07K 16/28

MK/P/2019/0278

T1

AlderBio Holdings LLC

C 07K 16/26

MK/P/2019/0278

T1

AlderBio Holdings LLC

A 61K 39/395

MK/P/2019/0278

T1

Bolton Manitoba SpA

C 11D 3/50

MK/P/2019/0279

T1

Bolton Manitoba SpA

C 11D 1/72

MK/P/2019/0279

T1

Bolton Manitoba SpA

C 11D 1/74

MK/P/2019/0279

T1

Bolton Manitoba SpA

C 11D 11/00

MK/P/2019/0279

T1

Bolton Manitoba SpA

C 11D 17/00

MK/P/2019/0279

T1

Bolton Manitoba SpA

C 11D 3/20

MK/P/2019/0279

T1

Stucchi S.p.A.

F 16L 37/56

MK/P/2019/0285

T1
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Stucchi S.p.A.

F 16L 37/32

MK/P/2019/0285

T1

Stucchi S.p.A.

F 16L 37/23

MK/P/2019/0285

T1

Swenters, Ivo

E 04C 3/08

MK/P/2019/0535

T1

Swenters, Ivo

E 04C 3/07

MK/P/2019/0535

T1

Swenters, Ivo

E 04C 3/04

MK/P/2019/0535

T1

Swenters, Ivo

E 04B 1/24

MK/P/2019/0535

T1

Swenters, Ivo

E 04C 3/32

MK/P/2019/0535

T1

Vysoké ucení Technické v Brne Antonínská 548/1 601 90 Brno

H 01Q 1/24

MK/P/2019/0715

T1

Vysoké ucení Technické v Brne Antonínská 548/1 601 90 Brno

H 01Q 1/44

MK/P/2019/0715

T1

CanBas Co., Ltd.

A 61P 35/00

MK/P/2019/1071

T1

CanBas Co., Ltd.

A 61K 38/08

MK/P/2019/1071

T1

Roivant Sciences GmbH

A 61P 29/00

MK/P/2019/1073

T1

Roivant Sciences GmbH

A 61P 1/00

MK/P/2019/1073

T1

Roivant Sciences GmbH

A 61K 31/438

MK/P/2019/1073

T1

Roivant Sciences GmbH

A 61P 35/00

MK/P/2019/1073

T1

Roivant Sciences GmbH

A 61P 9/00

MK/P/2019/1073

T1

Roivant Sciences GmbH

C 07D 471/10

MK/P/2019/1073

T1

Oncopeptides AB

A 61P 35/00

MK/P/2019/1074

T1

Oncopeptides AB

A 61K 9/19

MK/P/2019/1074

T1

Oncopeptides AB

A 61K 47/26

MK/P/2019/1074

T1

Oncopeptides AB

A 61K 31/216

MK/P/2019/1074

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 9/64

MK/P/2019/1078

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2019/1078

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/46

MK/P/2019/1078

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/40

MK/P/2019/1078

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/1078

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2019/1078

T1

Bayer Pharma Aktiengesellschaft

C 07K 16/28

MK/P/2020/0003

T1

Bayer Pharma Aktiengesellschaft

A 61P 35/00

MK/P/2020/0003

T1

Volker Wessels Intellectuele E igendom B.V.

B 23K 20/08

MK/P/2020/0005

T1

Volker Wessels Intellectuele E igendom B.V.

B 21D 39/04

MK/P/2020/0005

T1

Volker Wessels Intellectuele E igendom B.V.

B 21D 26/08

MK/P/2020/0005

T1

Pharmassist Ltd

C 12Q 1/68

MK/P/2020/0006

T1

Cadila Healthcare Limited

C 12N 7/00

MK/P/2020/0007

T1

TAE Technologies, Inc.

H 05H 1/54

MK/P/2020/0011

T1

TAE Technologies, Inc.

G 21B 1/05

MK/P/2020/0011

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/437

MK/P/2020/0061

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 471/04

MK/P/2020/0061

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 25/24

MK/P/2020/0061

T1

Vernalis (R&D) Limited

A 61K 31/661

MK/P/2020/0062

T1

Vernalis (R&D) Limited

A 61K 31/519

MK/P/2020/0062

T1
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Vernalis (R&D) Limited

C 07D 495/04

MK/P/2020/0062

T1

Vernalis (R&D) Limited

C 07F 9/6561

MK/P/2020/0062

T1

Vernalis (R&D) Limited

A 61P 35/00

MK/P/2020/0062

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 29/00

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 3/00

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 487/10

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 37/00

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 401/14

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 403/14

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 405/14

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 413/14

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 471/10

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 487/04

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/55

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/5377

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/506

MK/P/2020/0070

T1

Janssen Pharmaceutica NV
The U.S.A. as represented by the Secretary,Department of
Health and Human Services od Technology Transfer National
Institutes od Health

A 61P 35/00

MK/P/2020/0070

T1

C 07K 14/73

MK/P/2020/0073

T1

Piech, Gregor Anton

B 65D 17/00

MK/P/2020/0075

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61P 11/00

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 9/16

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/137

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/167

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/40

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 9/12

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/56

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/573

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/58

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 9/00

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/46

MK/P/2020/0076

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61P 11/00

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61M 15/00

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 9/16

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/137

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/167

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/40

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/46

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/56

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/573

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/58

MK/P/2020/0077

T1
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Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 9/00

MK/P/2020/0077

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 9/12

MK/P/2020/0077

T1

Yuhan Corporation

C 07D 403/04

MK/P/2020/0078

T1

Yuhan Corporation

A 61P 35/00

MK/P/2020/0078

T1

Yuhan Corporation

A 61K 31/506

MK/P/2020/0078

T1

Yuhan Corporation

A 61K 31/4155

MK/P/2020/0078

T1

Yuhan Corporation

A 61K 31/167

MK/P/2020/0078

T1

Vegenics Pty Limited

A 61P 27/02

MK/P/2020/0079

T1

Vegenics Pty Limited

C 12N 15/85

MK/P/2020/0079

T1

Vegenics Pty Limited

C 12N 15/63

MK/P/2020/0079

T1

Vegenics Pty Limited

C 12N 15/12

MK/P/2020/0079

T1

Vegenics Pty Limited

C 07K 19/00

MK/P/2020/0079

T1

Vegenics Pty Limited

A 61K 31/711

MK/P/2020/0079

T1

Vegenics Pty Limited

A 61K 38/18

MK/P/2020/0079

T1

Vegenics Pty Limited

C 12N 15/86

MK/P/2020/0079

T1

Vegenics Pty Limited

A 61P 9/14

MK/P/2020/0079

T1

Vegenics Pty Limited

C 07K 14/475

MK/P/2020/0079

T1

Biogen MA Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2020/0080

T1

Biogen MA Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0080

T1

Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc.

A 61K 39/21

MK/P/2020/0083

T1

Amgen (Europe) GmbH

C 07C 317/28

MK/P/2020/0085

T1

Amgen (Europe) GmbH

C 07C 317/24

MK/P/2020/0085

T1

Amgen (Europe) GmbH

C 07C 315/04

MK/P/2020/0085

T1

Amgen (Europe) GmbH

C 07C 315/00

MK/P/2020/0085

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 403/14

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 493/10

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 487/10

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 487/04

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 471/10

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 471/04

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 215/48

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 401/10

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 401/14

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

G 01N 33/50

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 413/04

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 413/14

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 417/14

MK/P/2020/0086

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 451/04

MK/P/2020/0086

T1

Centaur, Inc.

C 07K 14/47

MK/P/2020/0089

T1

Centaur, Inc.

A 61K 38/16

MK/P/2020/0089

T1

Centaur, Inc.

A 61K 38/04

MK/P/2020/0089

T1
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Centaur, Inc.

C 07K 7/08

MK/P/2020/0089

T1

Vernalis (R&D) Limited

A 61K 31/519

MK/P/2020/0090

T1

Vernalis (R&D) Limited

A 61P 35/00

MK/P/2020/0090

T1

Vernalis (R&D) Limited

C 07D 495/04

MK/P/2020/0090

T1

Vernalis (R&D) Limited
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin

A 61P 37/00

MK/P/2020/0090

T1

C 07D 249/12

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 407/12

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 405/12

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 403/12

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 333/62

MK/P/2020/0091

T1

C 07C 311/54

MK/P/2020/0091

T1

C 07C 311/56

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 213/71

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 217/22

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 231/18

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 249/04

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 417/12

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 271/12

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 277/36

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 307/18

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 307/64

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 307/82

MK/P/2020/0091

T1
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The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other
members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity
of Queen Elizabeth near Dublin

C 07D 309/08

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 311/60

MK/P/2020/0091

T1

C 07D 333/34

MK/P/2020/0091

T1

MyoKardia, Inc.

C 07D 413/04

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

C 07D 405/12

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

C 07D 405/04

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

C 07D 403/12

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

C 07D 403/04

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

A 61K 31/513

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

C 07D 401/04

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

C 07D 239/553

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

C 07D 239/545

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

A 61P 9/10

MK/P/2020/0093

T1

MyoKardia, Inc.

C 07D 401/12

MK/P/2020/0093

T1

Agios Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 409/04

MK/P/2020/0100

T1

Agios Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 417/04

MK/P/2020/0100

T1

Agios Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 405/14

MK/P/2020/0100

T1

Agios Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 403/04

MK/P/2020/0100

T1

Agios Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 401/04

MK/P/2020/0100

T1

Agios Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 251/18

MK/P/2020/0100

T1

Agios Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0100

T1

Agios Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/395

MK/P/2020/0100

T1

BBHC Co.Ltd.

A 61K 35/30

MK/P/2020/0201

T1

BBHC Co.Ltd.

C 12N 5/077

MK/P/2020/0201

T1

BBHC Co.Ltd.

C 12N 5/0775

MK/P/2020/0201

T1

BBHC Co.Ltd.

C 12N 5/071

MK/P/2020/0201

T1

BBHC Co.Ltd.

C 12N 5/02

MK/P/2020/0201

T1

BBHC Co.Ltd.

A 61K 35/407

MK/P/2020/0201

T1

Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.

H 04L 12/58

MK/P/2020/0202

T1

SodaStream Industries Ltd.

F 04B 43/08

MK/P/2020/0203

T1

SodaStream Industries Ltd.

F 04B 43/00

MK/P/2020/0203

T1

SodaStream Industries Ltd.

F 04B 43/12

MK/P/2020/0203

T1

SodaStream Industries Ltd.

B 67D 1/10

MK/P/2020/0203

T1

SodaStream Industries Ltd.

B 67D 1/08

MK/P/2020/0203

T1

SodaStream Industries Ltd.

B 67D 1/00

MK/P/2020/0203

T1

SodaStream Industries Ltd.

F 04B 43/09

MK/P/2020/0203

T1

SodaStream Industries Ltd.

F 04B 15/02

MK/P/2020/0203

T1

Pharmassist Ltd

C 12Q 1/68

MK/P/2020/0204

T1
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H. Lundbeck A/S

A 61K 31/4162

MK/P/2020/0205

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 31/4745

MK/P/2020/0205

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 305/06

MK/P/2020/0205

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 401/04

MK/P/2020/0205

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 413/04

MK/P/2020/0205

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 471/04

MK/P/2020/0205

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc

A 01K 67/027

MK/P/2020/0214

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc

C 07K 14/725

MK/P/2020/0214

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc

C 12N 15/64

MK/P/2020/0214

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc

C 12N 15/90

MK/P/2020/0214

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/64

MK/P/2020/0215

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/66

MK/P/2020/0215

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/10

MK/P/2020/0215

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61Q 17/04

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 47/24

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61P 17/18

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61P 17/02

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61L 26/00

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 9/00

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 8/00

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 47/34

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61F 13/00

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 31/12

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 31/216

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 31/573

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 31/618

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 47/02

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61K 47/22

MK/P/2020/0220

T1

Advanced Bio-Technologies, Inc.

A 61P 29/00

MK/P/2020/0220

T1

Laminaria Group AB

A 23L 2/38

MK/P/2020/0221

T1

Laminaria Group AB

A 23L 2/52

MK/P/2020/0221

T1

Laminaria Group AB

A 23L 29/30

MK/P/2020/0221

T1

Laminaria Group AB

A 23L 33/10

MK/P/2020/0221

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 9/16

MK/P/2020/0222

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 9/14

MK/P/2020/0222

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 9/00

MK/P/2020/0222

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 47/26

MK/P/2020/0222

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 47/12

MK/P/2020/0222

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 45/06

MK/P/2020/0222

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 31/573

MK/P/2020/0222

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 31/40

MK/P/2020/0222

T1
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Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 31/167

MK/P/2020/0222

T1

Statens Serum Institut

A 61K 39/118

MK/P/2020/0223

T1

Statens Serum Institut

C 07K 14/295

MK/P/2020/0223

T1

Molecular Templates, Inc.

C 07K 16/32

MK/P/2020/0227

T1

Molecular Templates, Inc.

C 07K 16/40

MK/P/2020/0227

T1

Molecular Templates, Inc.

C 07K 16/30

MK/P/2020/0227

T1

Molecular Templates, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0227

T1

Molecular Templates, Inc.

C 07K 16/20

MK/P/2020/0227

T1

Molecular Templates, Inc.

C 07K 16/08

MK/P/2020/0227

T1

Molecular Templates, Inc.

C 07K 14/25

MK/P/2020/0227

T1

Molecular Templates, Inc.

C 07K 14/245

MK/P/2020/0227

T1

Molecular Templates, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2020/0227

T1

Molecular Templates, Inc.

A 61K 38/00

MK/P/2020/0227

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

C 07C 255/42

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61K 9/00

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61K 9/08

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61P 25/06

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61P 9/00

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61P 9/06

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61P 9/10

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61K 47/18

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61K 47/12

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61K 31/277

MK/P/2020/0229

T1

Milestone Pharmaceuticals Inc.

A 61K 47/20

MK/P/2020/0229

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

A 61K 31/7052

MK/P/2020/0230

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

A 61P 1/04

MK/P/2020/0230

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

C 07H 15/26

MK/P/2020/0230

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

C 07D 487/04

MK/P/2020/0230

T1

Bluebird Bio, Inc.

A 61K 48/00

MK/P/2020/0231

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2020/0231

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 12N 5/00

MK/P/2020/0231

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 12N 5/071

MK/P/2020/0231

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 12N 7/00

MK/P/2020/0231

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0231

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 07K 14/725

MK/P/2020/0231

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 07K 14/705

MK/P/2020/0231

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 07K 16/30

MK/P/2020/0231

T1

Bluebird Bio, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2020/0231

T1

Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center

C 07D 473/08

MK/P/2020/0232

T1

Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center

C 07D 473/06

MK/P/2020/0232

T1

Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center

A 61P 29/00

MK/P/2020/0232

T1
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Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center

A 61P 17/00

MK/P/2020/0232

T1

Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center

A 61P 11/00

MK/P/2020/0232

T1

Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center

A 61K 31/52

MK/P/2020/0232

T1

Incyte Corporation

A 61K 31/473

MK/P/2020/0233

T1

Incyte Corporation

A 61P 11/06

MK/P/2020/0233

T1

Incyte Corporation

A 61P 25/24

MK/P/2020/0233

T1

Incyte Corporation

A 61P 25/28

MK/P/2020/0233

T1

Incyte Corporation

C 07D 471/04

MK/P/2020/0233

T1

Incyte Corporation

A 61P 33/00

MK/P/2020/0233

T1

Incyte Corporation

A 61P 35/00

MK/P/2020/0233

T1

Incyte Corporation

A 61P 37/00

MK/P/2020/0233

T1

Incyte Corporation

A 61P 9/10

MK/P/2020/0233

T1

Incyte Corporation

A 61P 31/00

MK/P/2020/0233

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

C 07D 241/20

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 9/08

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 9/10

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61K 31/4965

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 11/06

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 11/08

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 13/12

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 17/02

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 25/00

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 3/06

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 37/00

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 37/02

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 43/00

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 7/00

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 7/02

MK/P/2020/0235

T1

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

A 61P 9/12

MK/P/2020/0235

T1

Bioprojet

A 61K 31/216

MK/P/2020/0236

T1

Bioprojet

A 61P 1/12

MK/P/2020/0236

T1

Bioprojet

A 61K 9/10

MK/P/2020/0236

T1

Bioprojet

A 61K 47/38

MK/P/2020/0236

T1

Bioprojet

A 61K 47/36

MK/P/2020/0236

T1

Bioprojet

A 61K 47/34

MK/P/2020/0236

T1

Astellas Pharma Inc.

C 07D 417/14

MK/P/2020/0238

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61P 7/04

MK/P/2020/0238

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 31/496

MK/P/2020/0238

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 2019/298

широка потрошувачка; препродажба на

(220) 07/03/2019

(442) 31/08/2020
(731) Ty Inc. 280 Chestnut Ave., 60559
Westmont Illinois, US

играчки и други стоки за широка

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

(210) TM 2019/1052

потрошувачка
(220) 23/09/2019

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

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за туризам и
угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ

(540)

ДООЕЛ Струмица
ул. Димитар Влахов бр. 18, Струмица,
MK

TY NORTH MACEDONIA
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 големопродажни услуги за

Pulse Fitness & Spa

порачување во полето на играчки и други
стоки за широка потрошувачка;

(551) индивидуална
(510, 511)

дистрибуција на големо вклучувајќи
играчки и други стоки за широка

кл. 28 производи за гимнастика и спортска
опрема

потрошувачка; големопродажба на играчки

кл. 35 услуги за подготовка и продажба на

и други стоки за широка потрошувачка;
услуги на големопродажба преку директно

додатоци во исхрана: протеини, амино
киселини, стимуланси за енергија,

барање од страна на дистрибутерите
насочена кон крајните корисници

витамини и топачи на масти
кл. 41 услуги за спорт и фитнес, фитнес

вклучувајќи играчки и други стоки за
широка потрошувачка; услуги на

центри, физичко образование, образовни
и наставни услуги

големопродажба преку директно барање
од страна на продавачите насочена кон
крајните корисници вклучувајќи играчки и

(210) TM 2019/1053

(220) 23/09/2019

други стоки за широка потрошувачка;
услуги на големопродажба преку директно

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за туризам и
угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ

барање од страна на продажни агенти во
полето на играчки и други стоки за широка

ДООЕЛ Струмица ул. Димитар Влахов
бр. 18, Струмица, MK

потрошувачка;онлајн услуги на

(540)

малопродажба и големопродажба
вклучувајќи играчки и други стоки за

PulseFit
(551) индивидуална

широка потрошувачка; онлајн услуги на
големопродажни продавници вклучувајќи

(510, 511)
кл. 28 производи за гимнастика и спортска

играчки и други стоки за широка
потрошувачка; услуги на продавници за

опрема
кл. 35 услуги за подготовка и продажба на

големопродажба и малопродажба

додатоци во исхрана: протеини, амино
киселини, стимуланси за енергија,

вклучувајќи играчки и други стоки за
широка потрошувачка; услуги на

витамини и топачи на масти

продавници за големопродажба
вклучувајќи играчки и други стоки за

кл. 41 услуги за спорт и фитнес, фитнес
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центри, физичко образование, образовни

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и

и наставни услуги

варено овошје и зеленчук;желеа, џемови,

(210) TM 2019/1054

компоти;ајвар, зеленчук (салати од
зеленчук), зеленчук во конзерви;зеленчук,

(220) 23/09/2019

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за туризам и

варен;зеленчук, конзервиран;зеленчук,
сушен;грав, конзервиран;кандирано

угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ
ДООЕЛ Струмица ул. Димитар Влахов

овошје;корнишони;мармалад;слатко;овошј
е;овошје во конзерви;овошје конзервирано

бр. 18, Струмица, MK

во алкохол;овошје, варено;овошје,

(540)

конзервирано;овошни
салати;туршија;туршија, лута и многу

Pulse

зачинета,млеко и млечни производи.
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(551) индивидуална
(510, 511)

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

кл. 28 производи за гимнастика и спортска
опрема

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

кл. 35 услуги за подготовка и продажба на
додатоци во исхраната: протеини, амино

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии,

киселини, стимуланси за енергија,

мраз
кл. 35 огласување, водење на работење,

витамини и топачи на масти
кл. 41 услуги за спорт и фитнес, фитнес

управување со работи, ширење на
рекламен материјал, демонстрација на

центри, физичко образование, образовни
и наставни услуги
(210) TM 2019/1290

производи, услуги на увоз/изоз и трговија
на големо и мало со: конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и

(220) 18/11/2019

(442) 31/08/2020
(731) Павлеска Бети ул. Хашка бр. 4Б,
1000, Скопје, MK

зеленчук; желеа, џемови, компоти; ајвар,
зеленчук (салати од зеленчук), зеленчук во
конзерви; зеленчук, варен; зеленчук,
конзервиран; зеленчук, сушен; грав,

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

конзервиран; кандирано овошје;

(540)

корнишони; мармалад; слатко; овошје;
овошје во конзерви; овошје конзервирано
во алкохол; овошје, варено; овошје,
конзервирано; овошни салати; туршија;
туршија, лута и многу зачинета; 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; оп-Ппе

(591) бела, сива, црна, златна, зелена
(531) 01.01.05;03.07.04;24.01.18
(551) индивидуална

рекламирање по пат на компјутерска
мрежа, објавување рекпамни текстови,

(510, 511)
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рекпамирање по пат на радио,

рециклирање [рециклирање отпад]

рекламирање по пат на телевизија,

кл. 41 образование; подготвување на

пропагандни дејности, проучување на
пазарот (маркетинг), објавување рекламни

наставата; забава; спортски и културни
активности

текстови, рекпамни огласи (ширење на
рекпамни огласи), демонстрација на

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

производи, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламни огласи (ширење на

кл. 44 градинарство

рекламни огласи), водење на

(210) TM 2019/1434

комерцијални работи, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени

(442) 31/08/2020
(731) ФИСНИК САДИКИ И КАСАМ

примероци

КАСАМИ ул. 102 бр. 7, 1200, Тетово, MK

(220) 20/12/2019

(540)
(210) TM 2019/1359

(220) 10/12/2019

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги АКВАПОНИКА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ ул.
Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(591) црвена, розева, зелена, бела, црна,
сина

(540)

(531) 05.05.01;29.01.01;29.01.04
(551) индивидуална

ЗЕЛЕНА РЕПУБЛИКА
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено

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

варено овошје и зеленчук; желе, џемови,

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,

компоти, ајвар;јајца, млеко и млечни
производи;маста и масти за јадење

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какако, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе;брашно и

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

производи од жита, леб, тесто за слатки и
слатки, сладолед;мед, меласа;кфасец,

опфатени со другите класи; живи животни;

прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови

свежо овошје и зеленчук; семиња;
природни билки и цвеќиња; храна за

(како мирудии);мирудии;мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и

животни; слад
кл. 35 бизнис менаџмент и консултации;

други безалкохолни пијалоци;пијалоци од
овошје, и овошни сокови;сирупи и други

услуги за посредување во трговија;
претставување на производите

препарати за производство на пијалоци
кл. 35 рекламирање;водење на

кл. 40 составување материјали по нарачка

работењето;управување со

за трети лица; уништување отпад и ѓубре;
производство на енергија; конзервирање

работата;канцелариски работи, услуги при
продажба на голема и мало со

храна и пијалаци; замрзнување храна;
рециклирање на отпад и ѓубре;

конзервирано, змрзнато, сушено, варено
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овошје и зеленчук;желе, џемови, компоти,

(551) индивидуална

ајвар;јајца, млеко и млечни

(510, 511)

производи;маста и масти за јадење, Кафе,
чај, какако, шеќер, ориз, тапиока, саго,

кл. 30 кафе и замена за кафе
кл. 35 продажба на големо и мало со кафе

замена за кафе;брашно и производи од
жита, леб, тесто за слатки и слатки,

(210) TM 2020/82

сладолед;мед, меласа;кфасец, прашок за
печење, сол, сенф;оцет, сосови (како

(442) 31/08/2020
(731) Зоја Самандова Петрушева ул.

мирудии);мирудии;мраз, пиво, минерална

Девол бр. 32а, 1000, Скопје, MK

и сода вода и други безалкохолни
пијалоци;пијалоци од овошје, и овошни

(740) Зоја Самандова Петрушева бул.
Јане Сандански 105/2/28, 1000, Скопје

сокови;сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(540)

(220) 05/02/2020

кл. 43 услуги за пдготвување храна и
пијалоци;привремено сместување
(210) TM 2020/5

(220) 03/01/2020

(442) 31/08/2020
(731) Фазлији Бујамин ул. 101 1227
Челопек (Брвеница), Тетово, MK
(540)

(591) црвена,розова,сина,жолта,бела,црна
(531) 02.05.06;02.09.01;02.09.14;27.05.17

D'ORO CAFFE
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 настава и едукација, културни

кл. 30 кафе и замена за кафе
кл. 35 продажба на големо и мало со кафе

активности, издавачка дејност, размена на
знаења и искуства, одржување настани и

(210) TM 2020/6

манифестации, хуманитарна помош

(220) 03/01/2020

(442) 31/08/2020
(731) Фазлији Бујамин ул. 101 1227
Челопек (Брвеница), Тетово, MK

(210) TM 2020/93

(220) 10/02/2020

(442) 31/08/2020
(731) Mehmet Eyyüp AMAN Mahmutbey

(540)

Mah. Taşocaği Yolu Cad. Ağaoğlu 212 My
Office Kat:23/387 Bağcilar-Istanbul
TURKEY 34218, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) златна, зелена, бела
(531) 01.01.01;02.03.02;26.01.14
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(591) црна, златна; e zez dhe ngjyrë ari

(591) зелена

(531) 26.01.16;26.01.18
(551) индивидуална

(531) 18.01.19;24.15.05
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита;леб,

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

производи од тесто и слатки;чоколадо;
miell dhe produkte drithërash; bukë, produkte

мало на прехранбени производи и
непрехрамбени производи; месо, риба,

brumi dhe ëmbëlsirat; çokollatë

живина и дивеч; месни преработки; свежо,

кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од

конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови,

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци;

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење; кафе, чај, какао,

ujë dhe sode minerale, pije të tjera
joalkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash,

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе; брашно и производи од жито, леб,

shurupe dhe përgatitje të tjera për pije

производи од тесто и слатки, сладолед;

кл. 43 услуги за подготување на храна и
пијалоци , ресторани, ресторани со

мед, меласа; квасец, прашок за печење;
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

самопослужување, служење храна и
пијалаци;

мирудии; пиво; вода, минерална и сода
вода и други безалкохолни пијалоци;

shërbime për pregaditje ushqimore dhe
pije,rRestorante, Restorante me

пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи; препарати за чистење, полирање,

vetëshërbimi,shërbim të ushqimit dhe pijeve

триење и нагризување; сапуни;

(210) TM 2020/317

парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, хигиенски

(220) 07/04/2020

(442) 31/08/2020
(731) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Бул. Браќа

производи; лосиони за коса; препарати за
нега на забите; храна за бебиња;

Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, MK

обработка (административна обработка на
нарачките за купување); административна

(540)

обработка на нарачките за купување
(210) TM 2020/323

(220) 16/04/2020

(442) 31/08/2020
(300) 77750 25/11/2019 PG
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(731) Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City

мобилни телефони кои може да се

Shopping Mall II of China Resources,

симнуваат; смарт очила (обработка на

No.68, Qinghe Middle Street, Haidian
District, Beijing, CN

податоци); електронски џебни
преведувачи; педометри; апарати за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ друштво за
осигурување и заштита на интелектуална

проверка на франкирање; регистар каси;
механизми за апарати што се вклучуваат

сопственост Скопје ул. Oрце Николов 68/4
реон 20 1000 Скопје

со паричка; машини за диктирање;
холограми; обележувачи на рабови;

(540)

машини за гласање; машини за лотарија;
направи за препознавање лица;
фотокопири [фотографски,

Redmi
(551) индивидуална

електростатички, термички]; купатилски
ваги; ваги за мерење телесни масти за

(510, 511)
кл. 9 компјутерски бележници; компјутери;

домашна употреба; мерки; електронски
табли за известувања; рачки за мобилни

компјутерски програми, снимени;
компјутерски програми, кои може да се

телефони за селфи; држачи за целуларни

симнуваат; компјутерски софтвер, снимен;
електронски публикации, кои може да се

телефони; смартфони во форма на
часовник; интерфони; електронски

симнуваат; снимени програми за

апарати и инструменти за навигација и
позиционирање; целуларни телефони;

компјутерски игри; касети за боја, празни,
за принтери и фотокопири; датотеки со

држачи за мобилни телефони за возила;
телекомуникациски апарати во форма на

слики кои може да се симнуваат;
хуманоидни роботи со вештачка

накит; кутии за целуларни телефони;

интелегенција; компјутери за носење на
тело; компјутерски софтверски

обвивки за целуларни телефони; ремени
за целуларни телефони; заштитни фолии

платформи, снимени или кои може да се

адаптирани за целуларни телефони;
мрежни рутери; СИМ картички; кутии за

симнуваат; графика за мобилни телефони
која може да се симнува; компјутерски

звучници; видео монитори; слушалки за на
глава за виртуелна реалност; преносливи

периферни уреди; интерактивни
терминали со екрани на допир; софтвер за

медиа плеери; аудио и видео приемници;

компјутерска заштита на екран, снимен
или кој може да се симнува; кодирани

монитори за прикажување видеа кои може
да се носат на тело; слушалки на глава;

електронски алки за идентификација;

камкордери; задни камери за возила;
снимачи за возење; пенкала за екрани на

смарт алки; таблет компјутери; кодирани
електронски алки за идентификација,

допир; машини за учење; телевизиски
апарати; апарати за снимање на звук; сет-

магнетни; подлоги за глувчиња; глувчиња
[компјутерски периферни уреди]; фото

топ кутии; дигитални фото рамки; рачки за

печатачи; торби за компјутери; читачи за
електронски картички; тастатури за

селфи [рачни моноподи]; камери
[фотографија]; поврзани алки [мерни

компјутери; УСБ флеш приклучоци;

инструменти]; аудиовизуелни апарати за
настава; роботи за настава; апарати за

апликациски софтвер за целуларни
телефони, кој може да се симнува;

анализа на воздух; термометри, кои не се
за медицинска намена; хигрометри;

иглични печатачи; смарт часовници
(обработка на податоци); мелодии за
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оптички апарати и инструменти; УСБ

инструменти за мерење; направи за

кабли; материјали за електрична мрежа

мерење, електрични; електронски чипови;

[жици, кабли]; полупроводници;
проводници, електрични; електрични

проектори за мултимедија; апарати и
инструменти за вагање; бројачи;

приклучници; сензори; сензори за
температура; прекинувачи, електрични;

компјутерски хардвер; музички датотеки
кои може да се симнуваат; шпионки за

адаптери за струја; електрични адаптери;
преспојници за телекомуникациски

врати; видео екрани; симулатори за
управување и контрола на возила;

апарати; апарати за далечинско

автоматски индикатори на низок притисок

управување; далечински управувачи за
домашна употреба; оптички влакна

во гуми на возила; држачи за фотографски
апарати; кациги за велосипед; автоматски

[филаменти за спроведување светлина];
апарати за регулирање топлина;

благајнички машини [ATM]
кл. 16 хартија; црна фотографска хартија,

громобрани; апарати за електролиза;
апарати за гаснење пожар; радиолошки

хартија за ласерско печатење; тоалетна
хартија; рекламни табли од хартија или

апарати за индустриски цели; заштитни

картон; хартиени етикети; тетратки; џебни

направи за лична употреба против
незгоди; заштитни маски; заштитни

книги; фигури од хартиена каша; печатени
публикации; весници; слики; апарати за

шлемови; наочари; инсталации за
превенција од кражби, електрични;

врамување фотографии; кутии од хартија
или картон; кеси [пликоа, торби] од хартија

аларми; биометриски брави за врати за
отисок од прст; електрични ѕвончиња за

или пластика, за пакување; канцелариски
прибор, освен мебел; хефталици за

врата; очила; очила за сонце; батерии,

хартија; кутии за пишување [сетови];

електрични; полначи за електрични
батерии; акумулатори [батерии кои може

тушеви за цртање; печати [жигови];
лепливи траки за канцелариски или

да се полнат]; безжични полначи;
анимирани цртани филмови; апарати за

домашни цели; инструменти за цртање;
траки со мастило; пенкала со гел мастило;

проверка на јајца со светлина; свирчиња
за кучиња; декоративни магнети; огради со

роло пенкала со гел; резерви за хемиски
пенкала; материјали за пишување;

струја; електронски каивчиња за

материјали за цртање; материјали за

тренирање животни; преносни далечински
управувачи за блокатори за старт;

настава [освен апарати]; креда за кројачи;
модели за архитекти; канцелариски

електронски часовници за здравствен
надзор кои споделуваат податоци во

материјали; мали училишни табли

реално време до други електронски
направи; комуникациски апарати за

(210) TM 2020/324

носење на тело; дигитални електронски
направи за носење на тело кои се
способни да обезбедуваат пристап до

(300) 77763 09/12/2020 PG
(731) Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City
Shopping Mall II of China Resources,

Интернет; паметни направи за носење на
тело; персонални дигитални асистенти во

No.68, Qinghe Middle Street, Haidian
District, Beijing, CN

форма на часовник; следачи на активност
за носење на тело; магнети за фрижидер;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ друштво за
осигурување и заштита на интелектуална

(220) 16/04/2020
(442) 31/08/2020
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сопственост Скопје ул. Oрце Николов 68/4

со паричка; машини за диктирање;

реон 20 1000 Скопје

холограми; обележувачи на рабови;

(540)

машини за гласање; машини за лотарија;
направи за препознавање лица;

XIAOMI

фотокопири [фотографски,
електростатички, термички]; купатилски

(551) индивидуална
(510, 511)

ваги; ваги за мерење телесни масти за
домашна употреба; мерки; електронски

кл. 9 компјутерски бележници; компјутери;
компјутерски програми, снимени;

табли за известувања; рачки за мобилни

компјутерски програми, кои може да се
симнуваат; компјутерски софтвер, снимен;

телефони за селфи; држачи за целуларни
телефони; смартфони во форма на

електронски публикации, кои може да се

часовник; интерфони; електронски
апарати и инструменти за навигација и

симнуваат; снимени програми за
компјутерски игри; касети за боја, празни,

позиционирање; целуларни телефони;
држачи за мобилни телефони за возила;

за принтери и фотокопири; датотеки со
слики кои може да се симнуваат;

телекомуникациски апарати во форма на

хуманоидни роботи со вештачка
интелегенција; компјутери за носење на

накит; кутии за целуларни телефони;
обвивки за целуларни телефони; ремени

тело; компјутерски софтверски

за целуларни телефони; заштитни фолии
адаптирани за целуларни телефони;

платформи, снимени или кои може да се
симнуваат; графика за мобилни телефони

мрежни рутери; СИМ картички; кутии за
звучници; видео монитори; слушалки за на

која може да се симнува; компјутерски
периферни уреди; интерактивни

глава за виртуелна реалност; преносливи

терминали со екрани на допир; софтвер за
компјутерска заштита на екран, снимен

медиа плеери; аудио и видео приемници;
монитори за прикажување видеа кои може

или кој може да се симнува; кодирани

да се носат на тело; слушалки на глава;
камкордери; задни камери за возила;

електронски алки за идентификација;
смарт алки; таблет компјутери; кодирани

снимачи за возење; пенкала за екрани на
допир; машини за учење; телевизиски

електронски алки за идентификација,
магнетни; подлоги за глувчиња; глувчиња

апарати; апарати за снимање на звук; сет-

[компјутерски периферни уреди]; фото
печатачи; торби за компјутери; читачи за

топ кутии; дигитални фото рамки; рачки за
селфи [рачни моноподи]; камери

електронски картички; тастатури за

[фотографија]; поврзани алки [мерни
инструменти]; аудиовизуелни апарати за

компјутери; УСБ флеш приклучоци;
апликациски софтвер за целуларни

настава; роботи за настава; апарати за
анализа на воздух; термометри, кои не се

телефони, кој може да се симнува;
иглични печатачи; смарт часовници

за медицинска намена; хигрометри;

(обработка на податоци); мелодии за
мобилни телефони кои може да се

оптички апарати и инструменти; УСБ
кабли; материјали за електрична мрежа

симнуваат; смарт очила (обработка на

[жици, кабли]; полупроводници;
проводници, електрични; електрични

податоци); електронски џебни
преведувачи; педометри; апарати за

приклучници; сензори; сензори за
температура; прекинувачи, електрични;

проверка на франкирање; регистар каси;
механизми за апарати што се вклучуваат
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адаптери за струја; електрични адаптери;

врати; видео екрани; симулатори за

преспојници за телекомуникациски

управување и контрола на возила;

апарати; апарати за далечинско
управување; далечински управувачи за

автоматски индикатори на низок притисок
во гуми на возила; држачи за фотографски

домашна употреба; оптички влакна
[филаменти за спроведување светлина];

апарати; кациги за велосипед; автоматски
благајнички машини [ATM]

апарати за регулирање топлина;
громобрани; апарати за електролиза;

кл. 12 локомотиви; возила со далечинско
управување, кои не се играчки; електрични

апарати за гаснење пожар; радиолошки

возила; коли; ретровизори; тротинети на

апарати за индустриски цели; заштитни
направи за лична употреба против

туркање [возила]; самобалансирачки
електрични моноцикли; велосипеди; пумпи

незгоди; заштитни маски; заштитни
шлемови; наочари; инсталации за

за гуми за велосипеди; воздушни
транспортери; приколки за бебиња;

превенција од кражби, електрични;
аларми; биометриски брави за врати за

вагонетки; колички за шетање бебиња;
колички; гуми за тркала од возила; опрема

отисок од прст; електрични ѕвончиња за

за поправка на внатрешни гуми; дронови

врата; очила; очила за сонце; батерии,
електрични; полначи за електрични

со камера, кои не се играчки; аеронаутички
апарати, машини и направи; бродови;

батерии; акумулатори [батерии кои може
да се полнат]; безжични полначи;

електрични инсталации за возила против
кражби; безбедносни седишта за деца, за

анимирани цртани филмови; апарати за
проверка на јајца со светлина; свирчиња

возила
кл. 25 облека; маици; бебешки комплети

за кучиња; декоративни магнети; огради со

[облека]; костими за бањање; водоотпорна

струја; електронски каивчиња за
тренирање животни; преносни далечински

облека; костими за маскенбал; обувки;
чизми; спортски чевли; капи кои се за

управувачи за блокатори за старт;
електронски часовници за здравствен

носење на глава; трикотажа; ракавици
[облека]; марами; вратоврски; мидери;

надзор кои споделуваат податоци во
реално време до други електронски

наметки; појаси за носење; капи за
туширање; маски за спиење; венчаници;

направи; комуникациски апарати за

фризерски наметки

носење на тело; дигитални електронски
направи за носење на тело кои се

(210) TM 2020/325

способни да обезбедуваат пристап до
Интернет; паметни направи за носење на

(220) 16/04/2020

тело; персонални дигитални асистенти во
форма на часовник; следачи на активност

(442) 31/08/2020
(300) 77776 16/12/2019 PG
(731) Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City
Shopping Mall II of China Resources,

за носење на тело; магнети за фрижидер;

No.68, Qinghe Middle Street, Haidian

инструменти за мерење; направи за
мерење, електрични; електронски чипови;

District, Beijing, CN

проектори за мултимедија; апарати и
инструменти за вагање; бројачи;

осигурување и заштита на интелектуална
сопственост Скопје ул. Oрце Николов 68/4

компјутерски хардвер; музички датотеки
кои може да се симнуваат; шпионки за

реон 20 1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ друштво за
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мобилни телефони кои може да се
симнуваат; смарт очила (обработка на
податоци); електронски џебни
преведувачи; педометри; апарати за
проверка на франкирање; регистар каси;
механизми за апарати што се вклучуваат
со паричка; машини за диктирање;
холограми; обележувачи на рабови;
машини за гласање; машини за лотарија;
направи за препознавање лица;
фотокопири [фотографски,

(531) 27.05.17;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)

електростатички, термички]; купатилски
ваги; ваги за мерење телесни масти за

кл. 9 компјутерски бележници; компјутери;
компјутерски програми, снимени;

домашна употреба; мерки; електронски
табли за известувања; рачки за мобилни

компјутерски програми, кои може да се
симнуваат; компјутерски софтвер, снимен;

телефони за селфи; држачи за целуларни
телефони; смартфони во форма на
часовник; интерфони; електронски

електронски публикации, кои може да се
симнуваат; снимени програми за
компјутерски игри; касети за боја, празни,

апарати и инструменти за навигација и
позиционирање; целуларни телефони;

за принтери и фотокопири; датотеки со
слики кои може да се симнуваат;

држачи за мобилни телефони за возила;
телекомуникациски апарати во форма на

хуманоидни роботи со вештачка
интелегенција; компјутери за носење на

накит; кутии за целуларни телефони;
обвивки за целуларни телефони; ремени
за целуларни телефони; заштитни фолии

тело; компјутерски софтверски
платформи, снимени или кои може да се
симнуваат; графика за мобилни телефони

адаптирани за целуларни телефони;
мрежни рутери; СИМ картички; кутии за

која може да се симнува; компјутерски
периферни уреди; интерактивни

звучници; видео монитори; слушалки за на
глава за виртуелна реалност; преносливи

терминали со екрани на допир; софтвер за
компјутерска заштита на екран, снимен

медиа плеери; аудио и видео приемници;
монитори за прикажување видеа кои може
да се носат на тело; слушалки на глава;

или кој може да се симнува; кодирани
електронски алки за идентификација;
смарт алки; таблет компјутери; кодирани

камкордери; задни камери за возила;
снимачи за возење; пенкала за екрани на

електронски алки за идентификација,
магнетни; подлоги за глувчиња; глувчиња

допир; машини за учење; телевизиски
апарати; апарати за снимање на звук; сет-

[компјутерски периферни уреди]; фото
печатачи; торби за компјутери; читачи за

топ кутии; дигитални фото рамки; рачки за
селфи [рачни моноподи]; камери
[фотографија]; поврзани алки [мерни

електронски картички; тастатури за
компјутери; УСБ флеш приклучоци;
апликациски софтвер за целуларни

инструменти]; аудиовизуелни апарати за
настава; роботи за настава; апарати за

телефони, кој може да се симнува;
иглични печатачи; смарт часовници

анализа на воздух; термометри, кои не се
за медицинска намена; хигрометри;

(обработка на податоци); мелодии за
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оптички апарати и инструменти; УСБ

инструменти за мерење; направи за

кабли; материјали за електрична мрежа

мерење, електрични; електронски чипови;

[жици, кабли]; полупроводници;
проводници, електрични; електрични

проектори за мултимедија; апарати и
инструменти за вагање; бројачи;

приклучници; сензори; сензори за
температура; прекинувачи, електрични;

компјутерски хардвер; музички датотеки
кои може да се симнуваат; шпионки за

адаптери за струја; електрични адаптери;
преспојници за телекомуникациски

врати; видео екрани; симулатори за
управување и контрола на возила;

апарати; апарати за далечинско

автоматски индикатори на низок притисок

управување; далечински управувачи за
домашна употреба; оптички влакна

во гуми на возила; држачи за фотографски
апарати; кациги за велосипед; автоматски

[филаменти за спроведување светлина];
апарати за регулирање топлина;

благајнички машини [ATM]

громобрани; апарати за електролиза;
апарати за гаснење пожар; радиолошки

(210) TM 2020/372

(220) 21/04/2020

апарати за индустриски цели; заштитни

(442) 31/08/2020
(731) ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re

направи за лична употреба против
незгоди; заштитни маски; заштитни

Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë,
XX

шлемови; наочари; инсталации за
превенција од кражби, електрични;

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

аларми; биометриски брави за врати за
отисок од прст; електрични ѕвончиња за

(540)

врата; очила; очила за сонце; батерии,
електрични; полначи за електрични
батерии; акумулатори [батерии кои може
да се полнат]; безжични полначи;
анимирани цртани филмови; апарати за

(591) црна, бела
(531) 03.07.19;27.05.07

проверка на јајца со светлина; свирчиња
за кучиња; декоративни магнети; огради со

(551) индивидуална
(510, 511)

струја; електронски каивчиња за

кл. 5 санитарни салфетки (изработени од

тренирање животни; преносни далечински
управувачи за блокатори за старт;

хартија)
кл. 16 хартија и производи од хартија,

електронски часовници за здравствен
надзор кои споделуваат податоци во

вклучувајќи санитарна хартија и тоалетна
хартија, хартија за кујна; хартиени крпи,

реално време до други електронски
направи; комуникациски апарати за

хартиени салфетки за секаква употреба,
салфетки (салфетки); марамчиња за нос;

носење на тело; дигитални електронски

факолета (џебни марамчиња); чаршави за

направи за носење на тело кои се
способни да обезбедуваат пристап до

домови или ресторани; комплети хартии и
салфетки за ресторани и домаќинства;

Интернет; паметни направи за носење на
тело; персонални дигитални асистенти во

картони и картонски производи,
вклучително и хартиени или картонски

форма на часовник; следачи на активност
за носење на тело; магнети за фрижидер;

кутии за пакување на горенаведените
производи на големо
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кл. 21 чинии и тацни, сите гореспоменати

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

картонски производи кои се наменети за

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

една употреба (еднократна употреба)

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(210) TM 2020/378

(540)

(220) 16/04/2020

(442) 31/08/2020
(731) Cammeo fransiza d.o.o. za usluge ul.
Bartola Kasica br. 70 Osijek, 31000, HR

PROCEED
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Весна Трајчева, адвокат ул. Мирче

кл. 12 автомобили; спортски коли;
комбиња (возила); камиони; автобуси на

Оровчанец бр. 16/3, 1000, Скопје
(540)

моторен погон; електрични возила
(210) TM 2020/399

(220) 04/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(591) зелена, бела, црна
(531) 26.04.18

hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кл. 39 транспортни услуги, транспорт на

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

луѓе и производи од едно место до друго
со било кое превозно средство, услуги кои

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

задолжително се поврзани со транспорт,
шпедитерски услуги, услуги на пакување и

HEMOSMEKT

ускладиштување на производи,
ускладиштување заради чување или

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

обезбедување на производи, услуги
поврзани со наем и изнајмување на
трнаспортни возила, услуги на пакување и

(210) TM 2020/403

сортирање на производи пред испраќање
лиферување, услуги на организирање

(220) 13/05/2020

патувања, услуги кои се однесуваат на
давање информации за патување или

(442) 31/08/2020
(731) ISMAIL ISMAIL Aleppo Syrian Arab
Republic, Syrian passport No.139-17-

транспорт на производи, услуги на

L00787, SY

контрола на превозни средства или на
производи пред транспортирање

(740) АДВОКАТ Тоневски Драган Бул. Кочо
Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2020/398

(220) 04/05/2020

(442) 31/08/2020
(300) 40-2020-0019343 05/02/2020 KR
(731) Kia Motors Corporation 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea,
KR
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(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков бр.
11 ДТЦ Мавровка Лам. Ц спрат 2 канц. 4,
1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела
(531) 27.05.17;27.07.11

(591) црвена, црна, сива, бела
(531) 04.03.19;19.03.01;27.05.19
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(510, 511)
кл. 35 маркетинг истражување, бизнис

(210) TM 2020/404

пребарување, собирање информации во
компјутерските бази на податоци,

(220) 21/07/2020

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци,

(442) 31/08/2020
(731) Фисник Шерифи Наколец, Ресен,
MK

компјутерско рекламирање преку
интернет, пребарување податоци во
компјутерски датотеки за трети лица,

(540)

маркетинг, обезбедување комерцијални и
деловни контакт-информации, ажурирање
и одржување податоци во компјутерски
бази на податоци, обезбедување деловни
информации преку веб-страница,
дизајнирање рекламен материјал
кл. 38 информации од областа на
телекомуникациите, услуги со електронски
огласни табли [телекомуникациски услуги],

(591) зелена, светло зелена, црвена,
жолта, портокалова, виолетова

услуги на пренесување конференции од
далечина, обезбедување кориснички

(531) 05.03.13;05.07.24
(551) индивидуална
(510, 511)

пристап на глобалната компјутерска
мрежа [провајдери на услуги],
обезбедување интернет соби за разговор,

кл. 31 овошје свежо, зеленчук свеж
кл. 32 овошни сокови
(210) TM 2020/429

обезбедување пристап до бази на
податоци, услуги со говорна пошта, пренос

(220) 19/05/2020

на дигитални датотеки, безжично
емитување, услуги за видеоконференција,

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за услуги, трговија и
организирање на културни и уметнички

обезбедување услуги за онлајн форуми,
проток на податоци
кл. 42 компјутерско програмирање,

настани КАРА5 ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје бул. Видое

изработка на компјутерски програми,

Смилевски Бато бр. 71-1/11, Скопје, MK
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осовременување на компјутерските

(540)

програми, советување на полето на

ALPERIT

компјутерски хардвер, графички дизајн,
истражување и развој за други,

(551) индивидуална
(510, 511)

обновување компјутерски бази на
податоци, одржување компјутерски

кл. 1 стакло (средства за заштита од
губење на сјајот на стаклото), прозорски

програми, анализа на компјутерски
системи, програмирање компјутерски

стакла, (хемиски средства против губење
на сјајот на прозорските стакла); хениски

системи, умножување компјутерски

средства против губење на сјајот на
прозорските стакла

програми, конверзија на податоци од
физички на електронски носачи, креирање

кл. 3 течности за чистење шофершајбна

и одржување веб [интернет] страници за
други, давање простор за веб [интернет]

(210) TM 2020/436

страници, инсталирање компјутерски
програми, конверзија на компјутерски

(220) 20/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross

програми и податоци, освен физичка

Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

конверзија, советување за компјутерски
програми, изнајмување веб [интернет]

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

сервери, услуги за заштита на компјутери
од вируси, обезбедување алатки за

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

пребарување по интернет, дигитализација
на документи [скенирање], советување за
правење веб-страници, софтвер како
услуга [SaaS], советување во врска со
информатичка технологија, хостирање
сервери, електронско зачувување
податоци, давање информации за
компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници, обработка во
облак [Cloud computing], услуги на

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

надворешни фирми во обласга на
информациските технологии, советодавни

црвена
(531) 07.01.03;25.01.15;26.01.16

услуги од областа на
компјутерскататехнологија, советодавни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци

услуги од областа на телекомуникациските
технологии
(210) TM 2020/434

(210) TM 2020/437

(220) 20/05/2020

(220) 20/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross Stret

(442) 31/08/2020
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.

#03-15 Hong Lim Complex, Singapore,
050531, SG

Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
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(210) TM 2020/444

(540)

(220) 27/05/2020

(442) 31/08/2020
(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)

PAMPERS HARMONIE

(591) жолта, црна, сива, бела
(531) 24.05.03;25.01.15

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 влажни марамчиња од хартија и/или

(551) индивидуална
(510, 511)

целулоза
кл. 5 пелени за една употреба од хартија

кл. 33 алкохолни пијалаци
(210) TM 2020/443

и/или целулоза

(220) 27/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Тhe Procter & Gamble Company One

(210) TM 2020/445

(220) 27/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio
45202, US

ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр.
75, Струмица, MK

(740) Адвокатско душтво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000 Скопје,

(740) Адвокатско душтво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

(540)

1000 Скопје,
(540)

(591) сина, црна, бела
(531) 27.05.01;27.05.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 агенции за рекламирање,

(591) светло зелена, зелена, темно
зелена, бела

ажурирање и одржување податоци во
компјутерски бази на податоци,

(531) 02.09.01;27.05.13
(551) индивидуална

ажурирање на рекламниот материјал,
барање спонзорства, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис проценки,

(510, 511)
кл. 3 влажни марамчиња од хартија и/или
целулоза

дизајнирање рекламен материјал,
директно рекламирање преку пошта,

кл. 5 пелени за една употреба од хартија
и/или целулоза

дистрибуција на примероци, договарање
претплати за телекомуникациски услуги за
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трети лица, економско прогнозирање,

анализа на компјутерски системи;

изнајмување автомати [за цигари или

програмирање компјутерски системи;

пијалаци], изнајмување билборди [паноа
за рекламирање], изнајмување светлечки

креирање и одржување веб [интернет]
страници за други; инсталирање

паноа за рекламирање, изнајмување на
подвижни рекламни паноа, изнајмување

компјутерски програми; конверзија на
компјутерски програми иподатоци, освен

време за рекламирање преку медиумите,
изнајмување рекламен материјал,

физичка конверзија; советување во врска
со компјутерски програми; изнајмување

изнајмување рекламен простор,

веб [интернет] сервери; следење

изнајмување штандови за продажба,
комерцијални информации и советување

компјутерски системи со далечински
пристап; софтвер како услуга [ЅааЅ];

на потрошувачите [советувалиште за
потрошувачи], комерцијално-

советување во врска со информатичка
технологија; хостирање сервери; чување

информативни агенции, компјутерско
рекламирање преку интернет, консултации

резервни копии на податоци надвор од
мрежата; електронско зачувување

за стратегија на комуникации во односи со

податоци; давање информации за

јавноста, консултации за стратегија на
комуникации во рекламирање, маркетинг,

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници; обработка во

маркетинг истражување, обезбедување
деловни информации преку веб-страница,

облак [Cloud computing]; услуги на
надворешни фирми во областа на

објавување рекламни текстови,
рекламирање, рекламирање преку пошта,

информациските технологии; советодавни
услуги од областа на компјутерската

рекламирање преку радио, рекламни

технологија; консултации за безбедност на

огласи (ширење на рекламните огласи),
собирање информации во компјутерските

податоци; услуги на кодирање податоци

бази на податоци, телевизиско
рекламирање, услуги за дизајн на

(210) TM 2020/446

(220) 27/05/2020

страници, за рекламни цели
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр.

истражување и планирањето поврзано со

75, Струмица, MK

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

(740) Адвокатско душтво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

хардвер и софтвер; развој на компјутерски
платформи; консултантски услуги за

1000 Скопје,
(540)

компјутерска безбедност; хостинг на
компјутерски страници [веб-страници];

ПАУЕРАД
(551) индивидуална

платформа како услуга [РааЅ]; развој на

(510, 511)
кл. 35 агенции за рекламирање,

софтвер во рамките на објавување на
софтвер; изнајмување компјутери;

ажурирање и одржување податоци во

компјутерско програмирање; изработка на
компјутерски програми, обновување

компјутерски бази на податоци,
ажурирање на рекламниот материјал,

компјутерски бази на податоци;
одржување компјутерски програми;

барање спонзорства, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис проценки,
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дизајнирање рекламен материјал,

компјутерско програмирање; изработка на

директно рекламирање преку пошта,

компјутерски програми, обновување

дистрибуција на примероци, договарање
претплати за телекомуникациски услуги за

компјутерски бази на податоци;
одржување компјутерски програми;

трети лица, економско прогнозирање,
изнајмување автомати [за цигари или

анализа на компјутерски системи;
програмирање компјутерски системи;

пијалаци], изнајмување билборди [паноа
за рекламирање], изнајмување светлечки

креирање и одржување веб [интернет]
страници за други; инсталирање

паноа за рекламирање, изнајмување на

компјутерски програми; конверзија на

подвижни рекламни паноа, изнајмување
време за рекламирање преку медиумите,

компјутерски програми и податоци, освен
физичка конверзија; советување во врска

изнајмување рекламен материјал,
изнајмување рекламен простор,

со компјутерски програми; изнајмување
веб [интернет] сервери; следење

изнајмување штандови за продажба,
комерцијални информации и советување

компјутерски системи со далечински
пристап; софтвер како услуга [ЅааЅ];

на потрошувачите [советувалиште за

советување во врска со информатичка

потрошувачи], комерцијалноинформативни агенции, компјутерско

технологија; хостирање сервери; чување
резервни копии на податоци надвор од

рекламирање преку интернет, консултации
за стратегија на комуникации во односи со

мрежата; електронско зачувување
податоци; давање информации за

јавноста, консултации за стратегија на
комуникации во рекламирање, маркетинг,

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници; обработка во

маркетинг истражување, обезбедување

облак [Cloud computing]; услуги на

деловни информации преку веб-страница,
објавување рекламни текстови,

надворешни фирми во областа на
информациските технологии; советодавни

рекламирање, рекламирање преку пошта,
рекламирање преку радио, рекламни

услуги од областа на компјутерската
технологија; консултации за безбедност на

огласи (ширење на рекламните огласи),
собирање информации во компјутерските

податоци; услуги на кодирање податоци

бази на податоци, телевизиско

(210) TM 2020/447

рекламирање, услуги за дизајн на
страници, за рекламни цели

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр.
75, Струмица, MK

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

(740) Адвокатско душтво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

хардвер и софтвер; развој на компјутерски

1000 Скопје,

платформи; консултантски услуги за
компјутерска безбедност; хостинг на

(540)

(220) 27/05/2020

POWERAD

компјутерски страници [веб-страници];
платформа како услуга [РааЅ]; развој на

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер во рамките на објавување на
софтвер; изнајмување компјутери;

кл. 35 агенции за рекламирање,
ажурирање и одржување податоци во
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компјутерски бази на податоци,

компјутерски страници [веб-

ажурирање на рекламниот материјал,

страници];платформа како услуга

барање спонзорства, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис проценки,

[РааЅ];развој на софтвер во рамките на
објавување на софтвер;изнајмување

дизајнирање рекламен материјал,
директно рекламирање преку пошта,

компјутери;компјутерско
програмирање;изработка на компјутерски

дистрибуција на примероци, договарање
претплати за телекомуникациски услуги за

програми, обновување компјутерски бази
на податоци;одржување компјутерски

трети лица, економско прогнозирање,

програми;анализа на компјутерски

изнајмување автомати [за цигари или
пијалаци], изнајмување билборди [паноа

системи;програмирање компјутерски
системи;креирање и одржување веб

за рекламирање], изнајмување светлечки
паноа за рекламирање, изнајмување на

[интернет] страници за други;инсталирање
компјутерски програми;конверзија на

подвижни рекламни паноа, изнајмување
време за рекламирање преку медиумите,

компјутерски програми и податоци, освен
физичка конверзија;советување во врска

изнајмување рекламен материјал,

со компјутерски програми;изнајмување веб

изнајмување рекламен простор,
изнајмување штандови за продажба,

[интернет] сервери;следење компјутерски
системи со далечински пристап;софтвер

комерцијални информации и советување
на потрошувачите [советувалиште за

како услуга [ЅааЅ];советување во врска со
информатичка технологија;хостирање

потрошувачи], комерцијалноинформативни агенции, компјутерско

сервери;чување резервни копии на
податоци надвор од мрежата;електронско

рекламирање преку интернет, консултации

зачувување податоци;давање

за стратегија на комуникации во односи со
јавноста, консултации за стратегија на

информации за компјутерски технологии и
програмирање преку интернет-

комуникации во рекламирање, маркетинг,
маркетинг истражување, обезбедување

страници;обработка во облак [Cloud
computing];услуги на надворешни фирми

деловни информации преку веб-страница,
објавување рекламни текстови,

во областа на информациските
технологии;советодавни услуги од областа

рекламирање, рекламирање преку пошта,

на компјутерската технологија;консултации

рекламирање преку радио, рекламни
огласи (ширење на рекламните огласи),

за безбедност на податоци;услуги на
кодирање податоци

собирање информации во компјутерските
бази на податоци, телевизиско

(210) TM 2020/449

рекламирање, услуги за дизајн на
страници, за рекламни цели

(442) 31/08/2020
(731) Videnov Grup EOOD Yagoda str.

кл. 42 научни и технолошки услуги и

number 6, Yambol, BG

истражување и планирањето поврзано со
нив;индустриски анализи и истражувачки

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул.
Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје

услуги;изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер;развој на компјутерски

(540)

платформи;консултантски услуги за
компјутерска безбедност;хостинг на
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за спални соби; делови за мебел; држачи
за биро [мебел]; делови за мебел,
неметални; работни маси; модули за
складирање [мебел]; пластични тркалца за
мебел; орман за Чевли [мебел]; шкафови
за дискови [мебел]; табуретки со тркала
[мебел]; фиоки за складирање [мебел];
мебел за внатрешно уредување; вграден
мебел за спална соба; ногарки за мебели
[неметални]; мебел со вградено легло;
шкафови, кои се мебел; биро за компјутер

(591) црвена, темно сива
(531) 26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална

[мебел]; шкафови за складирање (мебел);
фиоки [делови од мебел]; мебел на

(510, 511)
кл. 20 мебел; мебел и покуќнина;

неколку модули; врати за мебел
[неметални]; мебел за детска соба; полици

модуларен мебел; тапациран мебел;
вградени мебели; комоди [мебел]; регали

за книги [мебел]; полици за цвеќиња
[мебел]; врати од дрво за мебел; маси на
тркалца за сервирање [мебел]; мебел за

[мебел]; огледала [мебел]; обликуван
мебел; маси [мебел]; кујнски мебел;
фиокари [мебел]; табуретки [мебел];

дома, канцеларија и градина; мебел,
изработен од замена на дрво; закачалки за

шкафови и мебел; мијалници [мебел];
полици (мебел); биро [мебел]; училишен

облека, рафтови за облека [мебел] и
закачалки за облека со куки

мебел; полици [мебел]; високи столови
[мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања;

кл. 39 транспортирање на мебел;
преместување на мебел; пренесување на
мебел; достава на мебел; превоз на

делови за мебел; дрвени полици [мебел];
врати за мебел; високи полици [мебел];
мебел за продавници; мебел за дневна

мебел; складирање на мебел;
пренесување на домашен мебел;

соба; мебел за седење; мебел за дома;
мебел за претсобје; рафтови; полици

пренесување на трговски мебел;
транспортирање на мебел на трети лица

[мебел]; аголни елементи [мебел];
тапацирани мебели на прекпопување;

со камиони
кл. 40 сечење на мебел; производство на
мебел по порачка и спецификација;

мебел за компјутери; мебел за кујни;
мебел за аудиториум; неметални рафтови
[мебел]; метален мебел за канцеларија;

изработка на прекривки за мебел по
порачка; производство на мебел за

мебел за канцеларија; фиоки за мебел;
мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел];

канцеларија (производство по порачка
кл. 42 услуги за дизајн на мебел; услуги за

рамки за мебел; профили на мебел;
држачи за мебел; модуларни бироа

проектирање на мебел; проектантски
услуги за мебел; услуги за дизајн за
канцелариски мебел; услуги за

[мебел]; канцелариски мебел; столови;
тркалца за мебели; мебел за деца; барстолови [мебел]; рафтови за мебел;

проектирање на модели за канцелариски
мебел; услуги и консултации поврзани со

потпирачи за мебел; рекламни билборди
[мебел]; секционален мебел, неметален;

избор на покривки за мебел [внатрешни
уредување]; услуги поврзани со избор на

мебел за двор; мебел на отварање; мебел
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комбинации на бои, бои на ѕидови и мебел

депилатори; соли за капење, масла за

за внатрешен дизајн; услуги поврзани со

капење и адитиви за капење за

хармонизација на бои, бои на ѕидови и
мебел за внатрешен дизајн

немедицинска употреба; препарати за
чистење, нега и омекнување на косата;

(210) TM 2020/462

шампони; тоници за коса; спреј за коса;
бои и препарати за отстранување на бои

(220) 21/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna

за употреба во коса; агенси за заштита од
сонце за козметичка употреба; лосиони за

Filipovića 25,, 10 000, Zagreb, HR

после сончање; пасти за заби за

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

немедицинска употреба; средства за
плакнење на устата; немедицински

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

препарати за орална хигиена и нега на
забите; вата и памучни чепкалки за

(540)

козметичка употреба; марамчиња и
тоалетна хартија импрегнирани со

CO ATORVOX

козметички лосиони

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 медицински масти и креми за нега на
кожа; медицинска пудра за нега на рани и

кл. 5 лекови, за употреба кај луѓе, агенси
за модификување на липиди

заздравување; агенси за заштита од сонце
за медицинска употреба; медицински

(210) TM 2020/463

агенси за после сончање за нега на
кожата; соли за капење и адитиви за

(220) 28/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

капење за медицинска употреба; пасти за
заби за медицинска употреба; медицински
средства за плакнење на уста; медицински

DE

препарати за орална хигиена и нега на
забите; вата и памучни чепкалки за

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

медицинска употреба; женски артикли за
хигиена, имено влошки, дневни влошки,

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

тампони; гаќи за менструален циклус;

(540)

пелени за бебиња; и гаќички за бебиња
(пелени) направени од хартија или
целулоза; пелени за бебиња направени од
текстил
кл. 8 бричеви и сечила за бричеви; алатки
за бричење; диспензери, касети и

(531) 26.11.01;26.11.13

кертриџи, од кои сите содржат сечила;

(551) индивидуална
(510, 511)

алатки за маникир и педикир; сетови за
педикир; кутии за алатки за маникир и

кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални
масла; козметика; декоративна козметика;
шминка; дезодоранси и антиперспиранти

педикир; делови и додатоци за сите
гореспоменати стоки

за лична употреба; креми за миење и
туширање; гелови за миење и туширање;

кл. 16 хартија, картон и стока направена
од овие материјали (вклучени во оваа
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класа), имено салфети од целулоза за

комуникациски уреди; музика што може да

нега на лице и кожа, салфети од целулоза

се превземе, mp3-датотеки со музика и

за козметичка употреба, тупфери од
хартија за чистење и нега на кожа,

забава поврзана со музика, графика, слики
од областа на музиката и забава поврзана

тоалетна хартија, влажна тоалетна
хартија, џебни марамчиња

со музика, видеа во областа на музиката и
забавата поврзана со музика и

кл. 25 гаќички за бебиња со пелена
(облека)

компјутерски игри; софтвер за
компјутерска игра, ленти, картриџи и
касети; софтвер за видео игри, ленти,

(210) TM 2020/464

картриџи и касети; кружна прекривка за
грамофонската подлога како делови и

(220) 28/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за продукција, промоција
и посредување 4 МЈУЗИК ДООЕЛ Скопје

додатоци на грамофон; подлоги за
компјутерски глувчиња; симнување на

ул. Аминта Трети бр. 21/1-8, 1000,
Скопје, MK

електронски публикации во вид на книги,
брошури, музички партитури, магазини,

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија

списанија, прирачници, летоци, памфлети

бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

и билтени, сите во областа на музиката и
забавата поврзана со музиката; мобилни
апликации за користење во врска со
пристап, прикажување, дистрибуирање,
симнување, репродукција, примање,
стриминг и пренос на музика и забава
поврзана со музика, што може да се
симнат од интернет
кл. 35 рекламирање, водење на
работење;управување со работата,
дистрибутерски услуги во областа на

(531) 26.04.07;26.04.16;26.11.21
(551) индивидуална

музички звучни снимки и видео
снимки;рекламирање и промотивни услуги

(510, 511)

и сродните консултантски

кл. 9 претходно снимени аудиокасети,
дискови и касети, видео касети, дискови и

услуги;рекламирање и рекламни
услуги;услуги за здружување, имено,

касети, дигитални аудио и аудио-видео
касети и дискови, ЦД-а, ДВД-а, ласерски

промовирање на интересите на музичари,
пејачи, текстописци, музички изведувачи и

дискови, и фонограмски записи со музика
и забава; театарски и музички звук и видео

уметници;компјутеризирано онлајн
нарачување, кое опфаќа тргување и стоки

снимки; софтвер за игри за виртуелна

за широка потрошувачка;компјутеризирани

реалност; превземање на ринг-тонови,
музика, mp3-датотеки со музика и забава,

онлајн услуги за нарачки во областа на
музиката;компјутеризирани онлајн

графика, слики од областа на музиката и
забава поврзана со музика, видеа од

малопродажни продавници во областа на
музиката;компјутеризирани онлајн услуги

областа на музиката и забавата поврзана
со музика и игри за безжични

за нарачки на подароци кои ги
задоволуваат барањата на давателот на
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подарокот со желбите и потребите на

телевизиски и радио програми за други;

примачите на подарок;одржување на

производство и издавање на музика;

онлајн саем за изложба, во областа на
музиката, музичките концерти и

обезбедување на онлајн забава, имено,
обезбедување снимање на звук и видео

видеа;услуги за нарачка на каталог по
пошта со ЦД-а, касети, ДВД-а, облека и

снимки во областа на музиката и забавата
поврзана со музиката, што не можат да се

општа стока;онлајн продавници за
малопродажба со можност за преземање

симнат од интернет; забавни услуги,
имено, обезбедување на онлајн претходно

на претходно снимена музика и аудио-

снимен музички звук и видео снимки преку

визуелна содржина, облека и општа
стока;организирање на промоции со

глобална компјутерска мрежа, што не
можат да се симнат од интернет; фан

користење аудио-визуелни
медиуми;подготвување аудио-визуелни

кпубови; развој и дисеминација на
едукативни материјали од други во

прикази за музичко
рекламирање;подготовка на аудио

областа на музиката и забавата;
производство и дистрибуција на радио

визуелни презентации за употреба во

забава; аудио и снимање на звук и

рекламирање;организирање и
спроведување на изложби во областа на

продукција; продукција на записи; филмска
и видео продукција; продукција на на

музиката и забавата;организирање и
спроведување саеми и изложби за

кинематографски филмови; дистрибуција
на кинематографски филмови;

деловни и рекламни цели; промовирање и
спроведување на саеми во областа на

телевизиска синдикална програма; забава
во вид на тековни телевизиски програми

музиката; промовирање на концерти на

во областа на музиката и забавата;

други промовирање на стоките и услугите
на други преку организирање спонзори да

забава, имено, континуирана музичка и
забавна емисија дистрибуирана преку

ги поврзат своите стоки и услуги со
концерти и музички настани; промовирање

телевизиски, сателитски, аудио и видео
медиуми; објавување на книги и списанија;

на стоки на други преку подготвување и
поставување реклами во електронски

забава во вид на тековни радио програми
во областа на музиката; забава во смисла

магазин за кој се пристапува преку

на концерти и изведби во живо од музички

глобална компјутерска мрежа;
обезбедување информации за

уметници и групи; забавни услуги, имено,
лични настапи од музички групи, музички

производите за широка потрошувачка за
стоките и услугите на другите преку

уметници и познати личности; забавни
услуги во смисла на изведби во живо

глобална компјутерска мрежа; услуги за
малопродажба достапни преку

изведени од музички уметници преку
медиумите на телевизија, радио, аудио и

компјутерска комуникација и интерактивна

видео записи; забавни услуги, имено,

телевизија со ЦД-а, касети, ДВД-а,
видеокасети и лиценцирана трговска

изведби на музички изведувачи кои се
изведуваат во живо и снимени за идна

стока; претплати за книги, рецензии,
весници или стрипови

дистрибуција; едукативни и забавни
услуги, имено, производство и

кл. 41 производство на телевизиски и
радио програми; дистрибуција на

презентација на телевизиски емисии,
спортски настани, модни ревии, емисии за
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игри, музички емисии, шоу за награди и
комични претстави пред жива публика, кои

(210) TM 2020/467

се емитуваат во живо или се снимаат за
подоцнежно емитување; забавни услуги,

(442) 31/08/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

имено, обезбедување на веб-страница со
музички изведби, музички спотови, сродни

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

филмски клипови, фотографии и други
мултимедијални материјали со музика и

shi, Aichi-ken, JP

забава, што не можат да се симнат од

Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

интернет; забавни услуги, имено,
обезбедување онлајн прегледи на музика,

Скопје
(540)

(220) 22/05/2020

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29

музички уметници и музички спотови;
забавни услуги, имено, обезбедување

AYGO X
(551) индивидуална

претходно снимена музика што не може да
се превземе, информации во областа на

(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни

музиката и коментари и статии за музика,

делови

сите онлајн преку глобална компјутерска
мрежа; забавни услуги, имено, во живо,

(210) TM 2020/468

телевизиски и филмски настапи од страна
на професионален забавувач;

(220) 22/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Embria Health Sciences, L.L.C. 2105

спроведување на забавни изложби во
смисла на музички фестивали; забавни

SE Creekview Drive, Ankeny, IA 50021, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

услуги, имено, спроведување изложби во

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

областа на музиката и уметноста;
организирање изложби за забавни цели со

EPICOR

музика и уметност; објавување на вебсписанија

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/466

кл. 5 диететски додатоци, додатоци за
храна и хранливи додатоци

(220) 22/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

(210) TM 2020/474

(220) 22/05/2020

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyotashi, Aichi-ken, JP

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за производство,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29
Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

трговија и услуги ХАС ИНЖЕНЕРИНГ
ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје ул. Никола
Парапунов бр. 3А-17/2, 1000, Скопје, MK

Скопје

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

(540)

TOYOTA BZ

лок.8, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни
делови
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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. 38 проток на податоци; обезбедување
пристап до бази на податоци

(591) сина, бела
(531) 07.01.24;26.01.16
(551) индивидуална

кл. 42 анализа на компјутерски
системи;Давање информации за

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми,

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници;изнајмување

снимени;табли за сигнализирање,
светлечки или механички;компјутерски

компјутерски програми;изработка на
компјутерски програми;инсталирање
компјутерски програми;компјутерско

софтвер, снимен;компјутерски програми
[софтвер што може да се симнува од
интернет];штампани плочи;апликации за

програмирање;конверзија на компјутерски
профами и податоци, освен физичка

компјутерски софтвери, што можат да се
преземат;електрични апарати за

конверзија;консултации за безбедност на
податоци;консултации за безбедноста на

регулирање

Интернет;обновување комјутерски бази на
(210) TM 2020/476

податоци;обработка во облак [Cloud
computing];одржување компјутерски

(220) 26/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за современи технологии

профами;осовременување на
компјутерските профами;следење

СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
Скопје ул. Даме Груев бр. 18 2/1-2,
Скопје, MK

компјутерски системи со далечински
пристап;советодавни услуги од областа на

(540)

телекомуникациските
технологии;советодавни услуги од областа
на компјутерската технологија;советување
во врска со информатичка
технологија;советување за компјутерски

(591) црвена, сива
(531) 27.05.08
(551) индивидуална

програми;софтвер како услуга
[ЅааЅ];услуги на кодирање

(510, 511)

податоци;чување резервни копии на

кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,
што можат да се преземат;компјутерски

податоци надвор од
мрежата;надгледување компјутерски

програми, снимени;компјутерски програми
[софтвер што може да се симнува од

системи заради откривање неовластен
пристап или повреда на

интернет];компјутерски софтвер,
снимен;компјутери;компјутерски

податоци;електронско зачувување
податоци;програмирање компјутерски

оперативни профами, снимени
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системи;советување на полето на

(591) зелена, бела, жолта, кремаста,

компјутерски хардвер;издавање лиценци

розева, црвена, црна

за компјутерски програми [правни услуги]

(531) 02.05.08;02.05.23;02.05.24
(551) индивидуална

(210) TM 2020/479

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;

(220) 29/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, New

анимирани лиови
кл. 16 прецртани слики; графички цртежи

Jersey, 07936, US

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

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

(210) TM 2020/481

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

(442) 31/08/2020
(731) ТД СИНПЕКС ДОО Битола ул.

(540)

Воден бр. 17, Битола, MK

Halls Поблиску со секој здив

(540)

(220) 30/06/2020

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 медицински слаткарски производи

(591) бела, зелена, сива

кл. 30 немедицински слаткарски
производи, чоколади, чоколадо, шеќерни

(531) 26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална

слаткарски производи, слаткарски
производи вклучувајќи ликорис, тофи,

(510, 511)
кл. 4 масла за индустриска употреба,

слатки, желеа, бонбони, гуми за жвакање,
замрзнати слаткарски производи, ладни

масла за подмачкување, масти за
индустриска употреба, моторно масло,
масти за подмачкување, навлажнувачки

слаткарски производи, сладолед, торти,
бисквити и десерти
(210) TM 2020/480

масла, средства за подмачкување
кл. 7 апарати за заварување, на гас,

(220) 27/05/2020

апарати за заварување со електричен лак,
електролачно заварување, апарати за

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за филмска продукција и
услуги Вертиго Вису ал доо Скопје ул.

миење, брани, електрични апарати за
заварување, земјоделски машини,
компресори (машини), косилки за трева

Скупи 3 бр. 73, Скопје, MK
(740) Адвокат Симона Костадинова ул.
Шар Планина бр. 4, Скопје

(машини), култиватори (машини), маталки,
маталки, електрични, машини за дробење,

(540)

машини за дување, компресија,
вшмукување и носење зрна, машини за
дупчење, машини за заварување,
електрични, машини за перење со висок
притисок, машини на копмресиран воздух,
мешалки, мешалки (машини),
мотокултиватори, ножици електрични,
ножеви за машини за косење, пили
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(машини), плугови, преси(машини за

свежо

индустриска употреба), пумпи (машини),

природни билки и цвеќиња; храна за

овошје

и

зеленчук;

семиња;

ралници од плугови, електрични
генератори, правосмукалки

животни; слад

кл. 8 апарати за кастрење на дрва,
градинарски алати, рачни, градинарски

(210) TM 2020/488

ножици за поткастрување трева (рачни
инструменти), земјоделски алати, рачни,

(300) 40-2019-0189944 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

мечеви, ножици, ножички за кастрење,

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

пили (рачни алати), рачни алати

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(210) TM 2020/482

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(220) 29/05/2020
(442) 31/08/2020

(220) 29/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје 20
Бразда 122, Чучер Сандево, MK

(540)

(540)
(531) 03.07.17;24.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 прекривки за патувања (за
покривање на колена); ќебиња за употреба
на отворено; прекривки за кревет; крпи за
голф; прекривки со две лица; крпи од
текстил; марамчиња од текстил

(531) 07.01.13;08.01.12;19.03.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/489

кл. 30 кондиторски производи (бисквити)

(220) 29/05/2020
(442) 31/08/2020

(210) TM 2020/487

(300) 40-2019-0189934 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

(220) 29/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

БИТОЛА ул. Никола Тесла бр. 42,
Битола, MK

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

(540)

(540)
(591) зелена
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 03.07.17;24.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

кл. 8 гребла за бункери со песок за голф;

опфатени со другите кпаси; живи животни;

гребла за терени за голф
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
(210) TM 2020/490

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(220) 29/05/2020

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(442) 31/08/2020
(300) 40-2019-0189932 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

(540)

XCEED

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

КУМАНОВО

кл. 12 автомобили; спортски коли;
комбиња (возила); камиони; автобуси на

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

моторен погон; електрични возила
(210) TM 2020/493

(220) 03/06/2020

(531) 03.07.17;24.01.15
(551) индивидуална

(442) 31/08/2020
(731) СВН доо Анкарска 23, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 6 регистарски таблички од метал:

(540)

капачиња од метал за шишиња/затворачи

(551) индивидуална
(510, 511)

TRIPTOFEM

од метал за шишиња

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/491

(220) 29/05/2020
(442) 31/08/2020

(210) TM 2020/494

(220) 29/05/2020

(300) 40-2019-0189931 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

(442) 31/08/2020
(731) Advanced New Technologies Co.,

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital
Road, George Town, Grand Cayman KY1-

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

9008, KY

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

(540)

ANTCHAIN
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 03.07.17;24.01.15

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 ароматични свеќи; парфимирани

апарати и инструменти, како и апарати и

свеќи; фитили за свеќи; свеќи

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање и проверка (контрола),

(210) TM 2020/492

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

(220) 29/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Kia Motors Corporation 12,

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul , KR
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акумулирање, регулирање или контрола

софтвер кој може да се симнува за

на електрична енергија; апарати за

пристап, гледање и контрола на

снимање, пренос или репродукција на звук
или слики; магнетски носачи на податоци,

оддалечени компјутери и компјутерски
мрежи; софтвер за компјутерска обработка

дискови за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

во облак кој може да се симнува; облакбазиран софтвер кој може да се симнува;

регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и

компјутерски софтвер за следење и
оценување на однесувањето на

компјутери; компјутерски софтвер;

потрошувачите и личното однесување во

компјутерски програми; компјутерски
софтвер во форма на апликација за

врска со одлуки за купување; компјутерска
софтверска апликација за користење или

мобилни направи и компјутери;
софтверски апликации за користење со

употреба во врска со заштита на
околината, климатските промени, и

мобилни направи; софтвер за
процесирање електронски плаќања до и

намалување на емисијата на јаглерод;
онлајн електронски публикации (кои може

од други; компјутерски софтвер и

да се симнуваат од интернет или од

софтверски апликации кои се користат во
врска со финансиски услуги, финансиски

компјутерска мрежа или од компјутерска
база со податоци); електронски

трансакции, електронска трговија,
електронски плаќања, менување на

публикации во вид на списанија, статии,
брошури, летоци, списоци со податоци,

странски валути, услуги на тргување и
брокерство и услуги на инвестициско

информативни материјали, инструктивни
материјали, кои може да се симнуваат, во

советување; софтвер за автентификација;

областа на бизнисот, e-трговијата,

компјутерски софтвер и компјутерски
софтверски апликации (кои може да се

информатичката технологија, компјутерска
обработка во облак, телекомуникациите,

симнуваат); софтвер за инстант пораки;
софтвер за споделување датотеки;

Интернет, обуки за бизнис и e-трговија,
деловно, продажно, маркетинг и

комуникациски софтвер за електронска
размена на податоци, аудио, видео, слики

финансиско управување; компјутерски
периферни уреди; ноутбук компјутери;

и графики преку компјутерски, мобилни,

лаптоп компјутери; преносни компјутери;

безжични и телекомуникациски мрежи;
компјутерски софтвер за процесирање

рачни компјутери; лични дигитални
асистенти; лични медиа плеери; мобилни

слики, графика, аудио, видео и текст;
компјутерски софтвер кој може да се

телефони; смарт телефони; дигитални
камери; батерии, полначи за батерии;

симнува за потпомагање на електронски
пренос на информации, податоци,

компјутерски работни станици;
компјутерски сервери; хардвер за

документи, глас и слики преку Интернет;

компјутерско и телекомуникациско

компјутерски софтвер, кој може да се
симнува, кој овозможува корисниците да

вмрежување; адаптери, прекинувачи,
рутери и хабови за компјутерски мрежи;

учествуваат на веб-базирани состаноци и
часови со пристап до податоци,

безжични и жични модеми и
комуникациски картички и направи; држачи

документи, слики и софтверски апликации
преку веб пребарувач; компјутерски

за лаптопи, компјутерски торби; апарати за
гаснење пожар; компјутерски хардвер и

126

Трговски марки

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

фирмвер; автомобилски навигациски

компјутери, смартфони, монитори,

систем; компакт дискови; дигитална

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи

музика (која може да се симнува од
Интернет); телекомуникациски aпарати;

на активност, аудио опрема,
комуникациски апарати,

подлоги за глувчиња; слушалки за
мобилен телефон; галантерија за мобилни

телекомуникациски апарати, компјутерски
периферни направи, преносни медиа

телефони; игри, слики, кинематографски
содржини, филмови и музика кои може да

плеери и дигитални електронски
комуникациски направи сите за

се симнуваат; алармни системи;

олеснување на платежни трансакции на

безбедносни камери; мобилни направи за
емитување радио и телевизија; опрема за

електронски начин и за овозможување
потрошувачите да пристапуваат до

емитување телевизија; камери; видео
камери; слушалки за на глава; слушалки

финансиски информации и информации за
банкарски сметки и да вршат банкарски

за во уши; звучници; апарати и опрема за
системи за глобално позиционирање

трансакциски работи; преносни
компјутери, смартфони, монитори,

(ГПС); компјутерски и електронски

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи

програми и софтвер и програми и софтвер
за видео игри (вклучувајќи софтвер кој

на активност, аудио опрема,
комуникациски апарати,

може да се симнува од Интернет); екрани
со течен кристал за телекомуникации и

телекомуникациски апарати, компјутерски
периферни направи, преносни медиа

електронска опрема; сет топ кутии;
далечинско управување; програми за

плеери и дигитални електронски
комуникациски направи сите способни да

складирање на податоци; очила и очила за

обезбедат пристап до безжични

сонце; електронски огласни табли;
кодирани или магнетни банкови кредитни,

комуникациски мрежи, телекомуникациски
мрежи и до Интернет; мобилни апликации

дебитни, кеш, платежни, телефонски и
идентификациони картички; автоматски

кои може да се симнуваат за користење со
преносни компјутери, смартфони,

благајнички машини, уреди за раздавање
на кеш; електронски читачи на книги;

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер,
следачи на активност, аудио опрема,

тонер патрони, празни, за печатачи и

комуникациски апарати,

фотокопири; бебе монитори; видео бебе
монитори; заштитници за објективи;

телекомуникациски апарати, компјутерски
периферни направи, преносни медиа

таблет компјутери; кодирани клуч
картички; 3Д очила; мемориски картички за

плеери и дигитални електронски
комуникациски направи; компјутерски

машини за видео игри; преносни
компјутери, смартфони, монитори,

апликациски софтвер за користење со
преносни компјутери, смартфони,

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер,

на активност, аудио опрема,
комуникациски апарати,

следачи на активност, аудио опрема,
комуникациски апарати,

телекомуникациски апарати, компјутерски
периферни направи, преносни медиа

телекомуникациски апарати, компјутерски
периферни направи, преносни медиа

плеери и дигитални електронски
комуникациски направи; преносни

плеери и дигитални електронски
комуникациски направи; кодирани или
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магнетни припејд платежни, банкарски,

хартии од вредност, услуги на котирање на

кредитни, дебитни, кеш и

берзански цени; посредување за акции и

идентификациски картички
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

обврзници, финансиски анализи; услуги на
дебитни картички, услуги на наплатни

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на

картички и услуги на гарантни чекови;
банкарски услуги, услуги на штедни сметки

финансиски трансакции преку глобална
компјутерска мрежа; онлајн банкарски

и инвестициски услуги; услуги на
финансиски ослободувања; кредитно

услуги и финансиски услуги; услуги на

потврдување преку глобална компјутерска

кредитни картички, процесирање и пренос
на сметки и плаќања за тоа и

информациска мрежа; услуги на
електронско управување со кредитен

обезбедување осигурување за финансиски
трансакции; услуги за трансфер на

ризик; услуги на електронско плаќање при
купување и електронско плаќање сметки;

средства; пренос на средства по
електронски пат за други; пренос на

дебитни и кредитни услуги на финансиски
сметки; електронски банкарски услуги;

плаќања за други преку Интернет;

издавање вредносни картички, наплатни

финансиски услуги во вид на услуги за
фактурирање и процесирање на плаќања;

картички и дебитни картички; услуги на
телефонски кредитни картички;

организирање и управување со наеми и
закупи; закуп и наем на недвижнини;

информативни услуги поврзани со
финансии и осигурување, обезбедени

оценување на недвижнини; вреднување на
недвижнини, финансирање на

онлајн од компјутерска база со податоци
или Интернет; агенција за собирање такси

недвижнини, инвестирање во недвижнини;

за гас и струја; проценка на старини;

посреднички услуги за недвижнини; услуги
на агенции за недвижнини; услуги на

проценка на уметност; проценка на накит;
проценка на користени возила; достава на

агенции за домување; актуарски услуги;
услуги за управување со недвижнини и

даночни информации (финансиски услуги);
хуманитарно собирање средства;

советодавни услуги; собирање на
наемнини; изнајмување канцеларии

организирање хуманитарни збирки;
хуманитарни збирки; изнајмување машини

(недвижнини); изнајмување апартмани и

за броење или процесирање на хартиени

станови; обезбедување на финансиски
информации преку Интернет; услуги на

или железни пари; изнајмување на уреди
за раздавање на кеш или автоматски

сефови и издавање на патнички ваучери;
капитални инвестиции; финансиски оценки

благајнички машини; услуги на онлајн
плаќања; договарање финансии за

[осигурување, банкарство, недвижнини];
услуги на управување со финансии и имот;

градежни проекти; издавање ваучери;
обезбедување услуги за електронски

осигурителни и финансиски услуги;

пренос на средства; монетарни менувачки

финансиски услуги обезбедени преку
телекомуникации; услуги на финансиски

услуги, услуги на раздавање кеш,
обезбедување на припејд картички и

консултации и совети; онлајн банкарство;
банкарски услуги обезбедени он-лајн од

токени, услуги на пренос на пари;
вклучувајќи обезбедување на сите

компјутерски бази со податоци или
Интернет; услуги на посредување со

споменати услуги на електронски начин;
советување, информациски и советодавни
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услуги поврзани со електронски трансфер

заштита на податоци; обезбедување

на средства; услуги на пренос на странски

безбедносни услуги за компјутерски

валути; менување на странски валути;
тргување со валути; управување со

мрежи, компјутерски пристап и
компјутеризирани трансакции;

валути; брокерство со валути; финансиски
трансакции преку блокчеин; обезбедување

сертификација (контрола на квалитет) на
податоци преку блокчеин;

хуманитарни услуги на собирање средства
во врска со намалување на емисијата на

автентификација на податоци преку
блокчеин; вклучувајќи ги сите

јаглерод; брокерство со намалување

гореспоменати услуги за користење во

емисија на јаглерод; финансиско
спонзорирање на програми за намалување

врска со платежни системи; компјутерски
услуги поврзани со пренесување

на емисијата на јаглерод; финансирање и
инвестиции во проекти за намалување на

информации, податоци, документи и слики
преку Интернет; апликација за

емисии; инвестирање во програми и
проекти за намалување на емисијата на

обезбедување сервисни (АСП) услуги,
имено, одржување компјутерски

јаглерод; инвестирање во фондови за

софтверски апликации од други;

намалување на емисии; обезбедување
заеми; обезбедување привремени заеми;

апликација за обезбедување сервисни
(АСП) услуги, обезбедување софтвер во

консултативни, информациски и
советодавни услуги поврзани со

областите на веб-базирани конференции,
аудио конференции, електронски пораки,

гореспоменатите услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и

соработка на документи, видео
конференции и обработка на глас и

истражување и дизајн поврзани со тоа,

повици; обезбедување онлајн софтвер кој

индустриски анализи и истражувачки
услуги; дизајн и развој на компјутерски

не може да се симнува за олеснување
интероперабилност на повеќекратни

хардвер и софтвер; софтвер како услуга
(СааС); bлокчеин како услуга (БааС);

софтверски апликации; услуги на техничка
поддршка поврзани со компјутерски

кодирање, декодирање и автентификација
на информации, пораки и податоци;

софтвер и апликации обезбедени онлајн,
преку e-пошта и преку телефон;

обезбедување на услуги за а

компјутерски услуги, имено, креирање

aвтентификација на корисници со
користење на биометрија, препознавање

онлајн заедница за регистрирани
корисници да учествуваат во дискусии, да

на лице, автентификација на отисоци од
прсти, препознавање на глас и други

добиваат повратни одговори од нивни
партнери, формирање виртуелни

типови на хардверска и софтверска
автентификациска технологија за

заедници, зафаќање со социјално
вмрежување и размена на документи;

обезбедување на финансиски услуги,

совети за компјутерска технологија

трансакции преку e-трговија, донации,
следење на лиценцирани производи и

обезбедени на Интернет корисниците
преку жешки линии за подршка;

ангажирање на обожаватели; услуги за
безбедност на податоци; ИТ безбедност,

компјутерски услуги поврзани со креирање
индекси на информации, страници и

заштита и поправка; компјутерска
безбедносна анализа за опасност за

ресурси на компјутерски мрежи;
обезбедување машини за пребарување;
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дизајн на компјутери, ноутбук компјутери,

за осигурување квалитет; компјутерски

лаптоп компјутери, преносни компјутери и

услуги поврзани со сертификација на

рачни компјутери; дизајн на лични
дигитални асистенти и лични медиа

бизнис трансакции и подготовка на
извештаи за нив; контрола на пристап до

плеери; дизајн на мобилни телефони и
смартфони; дизајн на дигитални камери;

(безбедносни услуги за-) компјутери,
електронски мрежи и бази со податоци;

компјутерски услуги; компјутерско
програмирање; услуги на компјутерско

услуги на безбедност при размена на
податоци и на трансакции преку

интегрирање; услуги на компјутерски

компјутерски мрежи; консултирање во

анализи; компјутерско програмирање во
врска со одбрана против вируси;

областа на безбедност на податоци;
технолошко консултирање во врска со

софтверски услуги за компјутерски систем;
дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на

обезбедување на телекомуникации;
безбедносни услуги за компјутеризирани

компјутерски систем; дизајн и развој на
веб страни; хостирање веб страни за

комуникацски мрежи; обезбедување
информации во областите на Интернет,

други; хостирање софтвер за компјутерски

ворлд вајд веб и безбедност на

апликации за пребарување и враќање
информации од база со податоци и

компјутеризирани комуникациски мрежи и
сигурна размена на податоци и

компјутерски мрежи; обезбедување
технички информации на посебно барање

информации; советодавни услуги во
областите на Интернет, ворлд вајд веб и

од крајните корисници преку телефон или
глобална компјутерска мрежа;

безбедност на компјутеризирани
комуникациски мрежи, услуги за

консултативни услуги во врска со

безбедност на информации; услуги за

компјутерски софтвер; компјутерски услуги
поврзани со пребарувања кроени по мерка

автентификација за компјутерска
безбедност; онлајн автентификација на

на компјутерска база со податоци и веб
страници; кодирање и декодирање на

електронски потписи; резервни копии на
податоци од страни кои не се на Интернет;

компјутерски и електронски сигнали;
конверзија на физички податоци и

складирање на електронски податоци;
обезбедување информации за

документи во форма на електронски

компјутерска технологија и програмирање

медиуми; услуги на тестирање и
евалуација на производи; архитектонски и

преку веб страна; картографски услуги;
обработка на податоци во облак; услуги на

дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на
згради, канцеларии и апартмани;

провајдер за хостирање во облак;
обезбедување привремено користење на

компјутерски информациски услуги;
мрежни информациски услуги, имено,

облак-базиран софтвер кој не може да се
симнува и софтвер за обработка на

обезбедување технички информации

податоци во облак; електронско

поврзани со компјутери и мрежи во
областа на бизнис и е-трговија;

складирање на податоци; обезбедување
виртуелни компјутерски системи и

обезбедување на компјутерски програми
за управување со безбедносен ризик;

виртуелни компјутерски опкружувања
преку обработка на податоци во облак;

услуги на информации за компјутерска
безбедност, знаење и тестирање; услуги

изнајмување на софтвер за забава;
техничко истражување во областа на
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намалување на емисијата на јаглерод;

(731) Netflix, Inc. 100 Winchester Circle,

обезбедување информации, совети и

Los Gatos, California 95032, US

консултации во врска со намалување на
емисијата на јаглерод и заштита на

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

околината; обезбедување технолошки
информации за иновации кои се свесни за

(540)

околината и зелени иновации; услуги за
тестирање анализа и набљудување на
околината; истражување во областите на
заштитата на околината и конзервација;
истражување и обезбедување на научни
информации во областа на климатските
промени; научни и индустриски
советодавни услуги поврзани со горива,
емисија на горива и јаглерод диоксид и

(591) црвена
(531) 26.11.13;27.05.21

прашања за околината; научни и
технолошки услуги поврзани со препораки
за насоки за дејствување за намалување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 софтвер за стриминг на

на емисијата на јаглерод диоксид на
економичен начин; научни и технолошки

аудиовизуелна и мултимедијална
содржина преку интернет и глобални

услуги поврзани со управување со
програми за намалување на јаглерод;

комуникациски мрежи; софтвер за
стриминг на аудиовизуелна и

услуги на истражување, управување и
заштита на околината; консултативни,
информациски и советодавни услуги

мултимедијална содржина на мобилни

поврзани со гореспоменатите услуги

дигитални електронски уреди; софтвер за
пребарување, организирање и

(210) TM 2020/496

препорачување мултимедијална
содржина; алатки за развој на софтвер за

(220) 29/05/2020

(442) 31/08/2020
(731) Colgate - Palmolive Company 300

создавање софтвер и мобилни апликации;
компјутерски софтвер; компјутерски

Park Avenue, New York, New York 10022,
US

програми; апликации за компјутерски
софтвер кои може да се преземат;
мобилни апликации кои може да се

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

преземат; софтвер за видео игри; софтвер
за компјутерски игри; програми за

(540)

интерактивни видео игри; касети и дискови
за компјутерски игри; програми и софтвер

RECY CLEAN
(551) индивидуална
(510, 511)

за електронски игри; софтвер за
електронски игри за мобилни телефони,
таблети, персонални компјутери и рачни

кл. 21 четки за заби
(210) TM 2020/497

електронски уреди; хардвер и софтвер за
игри за виртуелна реалност и

(220) 29/05/2020
(442) 31/08/2020

аугментирана реалност; филмови и
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телевизиски емисии, кои може да се

образованието

преземат, обезбедени преку услугата

кл. 41 услуги за забава; информации за

видео-на-барање; графика, која може да
се преземе, што содржи сетови на

забава; филмска продукција, освен
рекламни филмови; обезбедување

дигитални слики и икони за употреба на
компјутери, таблети и мобилни телефони;

филмови и телевизиски емисии, кои не
може да се преземат, преку услугите за

ЦД-а и ДВД-а; филмови и телевизиски
емисии кои може да се преземат; аудио

пренос на видео-на-барање;
обезбедување на информации за забава

книги; мелодии (рингтонови) и звучни

преку веб-сајт; услуги на забавни паркови;

записи (снимки) кои може да се преземат;
аудио и визуелни снимки; музички снимки;

услуги за забава во вид на телевизиски
серии и филмови во областите на акција

апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики; аудио и

авантура, анимација, аниме, биографија,
класика, комедија, криминал,

видео снимки, кои може да се преземат,
што содржат музука, музички настапи и

документарни филмови, драма, вера,
семејство, фантазија, филм-ноар,

музички видеа; подкасти кои може да се

историја, хорор, интернационални

преземат; кодирани електронски чипкартички; магнетски кодирани гифт

филмови, мјузикл, мистерија, романтика,
научна фантастика, спорт, трилери, војна

картички; електронски публикации;
далечински управувачи; телевизиски сет-

и вестерни; услуги за забава во вид на
држење изложби и конвенции во врска со

топ кутии; телевизори; додатоци за
мобилни телефони; стриминг уреди за

телевизија и филм, како и телевизиски и
филмски ликови; услуги за забава во вид

дигитални медиуми; смарт часовници;

на развој, создавање, продукција,

заштитни навлаки и футроли за
електронски уреди, имено, компјутери,

дистрибуција и пост-дистрибуција на
филмови, телевизиски емисии, специјални

таблет компјутери, мобилни телефони,
дигитални камери, дигитални медија

настани и милтимедијална забавна
содржина; услуги за забава во вид на

плеери, читачи на електронски книги,
конзоли за видео игри, и персонални

театарски, музички и комични изведби во
живо; услуги на фан клубови;

дигитални асистенти; очила; очила за

производство и дистрибуција на филмови

сонце; футроли за очила и очила за сонце
кл. 38 пренос на аудио и видео на

и телевизиски емисии; обезбедување на
услуги за забава преку глобална

барање; стриминг на аудио и видео
содржина; пренос на глас, податоци,

комуникациска мрежа во вид на онлајн
игри и веб-сајтови кои содржат широк

слики, сигнали, пораки и информација;
аудио и визуелно емитување; пренос и

спектар на забавни информации од општ
интерес кои се однесуваат на филмови,

испорака на аудио и визуелна содржина;

телевизиски шоу програми, музички видеа,

услуги за пренос на видео-на-барање;
обезбедување онлајн форум каде

поврзани филмски клипови, фотографии и
други мултимедијални материјали;

корисниците можат да објавуваат рејтинзи,
критики и препораки за филмови и

обезбедување на онлајн видео клипови и
друга мултимедијална дигитална

телевизиски емисии како и за настани и
активности во областа на забавата и

содржина, што не може да се преземе,
која содржи аудио, видео, уметнички дела

132

Трговски марки

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

и текст од и поврзани со забава, филм,

(300) 40-2019-0189941 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

телевизија, телевизиски и филмски
ликови, музика и познати личности;
обезбедување на услуги за забава преку

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

веб-сајт; услуги за забава, имено,
обезбедување онлајн компјутерски,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

електронски и видео игри; обезбедување
привремена употреба на интерактивни

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

игри што не може да се преземат;
обезбедување информации, критики и
препораки во врска со филмови и
(531) 03.07.17;24.01.15

телевизиски емисии преку веб-сајт и
услуги на пренос за видео-на-барање;

(551) индивидуална
(510, 511)

образовни и забавни услуги, имено,
обезбедување на интерактивни онлајн

кл. 18 несесери (кои се продаваат
празни); преносни козметички торбици (кои

телевизиски серии и филмови;

се продаваат празни); футроли за клучеви;
торби; женски чанти; паричници за

интерактивна забава; онлајн интерактивна
забава; одржување забавни настани и

картици; паричници за визит карти од

активности; интерактивни, искуствени и
имерзивни настани за учество на публика

кожа; футроли за визит карти; актовки;
цилиндрични текстилни торби; еко-торби

и рекреативни активности; услуги за
забава во вид на организирање и

(торби кои се прават од рециклиран
материјал); торби за костуми, кошули и

одржување на изложби, конференции и

фустани; куфери и патни торби; ознаки за
багаж; торби за патни сетови (кожна

конвенции во областите на забава, филм,
телевизија, телевизиски и филмски

галантерија); чадори за дожд за голф;

ликови, музика и познати личности;
организирање и одржување фестивали во

рачни чадори за сонце за голф; чадори за
дожд; рачни чадори за сонце; кожни

заедницата кои содржат музика, уметност,
храна, филм, телевизија, театар, драма,

украси за торби; кожни футроли за
клучеви; торби од кожа и имитација на

танц, музички изведби во живо, говорници,

кожа; актовки (кожни производи); ранци за
планинарење; куфери; спортски торби;

настапи на славни личности, и културни
изложби и активности; обезбедување

спортски ранци;рачни торби; чадори за

онлајн стрипови и графички романи што не
може да се преземат; услуги за радио

сонце

забава; производство и дистрибуција на
радио програми и звучни записи (снимки);

(210) TM 2020/499

(220) 04/06/2020
(442) 31/08/2020

обезбедување на подкасти во областа на
забавата; производство на подкасти;
обезбедување онлајн музика, што не може

(300) 40-2019-0189943 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

да се преземе

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

(210) TM 2020/498

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(220) 04/06/2020

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

(442) 31/08/2020
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заедничко патување со автомобил

(540)

(карпулинг);посредување во
обезбедување на услуга на заедничко
патување со автомобил
(531) 03.07.17;24.01.15

(карпулинг);обезбедување информации за
сообраќај преку компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

комуникациски мрежи;следење на возила
за превоз со помош на компјутер

кл. 21 четки за одржување на трева на
терени за голф; четки за чистење на

(обезбедување на информации за

опрема за голф; шишиња за вода;
стаклени затворачи за шишиња
(210) TM 2020/500

транспорт);обезбедување на информации
кои се однесуваат на оперативен статус на
возила (обезбедување на информации за
транспорт);услуга на предупредување за

(220) 04/06/2020
(442) 31/08/2020

опасност по пат на уреди за комуникација
на далечина кои се однесуваат на статус

(300) 40-2019-0189950 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

на онеспособено возило;обезбедување на

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

информации за локација и насока на
возила (обезбедување на информации за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

транспорт - вклучувајќи услуга кои се
обезбедуваат со помош на сателитски

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

системи за навигација);обезбедување на
информации за превоз по пат на

(540)

компјутер;обезбедување на информации
кои се однесуваат на превоз;паркирање на
возила;обезбедување на информации за

(531) 03.07.17;24.01.15

патишта и сообраќај;обезбедување на
информации за состојба на патишта и во

(551) индивидуална
(510, 511)

сообраќај;обезбедување на информации
за сообраќај

кл. 39 услуги на закуп на
возила;изнајмување на возила опремени
со GРЅ уреди;обезбедување на

(210) TM 2020/503

информации за патишта и
сообраќај;услуги на наем на возила за

(220) 08/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Битола
Климент Охридски, Пелагонка 2, лам.

изнајмување;резервација за изнајмување
автомобили;услуги на превоз со
автомобили и обезбедување на

2/6, 7000, Битола, MK

информации во врска со
нив;обезбедување на информации преку

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

Интернет во врска со изнајмување на
автомобили;изнајмување на автомобили,

(540)

гаражи и места за паркирање;изнајмување
на автомобили;изнајмување на
возила;услуга на заедничко користење на
автомобили (кар шеринг);услуга на

(531) 26.11.08;26.13.25;27.05.08
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(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/504

(220) 08/06/2020

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(442) 31/08/2020
(731) China Tobacco Zhejiang Industrial

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

Co., Ltd No.77 Zhongshan Nan Road,
Hangzhou City, Zhejiang, CN

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

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

обучување; апарати и инструменти за

(540)

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; опрема
за обработка на податоци и компјутери;
модуларни соларни конструкции; соларни
плочи за производство на електрична
енергија; соларни батерии, соларни

(531) 27.05.12
(551) индивидуална

колектори [греење], соларни печки
кл. 34 рекламирање, водење на

(510, 511)
кл. 34 тутун; тутун за џвакање; пури;
цигари кои содржат замена за тутун, што

работење; управување со работата,
групирање во корист на други,

не се зѕ медицинска употреба; цигари;
цигарило [мали цигари]; трефки за

овозможувајќи потрошувачите соодветно
да ги гледаат и купуваат овие стоки;
услуги при увоз-извоз и продажба на

пушење; бурмут; електронски цигари;
течни раствори за електрични цигари

големо и мало со научни, наутички,
геодетски, фотографски, кинематографски

(210) TM 2020/505

и оптички апарати и инструменти, како и
апарати и инструменти за мерење тежина,
мерење, сигнализирање, проверка

(442) 31/08/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota Motor

(контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати и

Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP

(220) 04/06/2020

инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

трансформирање, акумулирање,
регулирање или контрола на електрична

(540)

енергија; магнетски носачи на податоци,

(551) индивидуална

дискови за снимање; опрема за обработка
на податоци и компјутери; модуларни

(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивните структурни

соларни конструкции; соларни плочи за
производство на електрична енергија;

делови

соларни батерии, соларни колектори
[греење], соларни печки

(210) TM 2020/506

BZ SERIES

(220) 02/06/2020
(442) 31/08/2020
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(731) Advanced New Technologies Co.,

компјутерски софтверски апликации (кои

Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital

може да се симнуваат);софтвер за инстант

Road, George Town, Grand Cayman KY19008, KY

пораки;софтвер за споделување
датотеки;комуникациски софтвер за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

електронска размена на податоци, аудио,
видео, слики и графики преку

(540)

компјутерски, мобилни, безжични и
телекомуникациски мрежи;компјутерски

ANT

софтвер за процесирање слики, графика,

(551) индивидуална
(510, 511)

аудио, видео и текст;компјутерски софтвер
кој може да се симнува за потпомагање на

кл. 9 научни, наутички, геодетски,

електронски пренос на информации,
податоци, документи, глас и слики преку

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

Интернет;компјутерски софтвер, кој може
да се симнува, кој овозможува

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање и проверка (контрола),

корисниците да учествуваат на веб-

апарати и инструменти за спасување и
обучување;апарати и инструменти за

базирани состаноци и часови со пристап
до податоци, документи, слики и

спроведување, вклучување и

софтверски апликации преку веб
пребарувач;компјутерски софтвер кој може

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

да се симнува за пристап, гледање и
контрола на оддалечени компјутери и

на електрична енергија;апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

компјутерски мрежи;софтвер за

или слики;магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање;механизми за

компјутерска обработка во облак кој може
да се симнува;облак-базиран софтвер кој

апаратите што се активираат со

може да се симнува;компјутерски софтвер
за следење и оценување на однесувањето

жетони;регистарски каси, машини за
сметање, опрема за обработка на

на потрошувачите и личното однесување
во врска со одлуки за

податоци и компјутери;компјутерски
софтвер;компјутерски

купување;компјутерска софтверска

програми;компјутерски софтвер во форма
на апликација за мобилни направи и

апликација за користење или употреба во
врска со заштита на околината,

компјутери;софтверски апликации за

климатските промени, и намалување на
емисијата на јаглерод;онлајн електронски

користење со мобилни направи;софтвер
за процесирање електронски плаќања до и

публикации (кои може да се симнуваат од
интернет или од компјутерска мрежа или

од други;компјутерски софтвер и
софтверски апликации кои се користат во

од компјутерска база со

врска со финансиски услуги, финансиски
трансакции, електронска трговија,

податоци);електронски публикации во вид
на списанија, статии, брошури, летоци,

електронски плаќања, менување на

списоци со податоци, информативни
материјали, инструктивни материјали, кои

странски валути, услуги на тргување и
брокерство и услуги на инвестициско

може да се симнуваат, во областа на
бизнисот, e-трговијата, информатичката

советување;софтвер за
автентификација;компјутерски софтвер и
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технологија, компјутерска обработка во

складирање на податоци;очила и очила за

облак, телекомуникациите, Интернет,

сонце;електронски огласни

обуки за бизнис и e-трговија, деловно,
продажно, маркетинг и финансиско

табли;кодирани или магнетни банкови
кредитни, дебитни, кеш, платежни,

управување;компјутерски периферни
уреди;ноутбук компјутери;лаптоп

телефонски и идентификациони
картички;автоматски благајнички машини,

компјутери;преносни компјутери;рачни
компјутери;лични дигитални

уреди за раздавање на кеш;електронски
читачи на книги;тонер патрони, празни, за

асистенти;лични медиа плеери;мобилни

печатачи и фотокопири;бебе

телефони;смарт телефони;дигитални
камери;батерии, полначи за

монитори;видео бебе
монитори;заштитници за објективи;таблет

батерии;компјутерски работни
станици;компјутерски сервери;хардвер за

компјутери;кодирани клуч картички;3Д
очила;мемориски картички за машини за

компјутерско и телекомуникациско
вмрежување;адаптери, прекинувачи,

видео игри;преносни компјутери,
смартфони, монитори, дисплеи,

рутери и хабови за компјутерски

компјутерски хардвер, следачи на

мрежи;безжични и жични модеми и
комуникациски картички и направи;држачи

активност, аудио опрема, комуникациски
апарати, телекомуникациски апарати,

за лаптопи, компјутерски торби;апарати за
гаснење пожар;компјутерски хардвер и

компјутерски периферни направи,
преносни медиа плеери и дигитални

фирмвер;автомобилски навигациски
систем;компакт дискови;дигитална музика

електронски комуникациски
направи;преносни компјутери, смартфони,

(која може да се симнува од

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер,

Интернет);телекомуникациски
aпарати;подлоги за глувчиња;слушалки за

следачи на активност, аудио опрема,
комуникациски апарати,

мобилен телефон;галантерија за мобилни
телефони;игри, слики, кинематографски

телекомуникациски апарати, компјутерски
периферни направи, преносни медиа

содржини, филмови и музика кои може да
се симнуваат;алармни

плеери и дигитални електронски
комуникациски направи сите за

системи;безбедносни камери;мобилни

олеснување на платежни трансакции на

направи за емитување радио и
телевизија;опрема за емитување

електронски начин и за овозможување
потрошувачите да пристапуваат до

телевизија;камери;видео камери;слушалки
за на глава;слушалки за во

финансиски информации и информации за
банкарски сметки и да вршат банкарски

уши;звучници;апарати и опрема за
системи за глобално позиционирање

трансакциски работи;преносни компјутери,
смартфони, монитори, дисплеи,

(ГПС);компјутерски и електронски

компјутерски хардвер, следачи на

програми и софтвер и програми и софтвер
за видео игри (вклучувајќи софтвер кој

активност, аудио опрема, комуникациски
апарати, телекомуникациски апарати,

може да се симнува од Интернет);екрани
со течен кристал за телекомуникации и

компјутерски периферни направи,
преносни медиа плеери и дигитални

електронска опрема;сет топ
кутии;далечинско управување;програми за

електронски комуникациски направи сите
способни да обезбедат пристап до
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безжични комуникациски мрежи,

недвижнини, инвестирање во недвижнини;

телекомуникациски мрежи и до

посреднички услуги за недвижнини; услуги

Интернет;мобилни апликации кои може да
се симнуваат за користење со преносни

на агенции за недвижнини; услуги на
агенции за домување; актуарски услуги;

компјутери, смартфони, монитори,
дисплеи, компјутерски хардвер, следачи

услуги за управување со недвижнини и
советодавни услуги; собирање на

на активност, аудио опрема,
комуникациски апарати,

наемнини; изнајмување канцеларии
(недвижнини); изнајмување апартмани и

телекомуникациски апарати, компјутерски

станови; обезбедување на финансиски

периферни направи, преносни медиа
плеери и дигитални електронски

информации преку Интернет; услуги на
сефови и издавање на патнички ваучери;

комуникациски направи;компјутерски
апликациски софтвер за користење со

капитални инвестиции; финансиски оценки
[осигурување, банкарство, недвижнини];

преносни компјутери, смартфони,
монитори, дисплеи, компјутерски хардвер,

услуги на управување со финансии и имот;
осигурителни и финансиски услуги;

следачи на активност, аудио опрема,

финансиски услуги обезбедени преку

комуникациски апарати,
телекомуникациски апарати, компјутерски

телекомуникации; услуги на финансиски
консултации и совети; онлајн банкарство;

периферни направи, преносни медиа
плеери и дигитални електронски

банкарски услуги обезбедени он-лајн од
компјутерски бази со податоци или

комуникациски направи;кодирани или
магнетни припејд платежни, банкарски,

Интернет; услуги на посредување со
хартии од вредност, услуги на котирање на

кредитни, дебитни, кеш и

берзански цени; посредување за акции и

идентификациски картички
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

обврзници, финансиски анализи; услуги на
дебитни картички, услуги на наплатни

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на

картички и услуги на гарантни чекови;
банкарски услуги, услуги на штедни сметки

финансиски трансакции преку глобална
компјутерска мрежа; онлајн банкарски

и инвестициски услуги; услуги на
финансиски ослободувања; кредитно

услуги и финансиски услуги; услуги на

потврдување преку глобална компјутерска

кредитни картички, процесирање и пренос
на сметки и плаќања за тоа и

информациска мрежа; услуги на
електронско управување со кредитен

обезбедување осигурување за финансиски
трансакции; услуги за трансфер на

ризик; услуги на електронско плаќање при
купување и електронско плаќање сметки;

средства; пренос на средства по
електронски пат за други; пренос на

дебитни и кредитни услуги на финансиски
сметки; електронски банкарски услуги;

плаќања за други преку Интернет;

издавање вредносни картички, наплатни

финансиски услуги во вид на услуги за
фактурирање и процесирање на плаќања;

картички и дебитни картички; услуги на
телефонски кредитни картички;

организирање и управување со наеми и
закупи; закуп и наем на недвижнини;

информативни услуги поврзани со
финансии и осигурување, обезбедени

оценување на недвижнини; вреднување на
недвижнини, финансирање на

онлајн од компјутерска база со податоци
или Интернет; агенција за собирање такси
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за гас и струја; проценка на старини;

истражување и дизајн поврзани со тоа,

проценка на уметност; проценка на накит;

индустриски анализи и истражувачки

проценка на користени возила; достава на
даночни информации (финансиски услуги);

услуги; дизајн и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; софтвер како услуга

хуманитарно собирање средства;
организирање хуманитарни збирки;

(СааС); bлокчеин како услуга (БааС);
кодирање, декодирање и автентификација

хуманитарни збирки; изнајмување машини
за броење или процесирање на хартиени

на информации, пораки и податоци;
обезбедување на услуги за а

или железни пари; изнајмување на уреди

aвтентификација на корисници со

за раздавање на кеш или автоматски
благајнички машини; услуги на онлајн

користење на биометрија, препознавање
на лице, автентификација на отисоци од

плаќања; договарање финансии за
градежни проекти; издавање ваучери;

прсти, препознавање на глас и други
типови на хардверска и софтверска

обезбедување услуги за електронски
пренос на средства; монетарни менувачки

автентификациска технологија за
обезбедување на финансиски услуги,

услуги, услуги на раздавање кеш,

трансакции преку e-трговија, донации,

обезбедување на припејд картички и
токени, услуги на пренос на пари;

следење на лиценцирани производи и
ангажирање на обожаватели; услуги за

вклучувајќи обезбедување на сите
споменати услуги на електронски начин;

безбедност на податоци; ИТ безбедност,
заштита и поправка; компјутерска

советување, информациски и советодавни
услуги поврзани со електронски трансфер

безбедносна анализа за опасност за
заштита на податоци; обезбедување

на средства; услуги на пренос на странски

безбедносни услуги за компјутерски

валути; менување на странски валути;
тргување со валути; управување со

мрежи, компјутерски пристап и
компјутеризирани трансакции;

валути; брокерство со валути; финансиски
трансакции преку блокчеин; обезбедување

сертификација (контрола на квалитет) на
податоци преку блокчеин;

хуманитарни услуги на собирање средства
во врска со намалување на емисијата на

автентификација на податоци преку
блокчеин; вклучувајќи ги сите

јаглерод; брокерство со намалување

гореспоменати услуги за користење во

емисија на јаглерод; финансиско
спонзорирање на програми за намалување

врска со платежни системи; компјутерски
услуги поврзани со пренесување

на емисијата на јаглерод; финансирање и
инвестиции во проекти за намалување на

информации, податоци, документи и слики
преку Интернет; апликација за

емисии; инвестирање во програми и
проекти за намалување на емисијата на

обезбедување сервисни (АСП) услуги,
имено, одржување компјутерски

јаглерод; инвестирање во фондови за

софтверски апликации од други;

намалување на емисии; обезбедување
заеми; обезбедување привремени заеми;

апликација за обезбедување сервисни
(АСП) услуги, обезбедување софтвер во

консултативни, информациски и
советодавни услуги поврзани со

областите на веб-базирани конференции,
аудио конференции, електронски пораки,

гореспоменатите услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и

соработка на документи, видео
конференции и обработка на глас и
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повици; обезбедување онлајн софтвер кој

консултативни услуги во врска со

не може да се симнува за олеснување

компјутерски софтвер; компјутерски услуги

интероперабилност на повеќекратни
софтверски апликации; услуги на техничка

поврзани со пребарувања кроени по мерка
на компјутерска база со податоци и веб

поддршка поврзани со компјутерски
софтвер и апликации обезбедени онлајн,

страници; кодирање и декодирање на
компјутерски и електронски сигнали;

преку e-пошта и преку телефон;
компјутерски услуги, имено, креирање

конверзија на физички податоци и
документи во форма на електронски

онлајн заедница за регистрирани

медиуми; услуги на тестирање и

корисници да учествуваат во дискусии, да
добиваат повратни одговори од нивни

евалуација на производи; архитектонски и
дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на

партнери, формирање виртуелни
заедници, зафаќање со социјално

згради, канцеларии и апартмани;
компјутерски информациски услуги;

вмрежување и размена на документи;
совети за компјутерска технологија

мрежни информациски услуги, имено,
обезбедување технички информации

обезбедени на Интернет корисниците

поврзани со компјутери и мрежи во

преку жешки линии за подршка;
компјутерски услуги поврзани со креирање

областа на бизнис и е-трговија;
обезбедување на компјутерски програми

индекси на информации, страници и
ресурси на компјутерски мрежи;

за управување со безбедносен ризик;
услуги на информации за компјутерска

обезбедување машини за пребарување;
дизајн на компјутери, ноутбук компјутери,

безбедност, знаење и тестирање; услуги
за осигурување квалитет; компјутерски

лаптоп компјутери, преносни компјутери и

услуги поврзани со сертификација на

рачни компјутери; дизајн на лични
дигитални асистенти и лични медиа

бизнис трансакции и подготовка на
извештаи за нив; контрола на пристап до

плеери; дизајн на мобилни телефони и
смартфони; дизајн на дигитални камери;

(безбедносни услуги за-) компјутери,
електронски мрежи и бази со податоци;

компјутерски услуги; компјутерско
програмирање; услуги на компјутерско

услуги на безбедност при размена на
податоци и на трансакции преку

интегрирање; услуги на компјутерски

компјутерски мрежи; консултирање во

анализи; компјутерско програмирање во
врска со одбрана против вируси;

областа на безбедност на податоци;
технолошко консултирање во врска со

софтверски услуги за компјутерски систем;
дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на

обезбедување на телекомуникации;
безбедносни услуги за компјутеризирани

компјутерски систем; дизајн и развој на
веб страни; хостирање веб страни за

комуникацски мрежи; обезбедување
информации во областите на Интернет,

други; хостирање софтвер за компјутерски

ворлд вајд веб и безбедност на

апликации за пребарување и враќање
информации од база со податоци и

компјутеризирани комуникациски мрежи и
сигурна размена на податоци и

компјутерски мрежи; обезбедување
технички информации на посебно барање

информации; советодавни услуги во
областите на Интернет, ворлд вајд веб и

од крајните корисници преку телефон или
глобална компјутерска мрежа;

безбедност на компјутеризирани
комуникациски мрежи, услуги за
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безбедност на информации; услуги за

услуги на истражување, управување и

автентификација за компјутерска

заштита на околината; консултативни,

безбедност; онлајн автентификација на
електронски потписи; резервни копии на

информациски и советодавни услуги
поврзани со гореспоменатите услуги

податоци од страни кои не се на Интернет;
складирање на електронски податоци;

(210) TM 2020/508

обезбедување информации за
компјутерска технологија и програмирање

(220) 03/06/2020

(442) 31/08/2020
(300) 40-2019-0189939 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

преку веб страна; картографски услуги;
обработка на податоци во облак; услуги на
провајдер за хостирање во облак;

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

обезбедување привремено користење на
облак-базиран софтвер кој не може да се

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

симнува и софтвер за обработка на
податоци во облак; електронско

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

складирање на податоци; обезбедување
виртуелни компјутерски системи и
виртуелни компјутерски опкружувања
(531) 03.07.17;24.01.15

преку обработка на податоци во облак;
изнајмување на софтвер за забава;

(551) индивидуална
(510, 511)

техничко истражување во областа на
намалување на емисијата на јаглерод;

кл. 16 канцелариски материјали и
канцелариски прибор, освен мебел;

обезбедување информации, совети и

пенкала (инструменти за пишување);
нотеси (бележници); спојници за

консултации во врска со намалување на
емисијата на јаглерод и заштита на

канцеларии; одбележувачи за во книги;

околината; обезбедување технолошки
информации за иновации кои се свесни за

подлоги за пишување; штипки за пари;
футроли за пасоши; корици за пасоши;

околината и зелени иновации; услуги за
тестирање анализа и набљудување на

држачи за пасоши; дневници; материјали
за пишување.

околината; истражување во областите на
заштитата на околината и конзервација;
истражување и обезбедување на научни

(210) TM 2020/509

(220) 03/06/2020
(442) 31/08/2020

информации во областа на климатските
промени; научни и индустриски

(300) 40-2019-0189942 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

советодавни услуги поврзани со горива,
емисија на горива и јаглерод диоксид и

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

прашања за околината; научни и

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

технолошки услуги поврзани со препораки
за насоки за дејствување за намалување

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

на емисијата на јаглерод диоксид на
економичен начин; научни и технолошки

(540)

услуги поврзани со управување со
програми за намалување на јаглерод;
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(531) 03.07.17;24.01.15

клучеви;улични часовници;петлици за

(551) индивидуална

ракави;кожни футроли за

(510, 511)
кл. 20 неметални плочки со броеви

клучеви;стоперки;рачни
часовници/часовници;хронолошки и

(регистарски таблички);дрвени буриња за
преточување вино;поклопци за шишиња,

хронометриски инструменти и нивни
делови и опрема за часовници;часовници

неметални;сталаци за вино;полици за
вино;рамки за слики;перници за поддршка

за автомобили;накит и скапоцени
метали;меморијални чаши од скапоцени

на вратот;перници на надувување;алки,

метали;спомен-плочи од скапоцени

неметални, за клучеви;приклучоци
(дипли), неметални;затворачи од плута

метали;трофеи од скапоцени
метали;уметнички дела од скапоцени
метали

(210) TM 2020/510

(220) 03/06/2020
(210) TM 2020/511

(442) 31/08/2020
(300) 40-2019-0189938 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

(220) 03/06/2020
(442) 31/08/2020

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(300) 40-2019-0189940 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

Куманово
(540)

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

(540)

(531) 03.07.17;24.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 03.07.17;24.01.15
(551) индивидуална

кл. 14 привезоци за клучеви (прстени за
клучеви со ситни украси или украсни

(510, 511)
кл. 17 гумени затворачи за шишиња

привезоци);привезоци за клучеви од
скапоцени метали;привезоци за клучеви

(210) TM 2020/512

обложени со скапоцени метали;привезоци

(220) 03/06/2020
(442) 31/08/2020

за клучеви со јо-јо ефект на
вовлекување;метални привезоци за

(300) 40-2019-0189945 06/12/2019 KR
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,

клучеви;украси за привезоци за
клучеви;привезоци за клучеви од вештачка

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

кожа;привезоци за клучеви како накит
(дрангулии или привезоци);привезоци за

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

клучеви од кожа;пластични привезоци за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

клучеви;прстени за клучеви (прстени за
клучеви со ситни украси или украсни

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

привезоци);украси за прстени за
клучеви;метални прстени за
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(531) 03.07.17;24.01.15

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(551) индивидуална

препарати;санитарни препарати за

(510, 511)
кл. 25 чевли за голф;шилци за чевли за

медицински цели;диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

голф;крампони за чевли за голф;торби
посебно прилагодени за чевли за

бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и

голф;навлаки против лизгање за обувки за
голф;мокасини;џемпери за голф;кошули за

забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување

голф;здолништа за голф;панталони за

штетници, фунгициди, хербициди

голф;елеци за голф;облека за голф;капи
за голф;обувки;облека;шешири;ремени

(210) TM 2020/520

(облека);кратки чорапи;зимски маски за
лице (облека)

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за производство и

(210) TM 2020/517

(220) 11/06/2020

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

(442) 31/08/2020

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје,

(220) 11/06/2020

(300) 88723075 11/12/2019 US
(731) Amgen, Inc. One Amgen Center

Кисела Вода, 1000, Скопје, MK

Drive,Thousand Oaks, California 913201799, US

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

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

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(540)

KINHARTO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
фармацевтски производи за третман на
кардиоваскуларни заболувања и

(591) црвена, сина, сива, црна, бела
(531) 26.15.01;27.05.01
(551) индивидуална

нарушувања
(210) TM 2020/518

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(220) 11/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за фармацевтско

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр.18, Скопје,

користат во индустријата, лепило,
препарати за постигнување

MK
(540)

водонепропустливост на цементот со
исклучок на бои и масла, керамички смеси

LAXAN
(551) индивидуална

за сврзување (зрна и прав), производи ка

(510, 511)

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетон, пластични
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маси (разложувачи на пластични маси),

конзервирање бетон, хемиски производи

производи за конзервирање ѕидови со

за проветрување на бетон, пластични

исклучок на бои и масла
кл. 17 пресувани пластични материјали

маси (разложувачи на пластични маси),
производи за конзервирање ѕидови со

што се користат во производството,
материјали за обвивање за заптисување и

исклучок на бои и масла
кл. 17 пресувани пластични материјали

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

што се користат во производството,
материјали за обвивање за заптисување и

изолација на градби против влага,

за изолација, изолатори, непропустливи

материјали изолатори, изолациони облоги
што не се од метал

материјали за задржување топлина,
изолација на градби против влага,

кл. 19 неметални градежни материјали,
градежни табли што не се од метал,

материјали изолатори, изолациони облоги
што не се од метал

тавани што не се од метал, цемент,
обвивки што не се од метал за градби,

кл. 19 неметални градежни материјали,
градежни табли што не се од метал,

бетон, фасади што не се од метал за

тавани што не се од метал, цемент,

градба

обвивки што не се од метал за градби,
бетон, фасади што не се од метал за

(210) TM 2020/521

градба

(220) 11/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

(210) TM 2020/522

(220) 11/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за производство и

Скопје ул.Борис Трајковски бр.94,
Скопје, Кисела Вода, 1000, Скопје, MK

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул.Борис Трајковски бр.94,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

Скопје, Кисела Вода, 1000, Скопје, MK

(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(540)
(591) црвена, сина, сива, црна, бела
(531) 26.15.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, сина, сива, црна, бела
(531) 26.15.01;27.05.01

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање,

користат во индустријата, лепило,
препарати за постигнување
водонепропустливост на цементот со

адхезиви (лепливи материи) што се
користат во индустријата, лепило,

исклучок на бои и масла, керамички смеси
за сврзување (зрна и прав), производи ка

препарати за постигнување

144

Трговски марки

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

водонепропустливост на цементот со

кл. 1 хемиски производи за индустријата,

исклучок на бои и масла, керамички смеси

пластични материјали во сурова состојба,

за сврзување (зрна и прав), производи ка
конзервирање бетон, хемиски производи

хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

за проветрување на бетон, пластични
маси (разложувачи на пластични маси),

користат во индустријата, лепило,
препарати за постигнување

производи за конзервирање ѕидови со
исклучок на бои и масла

водонепропустливост на цементот со
исклучок на бои и масла, керамички смеси

кл. 17 пресувани пластични материјали

за сврзување (зрна и прав), производи ка

што се користат во производството,
материјали за обвивање за заптисување и

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетон, пластични

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

маси (разложувачи на пластични маси),
производи за конзервирање ѕидови со

изолација на градби против влага,
материјали изолатори, изолациони облоги

исклучок на бои и масла
кл. 17 пресувани пластични материјали

што не се од метал

што се користат во производството,

кл. 19 неметални градежни материјали,
градежни табли што не се од метал,

материјали за обвивање за заптисување и
за изолација, изолатори, непропустливи

тавани што не се од метал, цемент,
обвивки што не се од метал за градби,

материјали за задржување топлина,
изолација на градби против влага,

бетон, фасади што не се од метал за
градба

материјали изолатори, изолациони облоги
што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,

(210) TM 2020/523

градежни табли што не се од метал,
тавани што не се од метал, цемент,

(220) 11/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

обвивки што не се од метал за градби,
бетон, фасади што не се од метал за

Скопје ул.Борис Трајковски бр.94,
Скопје, Кисела Вода, 1000, Скопје, MK

градба

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(210) TM 2020/524

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

(442) 31/08/2020
(731) Sweetyet Development Limited Unit

(540)

1704-1706 Harbour Centre, 25 Harbour
Road, Wanchai, HK

(220) 11/06/2020

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

ASEPSO
(551) индивидуална
(591) црвена, сина, сива, црна, бела
(531) 26.15.01;27.05.01

(510, 511)
кл. 3 лосиони за кожа; сапуни за кожа;

(551) индивидуална

влажни марамчиња за чистење
импрегнирани со козметички лосион;

(510, 511)
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хидратантни производи за кожа што се

дезинфекција за санитарна употреба;

користат како козметика; хидратантни

средства за дезинфекција за хигиенска

лосиони за тело; миризливи креми за тело;
лосиони за лице; козметички лосиони за

намена; антибактериски марамчиња за
чистење; антибактериски препарати;

лице; лосиони за коса ;миризливи лосиони
за тело; креми за туширање; креми за

средства за дезинфекција и антисептици;
антибактериски фармацевтски препарати;

бањање; креми за чистење; детергенти за
перење алишта за употреба во

средства за дезинфекција за ветеринарна
употреба; бактериски препарати за

домаќинството; препарати за перење;

медицинска и ветеринарна употреба;

средства за белење алишта; течни
детергенти за алишта; козметички сапуни;

ветеринарни препарати; медицински
препарати; фармацевтски производи;

детергент сапуни; не-медицински
козметички производи и препарати за

фластери, материјали за завои; средства
за дезинфекција; препарати за

лична хигиена; препарати за белење и
други супстанции за перење; супстанции

уништување штетници; фунгициди;
хербициди; санитарни препарати за

за триење; супстанции за полирање;

медицинска намена

абразивни средства; препарати за
чистење во домаќинството, вклучително

кл. 9 респираторни маски (што не се за
вештачко дишење); филтри за

спрејови за чистење за општа намена,
марамчиња за површини, антисептички

респираторни маски; платнени маски за
респираторна намена што се перат или

средства за дезинфекција, средства за
дезинфекција за перење алишта,

повторно користат (што не се за вештачко
дишење); заштитни маски; заштитни

повеќенаменски средства за чистење;

ракавици

тријачи за лице; креми за миење;
хидратантни креми; креми за нега на

кл. 10 санитарни маски за медицинска
намена; гипс за медицинска или хируршка

кожата, што не се за медицинска
употреба; лосиони за нега на кожата

намена; маски за лице за медицинска
намена; маски за лице за хируршка

[козметички]; не-медицински креми; креми
за раце

намена; маски за лице за санитарна
намена; ветеринарни апарати и

кл. 5 антисептички препарати за миење;

инструменти; хируршки апарати и

антисептички препарати за нега на телото;
антибактериски лосиони за раце;

инструменти; стоматолошки апарати и
инструменти; медициснки апарати и

антибактериски креми за раце;
антибактериски гелови за дезинфекција на

инструменти; маски за употреба од
медицински персонал; платнени маски за

кожата и рацете базирани на алкохол;
антисептички средства за чистење;

медицинска намена што се перат или
повторно користат; ракавици за

антибактериски средства за миење на

медицинска или хируршка намена

лицето (медицински); ткаенини
импрегнирани со антибактериски

кл. 21 диспензери за марамчиња

препарати; антибактериски спрејови;
антисептички препарати; медицински и

(210) TM 2020/525

(220) 16/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) ДООЕЛ БИСЕР ИМПОРТ ОХРИД ул.
Егејска бр. 4, Охрид, MK

санитарни сапуни и детергенти;
антибактериски сапуни; средства за
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(540)

(531) 26.01.20;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

(591) црна, црвена, бела, жолта, сива

стоки; организирање патувања

(531) 03.07.01;25.01.15;26.01.15
(551) индивидуална

кл. 41 образование; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(510, 511)
кл. 32 безлкохолни пијалоци, вклучително
газирани пијачаци и енергетски пијалаци,

активности
(210) TM 2020/526

сирупи, концентрати, прашоци и
подготовки за правење пијалаци,

(220) 11/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) AP-TOBACCO Ltd. zh.k. Slatina,

вклучително газирани и енергетски
пијалаци, пиво

build. 24, ent. C, fl.8, ap.96, Sofia, BG
(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(210) TM 2020/529

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

(442) 31/08/2020
(731) Трговско друштво за
производство, промет и услуги БЕЛА

Скопје
(540)

(220) 12/06/2020

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Србија
бр. 11, Кисела Вода, Скопје, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

(591) бела, црна
(531) 27.05.01;27.05.13

(531) 24.01.18;25.01.05;27.05.12
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 34 цигари
(210) TM 2020/527

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

(220) 12/06/2020

другите класи; кожа од животни; куфери и

(442) 31/08/2020
(731) Златевски Небојша Фазанерија
1/96, Долна Бањица, 1230, Гостивар, MK

патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки
производи

(540)
147

Трговски марки

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

кл. 25 облека, обувки и капи

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

кл. 35 рекламирање; водење на

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2

работење; управување со работи;
канцелариски работи; трговија на големо и

кат 3, 1000, Скопје
(540)

мало со текстил и производи од текстил,
облека, обувки, кожа и имитација на кожа
и прозиводи од нив
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
(591) зелена, црвена, бела

нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(531) 05.03.06;26.01.16;26.01.20
(551) индивидуална

компјутерски хардвер и софтвер;
дизајнирање на облека
(210) TM 2020/530

(510, 511)
кл. 29 месо; месни преработки

(220) 16/06/2020
(210) TM 2020/536

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО

(220) 17/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Златевски Љубиша ул. Фазанерија
1 бр. 96, Долна Бањица, Гостивар, MK

Илинден ул. 32 бр.10, Илинден, 1000
Скопје, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена, бела, жолта, сива
(531) 03.07.01;26.04.15
(551) индивидуална

(591) бела, темно сина
(531) 06.01.02;06.01.04;26.04.22

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалаk

кл. 29 месо; месни преработки
(210) TM 2020/537
(210) TM 2020/531

(220) 17/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) INNOTECH INTERNATIONAL
Laboratory 7-9 avenue Francois Vincent

(220) 16/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

Raspail, 94110 Arcueil, FR

ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО
Илинден ул. 32 бр.10, Илинден, 1000

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје

Скопје, MK

(540)

148

Трговски марки

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

(731) Настевски Христијан (ПАЈАК) ул.

POLYGYNAX

Абас Емин 359а, Охрид, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

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,

(591) црна, бела
(531) 03.13.02;27.05.01
(551) индивидуална

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за

(510, 511)

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи;

(210) TM 2020/538

печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски

(220) 19/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за туризам, земјоделци и
пчеларство ХАНИЛЕНД АДВЕНЧРС

материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; уметнички материјали;

ДООЕЛ с.Ќоселари Лозово ул. Населено

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен

сликарски четки; машини за пишување и

месо без уличен систем бр. 1, Ќоселари
Лозово, MK

апарати); пластични материјали за
пакување (кои не се опфатени во другите

(740) Томе Пулејков ул. Македонија бр.
13/2-13, Скопје

класи); видови печатари; блокови за
печатење

(540)

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни
навлаки за автомобили, едра, вреќи и
торби (кои не се опфатени со другите
класи); материјали за полнење душеци
(освен од гума или од пластични материи);
сурови текстилни влакнести материи
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(531) 03.13.04;06.01.04;26.01.16
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/540

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за производство,

кл. 30 мед и меласа
кл. 39 разгледувања културни

преработка, трговија и услуги ЕКОСТО

знаменитости и обиколки (туризам)
(210) TM 2020/539

(220) 22/06/2020

увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци
ул.„Маршал Тито“ бр.бб, Стојаково -

(220) 19/06/2020

Богданци, MK

(442) 31/08/2020

(540)

149

Трговски марки

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

[расол]; корнишони; мус од зеленчук;
салати од зеленчук; овошје, варено;
овошје, конзервирано; овошје во конзерви
кл. 31 краставички; пиперки [растенија];
зеленчук, свеж
кл. 35 маркетинг; обезбедување онлајн

(591) црна, златно-кафена

пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги; претставување на производите;

(531) 27.05.13
(551) индивидуална

рекламирање

(510, 511)
кл. 29 ајвар [конзервирана пиперка];
зеленчук во конзерви; зеленчук, варен;

кл. 39 испорачување стоки; испорачување
стоки порачани по пошта; пакување стоки

зеленчук, конзервиран; кисела зелка
[расол]; корнишони; мус од зеленчук;

(210) TM 2020/542

салати од зеленчук; овошје, варено;
овошје, конзервирано; овошје во конзерви

(442) 31/08/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

кл. 31 краставички; пиперки [растенија];
зеленчук, свеж

bb, , 26300, Vršac, RS

(220) 19/06/2020

hemijska industrija Vršac Beogradski put
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кл. 35 маркетинг; обезбедување онлајн

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги; претставување на производите;

Куманово
(540)

рекламирање
кл. 39 испорачување стоки; испорачување

VAGILACT

стоки порачани по пошта; пакување стоки

(551) индивидуална
(210) TM 2020/541

(220) 22/06/2020

(510, 511)

(442) 31/08/2020
(731) Друштво за производство,

кл. 5 фармацевтски производи, особено
медицински средства

преработка, трговија и услуги ЕКОСТО
увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци

(210) TM 2020/543

ул.„Маршал Тито“ бр.бб, Стојаково Богданци, MK

(442) 31/08/2020
(731) Ризах Асани ул.171 бр.33, Скопје,

(540)

MK

(220) 23/06/2020

(540)

(591) црна, бела, црвена/ e zezë, e bardhë

(531) 27.05.13
(551) индивидуална

e kuqe
(531) 27.05.17

(510, 511)
кл. 29 ајвар [конзервирана пиперка];

(551) индивидуална
(510, 511)

зеленчук во конзерви; зеленчук, варен;
зеленчук, конзервиран; кисела зелка
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кл. 24 текстил и текстилни производи, кои

кл. 43

не се опфатени со други класи, покривки

пијалоци; услуги во барови

ресторани; сервисирање храна и

за кревети и маси;
tekstile dhe tekstile që nuk janë të përfshira

(210) TM 2020/547

në klasa të tjera, mbulesa për shtretër dhe
tavolina

(442) 31/08/2020
(731) Riot Games, Inc. (a Delaware

кл. 25 облека, обувки и капи;veshmbathje,
këpucë dhe kapele

corporation) 12333 West Olympic Blvd,
Los Angeles, California 90064, US

кл. 35 услуги за продажба на големо и

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

мало со текстилни производи, покривки за
кревети и маси, облека, обувки и капи;

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

shërbime me shumicë dhe pakicë me
produkte tekstili, mbulesa për shtretër dhe

Куманово
(540)

(220) 26/06/2020

tavolina, veshmbathje, këpucë dhe kapele
(210) TM 2020/544

(220) 23/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(591) бела, златна, светло кафена
(531) 27.05.01

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје, MK

кл. 9 звучници; компјутерски глувчиња;

(540)

компјутерски програми кои се користат за
следење на статус на разни корисници на

GLOFTRINID

услуги на онлајн интерактивно играње на
игри и онлалн поврзување на играчи со

(551) индивидуална
(510, 511)

други играчи од сите нивоа на вештини;
софтвер за “проширена реалност” за

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/546

играње на видео игри кој може да се

(220) 26/06/2020

преземе, софтвер за игри за мобилни
телефони кој може да се преземе;подкасти

(442) 31/08/2020
(731) TM LIMITED S.A.R.L 8 Rue De
Beggen L-1220 Luxembourg, LU

кои можат да се преземат од областа на еспорт и видео игри; софтвер за видео игри

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кој може да се преземе; видео игри кои
можат да се преземат; софтвер за игри со

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

виртуелна реалност кој може да се

Куманово
(540)

преземе за играње на видео игри;
слушалки - бубици; очила за вид;
слушалки;интерактивни мултимедијални
програми за видео игри; подлоги за
глувчиња; снимен софтвер за “проширена
реалност” за играње на видео игри;

(531) 24.09.01;27.05.17

снимен софтвер за виртуелна реалност за

(551) индивидуална
(510, 511)

играње на видео игри; очила за сонце;
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кертриџи за видео игри; дискови за видео

медиски датотеки по пат на глобални

игри; софтвер за видео игри; софтвер за

компјутерски мрежи, интернет и безжични

видео игри и прирачници во електронски
формат кои се продаваат како целина;

мрежи;услуги на разонода, имено,
организирање на состаноци во живо со

софтвер за видео игри кој може да се
преземе преку глобална компјутерска

обожаватели (фанови) и конференции во
областа на разонода, гејминг, видео игри и

мрежа и безжични уреди
кл. 18 повеќенаменски рачни торби;

е-спортови; услуги на разонода, имено,
обезбедување на онлајн видео игри;

ранци; паричници за монети; козметички

услуги на разонода, имено, овозможување

торбици кои се продаваат празни; ранец
(вреќа) со врвка; цилиндрични текстилни

на привремено користење на видео-игри
кои не може да се преземат; услуги на

торби; торбици за носење на колкови;
рачни торбици; футроли за клучеви; багаж;

организирање на натпревари во играње на
видео игри, изложби и турнири; услуги на

ознаки на багаж; курирски торби; торби за
пазарење (тоте торби); чадори за дожд;

објавување на видео-игри; обезбедување
на услуги на објавување на онлајн

паричници

стрипови, графички романи и приказни со

кл. 25 облека, имено, ремени, капути,
костими за игри со улоги, фустани,

сцени и ликови базирани на видео-игри
кои не може да се преземат; услуги на

ракавици, костими за ноќ на вештерките,
дуксери со качулка, облека за мали деца,

обезбедување на онлајн игри со
“проширена реалност”; обезбедување на

јакни, удобна облека за носење по дома,
панталони, пуловери, облека за дожд,

онлајн информации во врска со видео
игри; обезбедување на онлајн услуги во

марами, шалови, кошули, шорцеви, сукњи,

врска со тривиа игри (квизови), совети и

облека за спиење, кратки чорапи, долни
делови на тренерки, дукс маици, џемпери,

стратегии за видео игри; обезбедување на
услуги на онлајн играње на игри со

костими за капење, маици со кратки
ракави, горни делови на облека, долна

виртуелна реалност

облека, обувки; покривала за глава
кл. 38 услуги на емитување и пренос

(210) TM 2020/549

(220) 26/06/2020

(стриминг) на играње на видео игри и

(442) 31/08/2020
(731) ДПТУ ФАДИ и МАТ ДОО експорт-

натпреварување во играње на видео игри
по пат на глобални комуникациски мрежи,

импорт Скопје ул. Атанас Бабата бр. 12,
Скопје, MK

интернет и безжични мрежи
кл. 41 организирање и водење на

(540)

натпревари во живо, изложби и турнири
кои се однесуваат на видео игри;услуги на
разонода, имено, софтвер за видео игри

(531) 27.05.01;27.05.17

кој не може да се преземе а кој им
овозможува на корисниците да креираат,

(551) индивидуална
(510, 511)

менуваат, вчитуваат, преземаат,
споделуваат, прегледуваат и објавуваат

кл. 25 чевли, обувки и влечки

содржина на интерактивни видео-игри кои
се создадени од корисници, музика и други

(210) TM 2020/550

(220) 26/06/2020
(442) 31/08/2020
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(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св.

информации; обезбедување онлајн пазар

Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, MK

за купувачи и продавачи на стоки и услуги;

(540)

објавување рекламни текстови;
огласување со плаќање по клик; односи со
јавноста; организирање изложби за
комерцијални или рекламни цели;
пишување рекламни текстови;
преговарање и склучување трговски

(591) сина, портокалова, сива
(531) 26.11.12;26.13.25

трансакции за трети лица; преговори за
бизнис контакти со други; презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 автоматски благајни за депонирање,

малопродажба; претставување на
производите; раководење со датотеки

повлекување или трансфер на парични
средства [АТМ]

(компјутеризирано раководење со
датотеки); раководење (советодавни

кл. 16 брошури; билтени; периодични
публикации; весници; печатени

услуги за бизнис раководење); ревизија;
рекламирање; рекламирање преку радио;
рекламни огласи (ширење на рекламните

материјали; печатени публикации;
печатени формулари и обрасци;печати;
печати [жигови, отпечатоци]; печати со

огласи); рекламирање преку пошта;
собирање информации во компјутерските

адреси; плика [канцелариски материјали];
постери;регистар [главни книги]; регистри;

бази на податоци; собирање статистички
податоци; телевизиско рекламирање;

списанија; штипки за пари
кл. 35 агенции за рекламирање;

умножување документи; фактурирање
кл. 36 банкарски служби за дебитни
картички;анализирање (финансиско

ажурирање на рекламниот материјал;
ажурирање и одржување податоци во
компјутерски бази на податоци;

анализирање);агенциии за
кредити;агенции за станови;агенции за

ажурирање и одржување информации во
регистри; барање спонзорства; бизнис

недвижности;агенции за наплаќање
долгови;банкарски трансакции од

информации; бизнис испитување; бизнис
истражување; бизнис пребарување;

дома;банкарство;брокерство;верификација
на чекови;гаранции;давање заеми врз
основа на хипотеки;депонирање

бизнис проценки; бизниси (услуги за
преместување на бизнисите);
вработување персонал; дизајнирање

скапоцености;доверителство;заеднички
фондови;заеми;известување за цени на

рекламен материјал; дистрибуција на
примероци; изнајмување билборди [паноа

хартии од вредност;здравствено
осигурување;издавање вредносни

за рекламирање]; изнајмување време за
рекламирање преку медиумите;

купони;издавање кредитни
картички;издавање патнички
чекови;изнајмување заеднички канцеларии

изнајмување канцелариски машини и
опрема; маркетинг; маркетинг
истражување; маркетинг студии;

за работење;изнајмување канцеларии
[недвижности];изнајмување

обезбедување деловни информации преку
веб-страница; обезбедување

станови;инвестирање средства;капитални
инвестиции;кредити со отплата на

комерцијални и деловни контакт153
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рати;кредитирање со заложно

побарувачката на една организација со

обезбедување;купување на кредит;лизинг

посредство на надворешен

на недвижности;лизинг на
фарми;наплаќање кирија;нумизматичка

орган];финансиски
информации;финансиски проценки

проценка;обезбедување финансиски
информации преку интернет;организирање

[осигурување, банкарство,
недвижнини];финансиски

на финансирањето за градежни
проекти;организирање

услуги;финансиско
спонзорирање;финансиско

наплаќање;осигурутелни

управување;финансиско управување со

информации;осигурување;осигурување на
живот;осигурување од

исплатата на надомести за други
кл. 38 електронска пошта; комуникации со

несреќи;осигурување од
пожар;позајмување врз основа на

телефон; комуникација со мобилни
телефони; комуникација со помош на

залог;поморско
осигурување;порамнување,

мрежи со оптички кабли; комуникација со
помош на компјутерски терминали;

финансиско;посредници за

обезбедување пристап до бази на

недвижности;посредување за хартии од
вредност;посредување при

податоци; повикување [радио, телефонски
или други средства за електронска

осигурување;пренесување средства
(електронско пренесување

комуникација]; пренесување по факс;
пренесување слики и пораки со помош на

средства);прибирање добротворни
средства;проценка за надоместок на

компјутери

штета [финансиска

(210) TM 2020/551

проценка];проценување
антиквитети;проценување

(442) 31/08/2020
(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св.

накит;проценување недвижен
имот;проценување поштенски

Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, MK

(220) 26/06/2020

(540)

марки;проценување уметнички
дела;разменување пари;служби за
кредитни картички;советување во врска со
осигурување;советување во врска со
финансии;статистички услуги;трговија за

(591) сина, портокалова, сива
(531) 26.11.12;27.05.01

акции и обврзници;управување на емисии
со јаглерод;управување со недвижни

(551) индивидуална
(510, 511)

имоти;управување со станбени
згради;услуги за берзанско

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични

посредување;услуги за ликвидирање

средства [АТМ]
кл. 16 брошури; билтени; периодични

претпријатија, финансиски работи;услуги
за плаќање пензија;услуги за советување

публикации; весници; печатени

во врска со задолжување;услуги на
фондови за помош за позајмување;услуги

материјали; печатени публикации;
печатени формулари и обрасци; печати;

поврзани со индивидуални сефови во
банки;факторинг [администрирање на

печати [жигови, отпечатоци]; печати со
адреси; плика [канцелариски материјали];
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постери; регистар [главни книги]; регистри;

бази на податоци; собирање статистички

списанија; штипки за пари

податоци; телевизиско рекламирање;

кл. 35 агенции за рекламирање;
ажурирање на рекламниот материјал;

умножување документи; фактурирање
кл. 36 банкарски служби за дебитни

ажурирање и одржување податоци во
компјутерски бази на податоци;

картички; анализирање (финансиско
анализирање); агенциии за кредити;

ажурирање и одржување информации во
регистри; барање спонзорства; бизнис

агенции за станови; агенции за
недвижности; агенции за наплаќање

информации; бизнис испитување; бизнис

долгови; банкарски трансакции од дома;

истражување; бизнис пребарување;
бизнис проценки; бизниси (услуги за

банкарство; брокерство; верификација на
чекови; гаранции; давање заеми врз

преместување на бизнисите);
вработување персонал; дизајнирање

основа на хипотеки; депонирање
скапоцености; доверителство; заеднички

рекламен материјал; дистрибуција на
примероци; изнајмување билборди [паноа

фондови; заеми; известување за цени на
хартии од вредност; здравствено

за рекламирање]; изнајмување време за

осигурување; издавање вредносни купони;

рекламирање преку медиумите;
изнајмување канцелариски машини и

издавање кредитни картички; издавање
патнички чекови; изнајмување заеднички

опрема; маркетинг; маркетинг
истражување; маркетинг студии;

канцеларии за работење; изнајмување
канцеларии [недвижности]; изнајмување

обезбедување деловни информации преку
веб-страница; обезбедување

станови; инвестирање средства;
капитални инвестиции; кредити со отплата

комерцијални и деловни контакт-

на рати; кредитирање со заложно

информации; обезбедување онлајн пазар
за купувачи и продавачи на стоки и услуги;

обезбедување; купување на кредит; лизинг
на недвижности; лизинг на фарми;

објавување рекламни текстови;
огласување со плаќање по клик; односи со

наплаќање кирија; нумизматичка проценка;
обезбедување финансиски информации

јавноста; организирање изложби за
комерцијални или рекламни цели;

преку интернет; организирање на
финансирањето за градежни проекти;

пишување рекламни текстови;

организирање наплаќање; осигурутелни

преговарање и склучување трговски
трансакции за трети лица; преговори за

информации; осигурување; осигурување
на живот; осигурување од несреќи;

бизнис контакти со други; презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за

осигурување од пожар; позајмување врз
основа на залог; поморско осигурување;

малопродажба; претставување на
производите; раководење со датотеки

порамнување, финансиско; посредници за
недвижности; посредување за хартии од

(компјутеризирано раководење со

вредност; посредување при осигурување;

датотеки); раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење); ревизија;

пренесување средства (електронско
пренесување средства); прибирање

рекламирање; рекламирање преку радио;
рекламни огласи (ширење на рекламните

добротворни средства; проценка за
надоместок на штета [финансиска

огласи); рекламирање преку пошта;
собирање информации во компјутерските

проценка]; проценување антиквитети;
проценување накит; проценување
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недвижен имот; проценување поштенски
марки; проценување уметнички дела;
разменување пари; служби за кредитни
картички; советување во врска со

(591) црна, црвена

осигурување; советување во врска со
финансии; статистички услуги; трговија за

(531) 27.05.01;27.07.19
(551) индивидуална

акции и обврзници; управување на емисии
со јаглерод; управување со недвижни

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

имоти; управување со станбени згради;

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

услуги за берзанско посредување; услуги
за ликвидирање претпријатија,
финансиски работи; услуги за плаќање
пензија; услуги за советување во врска со

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

задолжување; услуги на фондови за
помош за позајмување; услуги поврзани со

(210) TM 2020/559

(220) 30/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Салтирова Мимоза ул. Крсто
Раковски бр. 18, Скопје, MK

индивидуални сефови во банки; факторинг
[администрирање на побарувачката на
една организација со посредство на

(540)

надворешен орган]; финансиски
информации; финансиски проценки
[осигурување, банкарство, недвижнини];
финансиски услуги; финансиско
спонзорирање; финансиско управување;
финансиско управување со исплатата на
надомести за други

(531) 24.09.07;27.05.13
(551) индивидуална

кл. 38 електронска пошта; комуникации со
телефон; комуникација со мобилни

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои

телефони; комуникација со помош на
мрежи со оптички кабли; комуникација со

не се опфатени со другите кпаси; покривки

помош на компјутерски терминали;

за кревети; покривки за маси
кл. 25 облека, обувки и капи

обезбедување пристап до бази на
податоци; повикување [радио, телефонски

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

или други средства за електронска
комуникација]; пренесување по факс;

канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

пренесување слики и пораки со помош на
компјутери

(210) TM 2020/561
(210) TM 2020/552

(220) 29/06/2020

(220) 30/06/2020

(442) 31/08/2020
(731) Beam Suntory UK Limited 2
Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge,

(442) 31/08/2020
(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та
Партиска Конференција бб, 2000, Штип,

Middlesex England UB11 1BA, GB

MK

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

(540)

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.
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14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје
(540)

BOWMORE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
виски

алкохолни пијалоци, освен пиво;
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE
TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(510)

(210)

1

MK/T/2020/0434

6

MK/T/2020/0490

14

MK/T/2020/0510

1

MK/T/2020/0520

7

MK/T/2020/0481

16

MK/T/2020/0323

1

MK/T/2020/0521

8

MK/T/2020/0463

16

MK/T/2020/0372

1

MK/T/2020/0522

8

MK/T/2020/0481

16

MK/T/2020/0463

1

MK/T/2020/0523

8

MK/T/2020/0489

16

MK/T/2020/0480

3

MK/T/2020/0434

9

MK/T/2020/0323

16

MK/T/2020/0508

3

MK/T/2020/0443

9

MK/T/2020/0324

16

MK/T/2020/0539

3

MK/T/2020/0444

9

MK/T/2020/0325

16

MK/T/2020/0550

3

MK/T/2020/0463

9

MK/T/2020/0464

16

MK/T/2020/0551

3

MK/T/2020/0524

9

MK/T/2020/0474

17

MK/T/2020/0511

4

MK/T/2020/0481

9

MK/T/2020/0476

17

MK/T/2020/0520

4

MK/T/2020/0491

9

MK/T/2020/0480

17

MK/T/2020/0521

5

MK/T/2020/0372

9

MK/T/2020/0494

17

MK/T/2020/0522

5

MK/T/2020/0399

9

MK/T/2020/0497

17

MK/T/2020/0523

5

MK/T/2020/0443

9

MK/T/2020/0503

18

MK/T/2020/0498

5

MK/T/2020/0444

9

MK/T/2020/0506

18

MK/T/2020/0529

5

MK/T/2020/0462

9

MK/T/2020/0524

18

MK/T/2020/0547

5

MK/T/2020/0463

9

MK/T/2020/0547

19

MK/T/2020/0520

5

MK/T/2020/0468

9

MK/T/2020/0550

19

MK/T/2020/0521

5

MK/T/2020/0479

9

MK/T/2020/0551

19

MK/T/2020/0522

5

MK/T/2020/0493

10

MK/T/2020/0524

19

MK/T/2020/0523

5

MK/T/2020/0517

12

MK/T/2020/0324

20

MK/T/2020/0449

5

MK/T/2020/0518

12

MK/T/2020/0398

20

MK/T/2020/0509

5

MK/T/2020/0524

12

MK/T/2020/0466

21

MK/T/2020/0372

5

MK/T/2020/0537

12

MK/T/2020/0467

21

MK/T/2020/0496

5

MK/T/2020/0542

12

MK/T/2020/0492

21

MK/T/2020/0499

5

MK/T/2020/0544

12

MK/T/2020/0505

21

MK/T/2020/0524
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22

MK/T/2020/0539

32

MK/T/2020/0527

38

MK/T/2020/0547

24

MK/T/2020/0488

32

MK/T/2020/0536

38

MK/T/2020/0550

24

MK/T/2020/0543

33

MK/T/2020/0436

38

MK/T/2020/0551

24

MK/T/2020/0559

33

MK/T/2020/0437

38

MK/T/2020/0552

25

MK/T/2020/0324

33

MK/T/2020/0561

39

MK/T/2020/0317

25

MK/T/2020/0463

34

MK/T/2020/0503

39

MK/T/2020/0378

25

MK/T/2020/0512

34

MK/T/2020/0504

39

MK/T/2020/0449

25

MK/T/2020/0529

34

MK/T/2020/0526

39

MK/T/2020/0500

25

MK/T/2020/0543

35

MK/T/2019/0298

39

MK/T/2020/0525

25

MK/T/2020/0547

35

MK/T/2019/1052

39

MK/T/2020/0538

25

MK/T/2020/0549

35

MK/T/2019/1053

39

MK/T/2020/0540

25

MK/T/2020/0559

35

MK/T/2019/1054

39

MK/T/2020/0541

28

MK/T/2019/1052

35

MK/T/2019/1290

40

MK/T/2019/1359

28

MK/T/2019/1053

35

MK/T/2019/1359

40

MK/T/2020/0449

28

MK/T/2019/1054

35

MK/T/2019/1434

40

MK/T/2020/0559

29

MK/T/2019/1290

35

MK/T/2020/0005

41

MK/T/2019/1052

29

MK/T/2019/1359

35

MK/T/2020/0006

41

MK/T/2019/1053

29

MK/T/2019/1434

35

MK/T/2020/0317

41

MK/T/2019/1054

29

MK/T/2020/0317

35

MK/T/2020/0429

41

MK/T/2019/1359

29

MK/T/2020/0530

35

MK/T/2020/0445

41

MK/T/2020/0082

29

MK/T/2020/0531

35

MK/T/2020/0446

41

MK/T/2020/0464

29

MK/T/2020/0540

35

MK/T/2020/0447

41

MK/T/2020/0497

29

MK/T/2020/0541

35

MK/T/2020/0464

41

MK/T/2020/0525

30

MK/T/2019/1290

35

MK/T/2020/0476

41

MK/T/2020/0547

30

MK/T/2019/1434

35

MK/T/2020/0525

41

MK/T/2020/0552

30

MK/T/2020/0005

35

MK/T/2020/0529

42

MK/T/2020/0429

30

MK/T/2020/0006

35

MK/T/2020/0539

42

MK/T/2020/0445

30

MK/T/2020/0093

35

MK/T/2020/0540

42

MK/T/2020/0446

30

MK/T/2020/0317

35

MK/T/2020/0541

42

MK/T/2020/0447

30

MK/T/2020/0479

35

MK/T/2020/0543

42

MK/T/2020/0449

30

MK/T/2020/0482

35

MK/T/2020/0550

42

MK/T/2020/0476

30

MK/T/2020/0538

35

MK/T/2020/0551

42

MK/T/2020/0480

31

MK/T/2019/1359

35

MK/T/2020/0552

42

MK/T/2020/0494

31

MK/T/2020/0404

35

MK/T/2020/0559

42

MK/T/2020/0506

31

MK/T/2020/0487

36

MK/T/2020/0494

42

MK/T/2020/0529

31

MK/T/2020/0540

36

MK/T/2020/0506

43

MK/T/2019/1359

31

MK/T/2020/0541

36

MK/T/2020/0550

43

MK/T/2019/1434

32

MK/T/2019/1434

36

MK/T/2020/0551

43

MK/T/2020/0093

32

MK/T/2020/0093

38

MK/T/2020/0429

43

MK/T/2020/0546

32

MK/T/2020/0403

38

MK/T/2020/0476

44

MK/T/2019/1359

32

MK/T/2020/0404

38

MK/T/2020/0497
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE
(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare
(731)

(210)

Ty Inc.

MK/T/2019/0298

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица

MK/T/2019/1052

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица

MK/T/2019/1053

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица

MK/T/2019/1054

Павлеска Бети

MK/T/2019/1290

Друштво за производство, трговија и услуги АКВАПОНИКА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/1359

ФИСНИК САДИКИ И КАСАМ КАСАМИ

MK/T/2019/1434

Фазлији Бујамин

MK/T/2020/0005

Фазлији Бујамин

MK/T/2020/0006

Зоја Самандова Петрушева

MK/T/2020/0082

Mehmet Eyyüp AMAN

MK/T/2020/0093

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ

MK/T/2020/0317

Xiaomi Inc.

MK/T/2020/0323

Xiaomi Inc.

MK/T/2020/0324

Xiaomi Inc.

MK/T/2020/0325

ALBI COMMERCE sh.p.k.

MK/T/2020/0372

Cammeo fransiza d.o.o. za usluge

MK/T/2020/0378

Kia Motors Corporation

MK/T/2020/0398

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2020/0399

ISMAIL ISMAIL

MK/T/2020/0403

Фисник Шерифи

MK/T/2020/0404

Друштво за услуги, трговија и организирање на културни и уметнички настани
КАРА5 ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0429

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0434

SIAK PTE LTD

MK/T/2020/0436

SIAK PTE LTD

MK/T/2020/0437

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/2020/0443

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/2020/0444

Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ

MK/T/2020/0445

Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ

MK/T/2020/0446

Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ

MK/T/2020/0447

Videnov Grup EOOD

MK/T/2020/0449

PLIVA Hrvatska d.o.o.

MK/T/2020/0462

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/0463
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Друштво за продукција, промоција и посредување 4 МЈУЗИК ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0464

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2020/0466

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2020/0467

Embria Health Sciences, L.L.C.

MK/T/2020/0468

Друштво за производство, трговија и услуги ХАС ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД ДОО увозизвоз Скопје

MK/T/2020/0474

Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0476

Intercontinental Great Brands LLC

MK/T/2020/0479

Друштво за филмска продукција и услуги Вертиго Вису ал доо Скопје

MK/T/2020/0480

ТД СИНПЕКС ДОО Битола

MK/T/2020/0481

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0482

ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ БИТОЛА

MK/T/2020/0487

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0488

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0489

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0490

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0491

Kia Motors Corporation

MK/T/2020/0492

СВН доо

MK/T/2020/0493

Advanced New Technologies Co., Ltd

MK/T/2020/0494

Colgate - Palmolive Company

MK/T/2020/0496

Netflix, Inc.

MK/T/2020/0497

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0498

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0499

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0500

МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Битола

MK/T/2020/0503

China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd

MK/T/2020/0504

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)

MK/T/2020/0505

Advanced New Technologies Co., Ltd

MK/T/2020/0506

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0508

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0509

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0510

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0511

HYUNDAI MOTOR COMPANY

MK/T/2020/0512

Amgen, Inc.

MK/T/2020/0517

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0518

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0520

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0521

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0522

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0523

Sweetyet Development Limited

MK/T/2020/0524
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ДООЕЛ БИСЕР ИМПОРТ ОХРИД

MK/T/2020/0525

AP-TOBACCO Ltd.

MK/T/2020/0526

Златевски Небојша

MK/T/2020/0527

Трговско друштво за производство, промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2020/0529

Друштво за трговија и услуги ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Илинден

MK/T/2020/0530

Друштво за трговија и услуги ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Илинден

MK/T/2020/0531

Златевски Љубиша

MK/T/2020/0536

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory

MK/T/2020/0537

Друштво за туризам, земјоделци и пчеларство ХАНИЛЕНД АДВЕНЧРС ДООЕЛ
с.Ќоселари Лозово

MK/T/2020/0538

Настевски Христијан (ПАЈАК)

MK/T/2020/0539

Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увоз-извоз
ДОО с. Стојаково-Богданци

MK/T/2020/0540

Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увоз-извоз
ДОО с. Стојаково-Богданци

MK/T/2020/0541

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2020/0542

Ризах Асани

MK/T/2020/0543

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0544

TM LIMITED S.A.R.L

MK/T/2020/0546

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)

MK/T/2020/0547

ДПТУ ФАДИ и МАТ ДОО експорт-импорт Скопје

MK/T/2020/0549

Халк Банка АД Скопје

MK/T/2020/0550

Халк Банка АД Скопје

MK/T/2020/0551

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

MK/T/2020/0552

Салтирова Мимоза

MK/T/2020/0559

Beam Suntory UK Limited

MK/T/2020/0561
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Трговски марки / Markat tregtare

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) 28783

(151) 14/08/2020

горенаведеното

(210) TM 2018/284

(220) 30/03/2018

кл. 19 неметални градежни материјали;

(181) 30/03/2028
(450) 31/08/2020
(732) Друштво за трговија и услуги
КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт

градежни панели од минерални влакна;
делови и опрема за горенаведеното
(111) 28795

(151) 25/08/2020

Скопје бул. Јане Сандански бр. 71А/ТЦКАП-лок Т, кат3, Скопје, MK

(210) TM 2018/596

(220) 21/06/2018
(181) 21/06/2028

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје

(450) 31/08/2020
(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)

производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 производите од тесто
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци
(111) 28771

(151) 12/08/2020

(591) црвена и бела

(210) TM 2018/578

(220) 19/06/2018
(181) 19/06/2028

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 тестенини за исхрана; леб без

(450) 31/08/2020
(732) Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.
5, Rue Guillaume Kroll, L-1882,

квасец; двопек; бисквити; колачиња од
слад; вафли; земички; колач; подготовки
од жита; слаткарски производи; палачинки;
леб со ѓумбир; брашно за исхрана; брашно

Luxembourg, LU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

од грав; пченкарно брашно; брашно од

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

синап; брашно од јачмен; брашно од соја;
пченично брашно; квасец за тесто; чајни

K-Roc

колачиња; тесто за колач; бадемови
слатки [тестенини]; макарони; леб; резанки

(551) индивидуална
(510, 511)

од тесто; пити; сендвичи; пастили
[слаткарски производи]; слатки; бисквити

кл. 6 материјали што задржуваат топлина
и изолациски градежни материјали за

петит-бер; мали кифли [печива]; гшци;

покриви, ѕидови и тавани и направени
главно од обичен метал; делови и опрема

брашно од компири за исхрана; пралини;
равиоли; шпагети; брашно од тапиока за

за горенаведеното
кл. 17 изолациски материјали; изолирани

исхрана; торти; вермичели [вид тенки,
долги тестенини]; пити со месо; панцероти;

и изолациони градежни панели [што не се

слатки од бадем; слаткарски производи од
кикиритки; стапчиња од ликорис

од метал]; изолирани панели од
минерални влакна; делови и опрема за

[слаткарски производи]; крекери; мусли;
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колач од ориз; пролетни ролати; тортиљи;

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

пити со јајца, сирење и сланина; сендвичи

преработки;конзервирано, смрзнато,

со кашкавал; тесто; тесто за слатки
печива; кнедли на база на брашно

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа,
џемови, компоти;јајца, млеко и млечни

кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб, брашно, мелнички, пекарски и

производи;масла и масти за јадење (со
потекло од Монако)

слаткарски производи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе;брашно и

(111) 28768

(151) 12/08/2020

производи од жито, леб, производи од

(210) TM 2018/768

(220) 31/07/2018
(181) 31/07/2028

тесто и слатки, сладолед;мед,
меласа;квасец, прашок
за

(450) 31/08/2020
(732) Славко Георгиев ул. Димо Хаџи

печење;сол, сенф;оцет, сосови (како
мирудии);мирудии, мраз (со потекло од

Димов 6б, MK

Монако)

(540)
(111) 28782

(151) 14/08/2020

(210) TM 2018/1241

(220) 07/12/2018
(181) 07/12/2028

(450) 31/08/2020
(732) Јанева Невена бул. Јане
Сандански бр. 106/27, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
(591) портокалова и сина
(551) индивидуална

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)

Be Healthy

кл. 29 производство на туни, риби и
конзервирани риби

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на туни, риби, конзервирани риби
(111) 28781

(151) 14/08/2020

(210) TM 2018/948

(220) 03/10/2018

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски
работи

(181) 03/10/2028
(450) 31/08/2020
(732) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK

(111) 28794

(151) 25/08/2020

(210) TM 2018/1317

(220) 27/12/2018
(181) 27/12/2028

(450) 31/08/2020
(732) Атанасов Миле ул. Солидарност

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

бр. 32, 2000, Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

MONACO

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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(111) 28793

(151) 25/08/2020

(210) TM 2019/175

(220) 07/02/2019

(181) 07/02/2029
(450) 31/08/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG
(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

Bio Life Yogurt
(591) бела, зелена, жолта, сина
(554) тродимензионална

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јогурт
(111) 28792

(151) 25/08/2020

(210) TM 2019/174

(220) 07/02/2019
(181) 07/02/2029

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

(450) 31/08/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

(069534), SG
(740) Адвокатско друштво Папазоски и

нив, индустриски анализи и
истражувачЈјси услуги, изработка и развој

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

на комјутерски хардвер и софтвер

Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 28784

(151) 14/08/2020

(210) TM 2019/288

(220) 06/03/2019
(181) 06/03/2029

(450) 31/08/2020
(732) Друштво за трговија и услуги

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

КОРЕА АУТО - ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје ул.
Скупи бр. 37, Скопје, MK

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и
истражувачЈјси услуги, изработка и развој
на комјутерски хардвер и софтвер
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материјали за пломбирање заби и за
забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди
кл. 35 услуги при промет на големо и
мало: фармацевтски и ветеринарни
(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална

производи; хигиенски производи за
употреба во медицина; диетални состојки

(510, 511)
кл. 35 огласување, рекламирање,

за медицински потреби, додатоци во

организирање изложби за комерцијални

исхраната; диететски додатоци,
прехрамбени додатоци за примена во

или рекламни цели, маркетинг, водење на
работењето, управување со работата,

медицината; фластери, материјали за
преврска; материјали за пломбирање заби

канцелариски
работи

и за забни отисоци; дезинфекциски
средства; производи за уништување на
животински штетници; фунгициди,
хербициди

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
прибирање добротворни средства
кл. 41 организирање изложби за културни
или образовни цели, организирање

(111) 28785

(151) 12/08/2020

натпревари (образование или забава)

(210) TM 2019/870

(220) 12/07/2019
(181) 12/07/2029

(111) 28764

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/723

(220) 28/05/2019

(450) 31/08/2020
(732) ЛИОН ДОО ул. “Ленинова“ бр. 1,
2200, Св. Николе, MK

(181) 28/05/2029
(450) 31/08/2020
(732) ПхармаС Лекови дооел Скопје

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

Бул. 8-ми Септември бр. 2/2 локал 13
кат 4, 1000, Скопје, MK

(540)

(740) Весна Јаќовска Бул. 8-ми Септември
бр. 2/2 локал 13 кат 4, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

LEONA

Alaphion
(551) индивидуална

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;

производи; хигиенски производи за
употреба во медицина; диетални состојки

оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

за медицински потреби, додатоци во
исхраната;

кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и

диететски додатоци, прехрамбени

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

додатоци за примена во медицината;
фластери, материјали за преврска;

препарати за производство на пијалаци
кл. 35 рекламирање, водење на
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работење; управување со работата,

јадење

групирање во корист на други,

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

овозможувајќи потрошувачите соодветно
да ги гледаат и купуваат овие стоки;

производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни

услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со: кафе, чај, какао, шеќер,

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
билки и природно цвеќе; храна за животни;

ориз, тапиока, саго, замена за кафе;
брашно и производи од жита, леб,

пивски слад
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и

производи од тесто и слатки, сладолед;

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од

мед, меласа; квасец, прашок за печење,
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци

мирудии; мраз; пиво, минерална и содавода и други безалкохолни пијалаци;

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво),
вино

пијалаци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

на пијалаци

канцелариски работи; услуги при увоз-

(111) 28786

(151) 12/08/2020

извоз и трговија на големо и мало со:
ладен чај, минерална и сода-вода,

(210) TM 2019/904

(220) 29/07/2019
(181) 29/07/2029

безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

(450) 31/08/2020
(732) Трговско друштво на големо и

препарати за производство на пијалаци,
пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво,

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО

месо, роба, живина и дивеч; месни

експорт-импорт Скопје ул. Камник бб,
MK

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;

(540)

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

(591) сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

(111) 28806

(151) 25/08/2020

(210) TM 2019/970

(220) 19/08/2019

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;

(181) 19/08/2029
(450) 31/08/2020
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за
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пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808

(510, 511)

бр. 12, 1000, Скопје, MK

кл. 12

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

автобуси;автомобили;трајлери;електрични
возила;комбиња (возила);коли;возила за

(540)

движење по копно, воздух, вода или шини;
приколки за кампување; каросерии за
возила; шасии за возила
(111) 28756

(151) 10/08/2020

(210) TM 2019/1021

(220) 12/09/2019
(181) 12/09/2029

(450) 31/08/2020
(732) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ
И ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 24, 1000, Скопје, MK

(591) зелена, кафена, жолта, црвена,
бела, златна, сива, темно зелена, розева
(551) колективна

(540)

(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(111) 28798

(151) 25/08/2020

(210) TM 2019/971

(220) 19/08/2019
(181) 19/08/2029

(450) 31/08/2020
(732) Great Wall Motor Company Limited

(591) златна, црна, црвена, бела
(551) индивидуална

2266 Chaoyang South Street, Baoding,
Hebei 071000, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)
кл. 45 правни услуги

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 28757

(151) 10/08/2020

(210) TM 2019/1022

(220) 12/09/2019

(181) 12/09/2029
(450) 31/08/2020
(732) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ
И ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 24, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) сива, црна, бела
(551) колективна
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организирање и водење работилници;
организирање и водење семинари;
пишување текстови што не се рекламни
текстови; преведување
кл. 45 правни услуги; авторски права
(менаџмент со авторски права); агенции за
консултирање за интелектуална
сопственост; издавање лиценци за
интелектуална сопственост; регистрација
(591) златна, црна, црвена, бела
(551) индивидуална

на домени; правни услуги во врска со
преговори за договори за други; правно

(510, 511)
кл. 45 правни услуги

истражување; услуги за изработка на
правни документи; услуги за мирно

(111) 28758

(151) 10/08/2020

решавање спорови; услуги при водење
судски процеси; обезбедување на

(210) TM 2019/1023

(220) 12/09/2019

информации од областа на правото;

(181) 12/09/2029
(450) 31/08/2020
(732) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ
И ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-

прегледување на стандарди и пракси за
усогласеност со закони и прописи
(111) 28797

(151) 25/08/2020

4, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2019/1074

(220) 26/09/2019
(181) 26/09/2029

(540)

(450) 31/08/2020
(732) Фирдус Хајредин Јан Хус 19, 1000,
Скопје, MK
(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

МАРГЕР
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна, бела
(551) индивидуална

кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни

(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; печатени работи

активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и

кл. 35 водење на работење; управување

пијалоци; привремено сместување
кл. 45 лични и општествени услуги што ги

со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовани услуги; обука; забава;

даваат трети лица за задоволување на

спортски и културни активности,
објавување книги; објавување текстови, со

потребите на поединците; безбедносни
услуги за заштита на имот и лица

исклучок на рекламни текстови; он-лајн
објавување електронски книги и списанија;

(111) 28796
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(210) TM 2019/1075

(220) 26/09/2019

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

(181) 26/09/2029

тутун за џвакање, бурмут, кретек цигари;

(450) 31/08/2020
(732) Фирдус Хајредин Јан Хус 19, 1000,

тутун во прав;замени за тутун (кои не се
користат во медицински цели);артикли за

Скопје, MK
(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и
туби, филтери за цигари, конзерви за

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

тутун, кутии за цигари и пепелници,
лулиња, џебни машинки за мотање на

(540)

цигари, запалки;кибрити;стапчиња од
тутун, производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

MARGER
(551) индивидуална

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

наставата, забава, спортски и културни
активности

цигари;електронски уреди за

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

кл. 45 лични и општествени услуги што ги

цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални

даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците; безбедносни

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

услуги за заштита на имот и лица
(111) 28810

(151) 24/08/2020

(210) TM 2019/1076

(220) 26/09/2019

за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

(181) 26/09/2029

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за

(450) 31/08/2020
(300) 33939 02/04/2019 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH

полнење на електронски цигари

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(111) 28804

(151) 25/08/2020

(210) TM 2019/1080

(220) 27/09/2019
(181) 27/09/2029

(450) 31/08/2020
(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО ул. Никола

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Карев бр.6, Валандово, MK

TERRA

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

(540)

цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
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кл. 32 алкохолни пијалоци, производство
на вино и алкохолни пијалоци и сите други
производи добиени од вино и алкохол
освен пиво
кл. 35 промет со вино на големо и мало,
алкохолни пијалоци

(591) црвена, црна, бела, светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

работењето, управување со работата,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

пијалоци, ракија

(210) TM 2019/1111

(220) 09/10/2019

(220) 09/10/2019

АНТИКА ДООЕЛ Скопје ул. Црниче бр.
20, Општина Кисела Вода, Скопје, MK

трговски дејности, услуги на трговија на
големо и мало и увоз-извоз со алкохолни

(151) 10/08/2020

(151) 10/08/2020

(210) TM 2019/1112

(181) 09/10/2029
(450) 31/08/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА

кл. 33 алкохолни пијалоци, ракија
кл. 35 рекламирање, водење на

(111) 28759

(111) 28760

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(181) 09/10/2029
(450) 31/08/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА
АНТИКА ДООЕЛ Скопје ул. Црниче бр.
20, Општина Кисела Вода, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

ANTIKA MASTIKA

(540)

(591) светло и темно зелена, сива, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 алкохолни пијалоци
кл. 35 промет на големо и мало со
алкохолни пијалоци

ANTIKA

(111) 28808

(151) 21/08/2020

(210) TM 2019/1113

(220) 10/10/2019
(181) 10/10/2029

(591) жолта, кафена, бела
(554) тродимензионална

(450) 31/08/2020
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.

(551) индивидуална
(510, 511)

Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US
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(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3

(како мирудии); мирудии; мраз

1000 Скопје
(540)

кл. 31 сирови и необработени
земјоделски, градинарски и шумски
производи; живи животни; свежо овошје и
зеленчук, свежи билки; природни
растенија и цвеќиња; храна и напитоци за
животни; пивски слад; сирови и
необработени зрна и семиња; луковици;
садници и семе за садење
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 43 услуги за подготвување храна и

(591) црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

пијалоци; привремено сместување

кл. 9 превземачки мобилни апликации за
играње игри на компјутери, таблети и

(111) 28805

(151) 25/08/2020

(210) TM 2019/1164

(220) 21/10/2019
(181) 21/10/2029

мобилни уреди
кл. 28 играчки
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(450) 31/08/2020
(732) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez

пијалоци

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,
Kucukcekmece, Istanbul, TR

(111) 28761

(151) 10/08/2020

(210) TM 2019/1133

(220) 14/10/2019

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 14/10/2029

DUPATIN

(450) 31/08/2020
(732) Hodja Cena Kjendresa (Hoxha Cena

(551) индивидуална

Qëndresa) ul. Tale Hristov 3-24, 1000,
Skopje, MK

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 28814

(151) 24/08/2020

(210) TM 2019/1167

(220) 15/10/2019

(181) 15/10/2029
(450) 31/08/2020
(732) Riot Games, Inc. (a Delaware
corporation) 12333 West Olympic Blvd.

(591) зелена, бела
(551) индивидуална

Los Angeles, CA 90064, US

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб; производи од тесто и слатки;

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
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(540)

(591) бела, сите нијанси на сина

LEAGUE OF LEGENDS: WILD
RIFT

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

десерти и ладни десерти, вклучувајќи
мусеви, кремови и производи од јогурт

кл. 9 софтвер за видео игри кој може да

кл. 30 сладоледи, замрзнати слаткарски
производи;десерти, ладни

(510, 511)
кл. 29 млечни производи, особено млечни

се преземе; снимен софтвер за видео игри
кл. 25 бандана марами; ремени (облека);

десерти;миксови за печење;препарати

капи за бејзбол; волнени капи; чизми;
капути; костими за игри со улоги; фустани;

направени од житарки, житарици за
појадок

обувки; ракавици; костими за Ноќ на
вештерките; покривала за глава; дуксери

(111) 28809

(151) 21/08/2020

со качулка (облека); јакни (облека); удобна

(210) TM 2019/1241

(220) 08/11/2019
(181) 08/11/2029

облека за носење по дома; панталони;
пуловери; облека за дожд; сандали;
марами, шалови; кошули; чевли; шорцеви;
здолништа; облека за спиење; чорапи;

(450) 31/08/2020
(732) ИНФОРМ ДОО ул. Орце Николов
190/3/6, Скопје, MK

долни делови на тренерки; џемпери; горни
делови на тренерки; облека за капење;

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

маици; хулахопки; горни делови (облека);

(540)

тренерки
кл. 41 обезбедување на онлајн видео
игри; обезбедување на онлајн
информации во врска со видео игри
(111) 28799

(151) 25/08/2020

(210) TM 2019/1170

(220) 22/10/2019

(591) темно сина, светло сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(181) 22/10/2029
(450) 31/08/2020
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, New

апарати и инструменти, како и апарати за
мерење тежина, мерење сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и
инструменти за спасување и обучување;
апарати и инструменти за спроведување,

Jersey, 07936, US
(740) Друштво за застапување од областа

вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,

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

регулирање или контрола на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски

(540)

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
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компјутери, апарати за гаснење пожар;

GUMCO

уреди за мониторинг на квалитет на

(551) индивидуална
(510, 511)

воздух, сензори за одредување квалитет
на воздух, преносни уреди за инспекциски

кл. 12 автомобилски гуми, бандажи за

увид
кл. 11 апарати и машини за прочистување

тркала на возила, бандажи на велосипеди,
велосипедски гуми, вентили за гуми за

на воздухот, филтри за воздух
кл. 42 научни и технолошки услуги и

возила, внатрешни гуми за велосипеди,
внатрешни гуми за пневматски гуми,

истражувања и планирања кои се

воздушни балони, возила (амортизери за
возила), амортизери за автомобили,

однесуваат на истите; услуги за собирање
податоци за квалитетот на воздухот
(111) 28811

(151) 24/08/2020

(210) TM 2019/1328

(220) 03/12/2019
(181) 03/12/2029

амортизациони пружини за возила,
бришачи за автомобилски стакла, гуми за
возила, гуртни за возила, заштитни
навлаки за резервни тркалата, краеви на
оските за автомобили, лепливи гумени

(450) 31/08/2020
(732) Друштво за трговија,
производство и услуги БИЗБИ

парчиња за поправка на внатрешни гуми,
менувачи за копнени возила, механизми за
регулација на вртежите кај копнени

СОЛУШНС дооел увоз-извоз
Кавадарци„Булевар Македонија“ 6А,

возила, механизми за намалување на
брзината за копнени возила, надворешни

Кавадарци, MK

гуми за пневматски гуми, направи против
лизгање, за гуми на возила, носачи за скии

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул. „Браќа
Миладинови“ бр. 406/6, Тетово

на автомобили, обвивки за волани на
возила,

(540)

облоги за гуртни на возила, опрема за
поправка на внатрешни гуми, пенести
влошки за гуми,
плочки за атомобилски сопирачки,
пневматски гуми, пневматски гуми

(591) црна, бела, портокалова, жолта
(551) индивидуална

(помошни средства за возила), подвозја за
возила, предни бришачи на возила,

(510, 511)
кл. 35 советување за бизнис работење и

преносни синџири за копнени возила

организација; маркетинг; промовирање на
продажбата за трети лица
(111) 28787

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/1329

(220) 02/12/2019

сигнализација за правец на возилата,
синџири за автомобили, синџири за
велосипеди, синџири против лизгање,
сопирачки дискови за возила, сопирачки за
велосипеди, сопирачки за возила,
сопирачки сегменти за возила,

(181) 02/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) УНИ-РОЈАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ
Александар Македонски 428, 7500,

суспендирачки амортизери за возила,
тркала за велосипеди, тубелес гуми за
велосипеди, шапки за вулканизирани гуми,

Прилеп, MK

шарки за возила,
шилци за тркала, шофершајбни, штитници

(540)
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за сонце за автомобили

[канцелариски прибор], периодични

кл. 16 билтени, бележници или блокчиња,

публикации, перничиња за печати, печати,

брошури, весници, гравирани уметнички
предмети,

печати [жигови отпечатоци], плакати од
хартија или картон, плика [канцелариски

графички репродукции, графички слики и
модели, графички цртежи, држачи за

материјали], постери, поштенски жигови,
правоаголни линијари за цртање,

моливи,
држачи за пенкала, држачи за пенкала и

проспекти, регистар [главни книги],
регистри, разгледници, слики,

моливи, држачи за печати, држачи за

списанија, транспаренти од хартија,

страници,
држачи за фотографии, држачи за хартија,

фотографии, хартија, хартија за
пишување, честитки

етикети за картички во картотека,
знаменца од хартија, знамиња од хартија,

кл. 25 влечки за капење, влечки,
водоотпорна облека, горна облека

календари, инструменти за пишување
канцелариски прибор, освен мебел,

[наметки], готова облека [конфекциска
облека], дресови [облека], елеци,

канцелариски материјали, инструменти за

џемпери, качкети, костуми, кошули,

цртање, картон, карти, каси за писма,
каталози, класери [канцелариски

кратки чорапи, маици со кратки ракави,
облека, облека за велосипедисти, облека

материјали], кеси од хартија или пластика
за ѓубре,

за гимнастика, облека за мотористи,
облека за на плажа, облека од имитација

кеси [плика, торбички] од хартија или
пластика, за пакување, кеси (конусоидни

на кожа,
облека од хартија, обувки, обувки за на

хартиени кеси), книги, коритца за

плажа, обувки за фудбал, обувки за

сортирање и броење пари, корици
[кацелариски метеријали],

гимнастика,
палта, округли капи, панталони,

кутии за пенкала, кутии за печати, кутии од
картон за шапки, кутии од хартија или

работнички комбинезони, пооизводи што
се носат на глава [капи, шапки, украси за

картон,
кутии со бои [училишен прибор], ленти од

коса], ракавици [облека], ракавици без
прсти, ракавици за скијање,

хартија, летоци, листови од вискоза за

спортски дресови, спортски обувки,

амбалажа,
листови од преработена целулоза за

спортски трегер-маици, спортски чевли,
униформи,

амбалажа, листови хартија [канцелариски
материјали],

униформи за карате, униформи за џудо,
чевли, чизми, чорапи, шалови, јакни

мастила, мастилни перничиња за печати,
моливи, моливи од шкрилци, моливи од

[облека],
џебни шамичиња

јаглен,

кл. 35 административна обработка на

нотеси [бележници], огласни карти
[канцелариски материјали], паковки

нарачките за купување, ажурирање и
одржување информации во регистри,

(пластични паковки) за завиткување или
пакување, памфлети, папки за хартија,

ажурирање и одржување податоци во
компјутерски бази на податоци,

папки [канцелариски материјали], папки со
листови што се вадат, пенкала

ажурирање на рекламниот материјал,
анализа на цените, вработување
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персонал, дизајнирање рекламен

(551) индивидуална

материјал, директно рекламирање преку

(510, 511)

пошта, дистрибуција на примероци,
изнајмување билборди [паноа за

кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли
(метални неелектрични кабли) /јажиња/,

рекламирање], изнајмување време за
рекламирање преку медиумите,

кабли (метални неелектрични приклучоци
за кабли)

изнајмување рекламен материјал,
изнајмување рекламен простор,

кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични
кабли), канали за електрични кабли,

изнајмување штандови за продажба,

електрични кабли, електрични кабли

маркетинг, маркетинг истражување,
маркетинг студии, обезбедување деловни

(кабелски спојки), електрични кабли
(носачи на епектрични калеми),

информации преку веб-страница,
обезбедување онлајн пазар за купувачи и

електрични кабли (обвивки за електрични
кабли), електрични приклучоци,

продавачи на стоки и усдуги, односи со
јавноста, оптимизација на сообраќајот на

електрични утикачи, електрични
проводници

интернет-страници, организирање

кл. 35 услуги при продажба на големо и

изложби за комерцијални или рекламни
цели, пишување рекламни текстови,

мапо (електрични кабли)

подготвување платни списоци,
подготовување даночни уплати,

(111) 28788

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/1346

(220) 05/12/2019

рекламирање, рекламирање преку пошта,
рекламирање преку радио, рекламни

(181) 05/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) Ибрахим Илази ул. 105 бр. 22,

огласи (ширење на рекламните огласи),

Тетово, MK

собирање на статистички податоци,
собирање информации во компјутерските

(540)

бази на податоци, телевизиско
рекламирање, уредување излози,

ЖФК ШКЕНДИЈА Тетово
(551) индивидуална

фактурирање
кл. 37 балансирање гуми, вулканизирање

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

гуми [поправање], менување гуми,

кл. 28 игри и играчки, производи за
гимнастика и спорт

одржување возила,
одржување и поправка на моторни возила,

кл. 41 образовни услуги; забава, спортски

подмачкување возила, полнење
акумулатори за возила, поправање возила
(111) 28812

(151) 24/08/2020

(210) TM 2019/1336

(220) 04/12/2019

и културни активности
(111) 28789

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/1347

(220) 05/12/2019

(181) 05/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) Ибрахим Илази ул. 105 бр. 22,

(181) 04/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) Петровски Благој ул. Елисие
Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, MK

Тетово, MK
(540)

(540)

KFF SHKENDIJA Tetovë

PRO ZDENKA KABLI
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за

(591) сина, жолта, сива

гимнастика и спорт
кл. 41 образовни услуги; забава, спортски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 софтвер како услуга [SaaS];

и културни активности
(111) 28790

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/1348

(220) 06/12/2019
(181) 06/12/2029

обработка во облак [Cloud computing];
изработка на компјутерски програми;
осовременување на компјутерските
програми; изнајмување на веб (интернет)
сервери; изнајмување на компјутерски

(450) 31/08/2020
(732) Друштво за компјутерско

програми; одржување компјутерски
програми

програмирање и консултантски услуги
ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр.
29А, Скопје, MK

(111) 28802

(151) 25/08/2020

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2,

(210) TM 2019/1364

(220) 10/12/2019

(181) 10/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) PROTEIN SCIENCES
CORPORATION 1000 Research Parkway,

1000, Скопје
(540)

Itgma

MERIDEN, CONNECTICUT 06450, US

(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

(510, 511)
кл. 42 изработка на компјутерски

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

програми; компјутерско програмирање;

ZACGENVA

софтвер како услуга [SaaS];
осовременување на компјутерските

(551) индивидуална
(510, 511)

програми; одржување компјутерски
програми

кл. 5 вакцини

(111) 28791

(151) 12/08/2020

(111) 28801

(151) 25/08/2020

(210) TM 2019/1350

(220) 06/12/2019

(210) TM 2019/1365

(220) 10/12/2019

(181) 06/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) Друштво за компјутерско
програмирање и консултантски услуги

(181) 10/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) PROTEIN SCIENCES
CORPORATION 1000 Research Parkway,
MERIDEN, CONNECTICUT 06450, US

ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр.
29А, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Апостолска и

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2,
1000, Скопје

(540)

SUPEMTEK

(540)

(551) индивидуална
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(510, 511)

(540)

кл. 5 вакцини
(111) 28803

(151) 25/08/2020

(210) TM 2019/1367

(220) 10/12/2019
(181) 10/12/2029

(450) 31/08/2020
(732) SANOFI PASTEUR INC. One
Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US

(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(510, 511)
кл. 9 звучници;компјутерски

(540)

глувчиња;компјутерски програми кои се
користат за следење на статус на разни

PREVQUOIA
(551) индивидуална
(510, 511)

корисници на услуги на онлајн

кл. 5 вакцини

интерактивно играње на игри и онлајн
поврзување на играчи со други играчи од

(111) 28800

(151) 25/08/2020

сите нивоа на вештини;софтвер за
“проширена реалност” за играње на видео

(210) TM 2019/1368

(220) 10/12/2019
(181) 10/12/2029

игри кој може да се преземе;софтвер за
игри за мобилни телефони кој може да се
преземе;подкасти кои можат да се

(450) 31/08/2020
(732) SANOFI PASTEUR INC. One

преземат од областа на е-спорт и видео
игри;софтвер за видео игри кој може да се

Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

преземе;видео игри кои можат да се
преземат;софтвер за игри со виртуелна

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

реалност кој може да се преземе за
играње на видео игри;слушалки -

(540)

FLUPREVLI

бубици;очила за

(551) индивидуална
(510, 511)

вид;слушалки;интерактивни
мултимедијални програми за видео

кл. 5 вакцини
(111) 28815

(151) 24/08/2020

(210) TM 2019/1371

(220) 11/12/2019

игри;подлоги за глувчиња;снимен софтвер
за “проширена реалност” за играње на
видео игри;снимен софтвер за виртуелна
реалност за играње на видео игри;очила

(181) 11/12/2029

за сонце;кертриџи за видео игри;дискови

(450) 31/08/2020
(732) Riot Games, Inc. (a Delaware

за видео игри;софтвер за видео
игри;софтвер за видео игри и прирачници

corporation) 12333 West. Olympic Blvd.
Los Angeles, California 90064, US

во електронски формат кои се продаваат
како целина;софтвер за видео игри кој

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

може да се преземе преку глобална
компјутерска мрежа и безжични уреди

КУМАНОВО

кл. 38 услуги на емитување и пренос

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(стриминг) на играње на видео игри и
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натпреварувања во играње на видео игри
по пат на глобални комуникациски мрежи,

(111) 28807

(151) 25/08/2020

Интернет и безжични мрежи;форуми
(chatrooms) на друштвени

(210) TM 2019/1383

(220) 12/12/2019
(181) 12/12/2029

мрежи;обезбедување на услуги на онлајн
форуми за пренос на пораки меѓу

(450) 31/08/2020
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET

компјутерски корисници
кл. 41 организирање и водење на

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKISEHIR, TR

натпревари во живо, изложби и турнири

(740) Друштво за застапување од областа

кои се однесуваат на видео игри; услуги на
разонода, имено, софтвер за видео игри

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кој не може да се преземе а кој им
овозможува на корисниците да креираат,

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

менуваат, вчитуваат, преземаат,
споделуваат, прегледуваат и објавуваат
содржина на интерактивни видео-игри кои
се создадени од корисници, музика и други
медиски датотеки по пат на глобални
компјутерски мрежи, Интернет и безжични
мрежи; услуги на разонода, имено,

(591) бела, црна и сите нијанси на црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

организирање на состаноци во живо со
обожаватели (фанови) и конференции во

кл. 30
бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи

областа на разонода, гејминг, видео игри и
е-спортови; услуги на разонода, имено,
обезбедување на онлајн видео игри;

танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и
чоколадо, мус десерти, замрзнати

услуги на разонода, имено, овозможување
на привремено користење на видео-игри
кои не може да се преземат; услуги на
организирање на натпревари во играње на

десерти;сладолед;мраз што се јаде

видео игри, изложби и турнири; услуги на

(111) 28813

(151) 24/08/2020

објавување на видео-игри; обезбедување
на услуги на објавување на онлајн

(210) TM 2019/1393

(220) 13/12/2019

стрипови, графички романи и приказни со
сцени и ликови базирани на видео-игри

(450) 31/08/2020
(732) Philip Morris Products S.A. Quai

кои не може да се преземат; услуги на
обезбедување на онлајн игри со

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(181) 13/12/2029

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

“проширена реалност”; обезбедување на
онлајн информации во врска со видео
игри; обезбедување на онлајн услуги во

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

врска со тривиа игри (квизови), совети и
стратегии за видео игри; обезбедување на

(540)

услуги на онлајн играње на игри со
виртуелна реалност

(551) индивидуална
(510, 511)

ILUMA
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кл. 9 батерии за електронски цигари;

загреани стапчиња од тутун;табакери за

батерии за електронски уреди кои се

полнење на електронски цигари

користат за загревање на тутун, полначи
за електронски уреди кои се користат за

(111) 28775

(151) 12/08/2020

загревање на тутун; USB полначи за
електронски уреди кои се користат за

(210) TM 2019/1412

(220) 17/12/2019
(181) 17/12/2029

загревање на тутун; полначи за
автомобили за електронски цигари;

(450) 31/08/2020
(732) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади,

полначи за автомобили за уреди кои се

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,

користат за загревање на тутун; полначи
на батерии за електронски цигари

Скопје, MK
(540)

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

(591) сина, бела
(551) индивидуална

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

(510, 511)

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

кл. 30 тврда бонбона

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

(111) 28776

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/1413

(220) 17/12/2019

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

(181) 17/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади,

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK

цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски

(540)

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

(591) зелена, жолта, бела
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(551) индивидуална

(181) 17/12/2029

(510, 511)

(450) 31/08/2020
(732) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,

кл. 30 тврда бонбона
(111) 28777

(151) 12/08/2020

Скопје, MK

(210) TM 2019/1414

(220) 17/12/2019

(540)

(181) 17/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, кафена, црвена, розова,
сребрена, зелена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 локум

(591) бела, црвена, сина, розова, кафена
(551) индивидуална

(111) 28780

(151) 12/08/2020

(510, 511)

(210) TM 2019/1417

(220) 17/12/2019
(181) 17/12/2029

кл. 30 чоколаден производ
(111) 28778

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/1415

(220) 17/12/2019

(450) 31/08/2020
(732) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK

(181) 17/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади,

(540)

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) портокалова, зелена, бела, жолта,

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

кафена
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 тврда бонбона

(510, 511)
кл. 30 чоколаден производ
(111) 28779

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/1416

(220) 17/12/2019

(111) 28772

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/1426

(220) 19/12/2019
(181) 19/12/2029
(450) 31/08/2020
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(732) ZITRO IP S.àR.l. 17, Boulevard

играње; машини за игри кои работат на

Royal; L-2449 Luxembourg, LU

монети, жетони или кое било друго

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

средство за претплата; автоматски
машини за забава; самостојни апарати за

(540)

видео игри; електронски рачни единици за
играње; опрема за игри за казина, сали за
бинго и други сали за игри на среќа;
апарати за игри прилагодени за употреба

(591) сина, жолта, фуксија, виолетова,
портокалова, кафена, црна, бела, црвена

само со телевизиски приемници;
автоматски машини за игри за аркади за
забава и обложувалници; терминали за

(551) индивидуална
(510, 511)

обложување; картички или бројачи за игри
вкпучени во оваа класа; куќишта на слот

кл. 9 апарат за снимање, пренесување
или репродукција на звук или слики;

машини; апарати за игри на среќа; машини
за казино игри, особено слот машини;

магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски

машини за бинго игри; кутии за апарати за
забава и обложување

програми; компјутерски хардвер и
софтвер, особено за сали за бинго, казина,
автоматски слот машини; лрограми за
игри; програми за интерактивни-игри;

(111) 28763

(151) 12/08/2020

(210) TM 2019/1435

(220) 20/12/2019

(181) 20/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) Здружение одбојкарски клуб

електронски изданија, што можат да се
симнат од интернет; телекомуникациска
опрема; видео лотарија игри со или без

РАБОТНИЧКИ СКОПЈЕ Народен Фронт
9/3-25, Скопје, MK

исплата на награда, или игри на среќа
преку телекомуникациски мрежи или

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ
и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000,

интернет или телекомуникациски мрежи
(компјутерски софтвер); игри на среќа, со

Скопје
(540)

или без доделување на награди, за
употреба во телекомуникациски уреди
(компјутерски софтвер); бинго игри за
машини за обложување ( софтвер );
џекпот игри за машини за обложување (
софтвер ); игри за машини за обложување
( софтвер; компјутерски софтверски
апликации, кои можат да се симнат од
интернет; софтвер за мобилни уреди;
апликации за мобилни уреди

(591) црвена, бела

кл. 28 бинго игри; џекпот игри; автоматски
слот машини; автоматски игри освен оние
прилагодени за употреба само со

(551) индивидуална
(510, 511)

телевизиски приемници; слот машини;
машини за аркадни игри, вклучително

кл. 28 игри и играчки; производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со

машини за аркади за забава и соби за

другите класи
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кл. 41 образование; подготвување на

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.

наставата; забава; спортски и културни

"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

активности

(540)

(111) 28762

(151) 12/08/2020

(210) TM 2020/2

(220) 02/01/2020

PLX - Patient Luxury
Experience
(551) индивидуална

(181) 02/01/2030
(450) 31/08/2020

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

(300) 078238 22/07/2019 JM
(732) V.F. Corporation 105 Corporate
Center Blvd.Greensboro, North Carolina

работење; управување со работи;
канцелариски работи; консултирање
(професионално бизнис консултирање);
консултации за раководење со персонал;

27408, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

советување за организирање на

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

работењето
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; услуги од

(551) индивидуална

областа на земјоделството,
градинарството и шумарството;

(510, 511)
кл. 35 деловни услуги, имено, деловна

медицинска помош; болници; здравствена
заштита; клиники (медицински клиники);

администрација на компании и работење
на малопродажни продавници со облека,

медицински клиники; закрепнување

додатоци за облека, обувки, багаж, ранци

(болници за закрепнување); здравствени
центри; негување болни луѓе; терапија

и опрема за на отворено; услуги за
деловно управување и деловна

(физикална терапија) подготвување на
рецепти во аптеки; забарство; ортодонски

администрација кои се однесуваат од
областа на облека, додатоци за облека,

услуги; помош при породување
(акушерство); фармацевстви совети;

обувки, багаж, ранци и опрема за на
отворено

медицински совети за лица со

(111) 28773

(151) 12/08/2020

терапија

(210) TM 2020/22

(220) 13/01/2020

инвалидитет; терапевтски услуги; услуги
за советување за здравјето; физикална

(181) 13/01/2030
(450) 31/08/2020
(732) Весна Чадо ул. Киро Крстевски
Платник бр. 11/1/11, Скопје, MK

(111) 28766

(151) 12/08/2020

(210) TM 2020/24

(220) 14/01/2020
(181) 14/01/2030
(450) 31/08/2020
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(732) ARKEMA FRANCE 420 rue

кл. 3 детергенти кои се користатза

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR

чистење во домаќинствата и индустријата

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

кл. 19 хемиски агенти за адхезија кои се
користат за асфалт и во индустријата за

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

поплочување; хемиски сурфактанти што се
користат во детергенти и формули за

(540)

чистење за потрошувачи и/или
професионалци

NORAMOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи што се користат

(111) 28769

(151) 12/08/2020

(210) TM 2020/28

(220) 16/01/2020

(181) 16/01/2030
(450) 31/08/2020
(732) СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре,

во индустријата; хемиски сурфактанти што
се користат во детергенти и формули за
чистење за потрошувачи и/или
професионалци

Куманово, MK

кл. 3 супстанции за употреба на перење
алишта; препарати за избелување,

(740) Николиќ Горан ул. 1, бр.219 Долно
Коњаре, Куманово

чистење и отстранување на дамки;

(540)

додатни средства за текстилна и кожна
индустрија; помошни средства за
парфимерија и сапуни; детергенти што се
користат во домаќинство и индустриско
чистење
(111) 28767

(151) 12/08/2020

(210) TM 2020/25

(220) 14/01/2020
(181) 14/01/2030

(450) 31/08/2020
(732) ARKEMA FRANCE 420 rue

(591) темно сина, бела
(551) индивидуална

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

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

науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и

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

шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; смеши за

(540)

DINORAM

гаснење и спречување пожар; препарати

(551) индивидуална
(510, 511)

за калење и заварување метали;
супстанции за штавење на животински

кл. 1 хемиски производи што се користат
во индустријата; особено хемиски агенти

кожи; адхезиви [лепливи материи]
наменети за индустријата; кит [мека,

за адхезија кои се користат за асфалт и во

леплива смеса] и други пасти и полнила;
компост, природни и вештачки ѓубриња;

индустријата за поплочување
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биолошки препарати за употреба во

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови

индустријата и науката

за домаќинството; садови за готвење и

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
заштита од 'рѓа и гниење на дрвото;

прибор за јадење освен виљушки, ножеви
и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен

материи за боење; мастила за печатење,
маркирање и гравирање; сурови природни

сликарски четки; материјали за правење
четки; производи што се користатза

смоли; метали во листови и во прав за
примена во сликарството, уредувањето на

чистење; необработено и полуобработено
стакло [освен градежно стакло];

просторот, печатарството и уметноста

стакларија, порцелан и грнчарија

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни
препарати; немедицински забни пасти;

кл. 24 текстил и замена за текстил;платно
за домаќинства;завеси од текстил или

парфимерија, есенцијални масла;
средства за белење и други супстанции за

пластика

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување

(111) 28770

(151) 12/08/2020

(210) TM 2020/29

(220) 16/01/2020

кл. 6 обични метали и нивните легури,

(181) 16/01/2030

руда; метални градежни и конструкциски
материјали; метални преносни

(450) 31/08/2020
(732) СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз

конструкции; жици и кабли од обичен
метал кои не се електрични; мали

Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре,
Куманово, MK

предмети од метал [железарија]; метални
контејнери за складирање или транспорт;

(740) Николиќ Горан ул. 1, бр.219 Долно
Коњаре, Куманово

сефови

(540)

кл. 7 машини и машински алати,
електрични алати; мотори и погонски
машини [освен за сувоземни возила];
машински спојници и трансмисиски

(591) темно сина, црвена

елементи [освен за сувоземни возилај;
земјоделски направи [кои не се рачни];

(551) индивидуална

инкубатори за јајца; автоматски апарати за

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

продажба
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

работење; управување со работи;
канцелариски работи

производство на пареа, варење [готвење],
ладење, сушење, вентилација,

кл. 37 градежни конструкции;
инсталациски услуги

снабдување со вода и за санитарни
намени

кл. 39 транспорт; пакување и складирање

кл. 17 сурова и полупреработена гума,

стоки; организирање патувања
кл. 40 обработка на материјали

гутаперка, каучук, азбест, лискун и замена
за сите тие материјали; пластика и смола

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со

во обликувана форма за користење во
производството; материјали за подлошки,

нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

за заптисување и за изолација; свитливи
неметални цевки и црева

компјутерски хардвер и софтвер
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(111) 28774

(151) 12/08/2020

зеленчук или овошје; печени, сушени,

(210) TM 2020/62

(220) 29/01/2020

посолени, пикантни и зачинети јаткасти

(181) 29/01/2030
(450) 31/08/2020
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

плодови
кл. 30 кафе, замени за кафе, чај и какао,

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

(природни);брашно и нутритивни
подготовки направени од житарки, житарки

(540)

за појадок, тестенини и други производи

кои вклучуваат пијалаци направени од
истите;шеќер и засладувачи

од тесто, пици, руски печива, пити, леб,
печива и слаткарски производи кои

LUPOCET
(551) индивидуална

вклучуваат чоколади и слатки;сладолед,
сладолед од јогурт, замрзнат јогурт и

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 28765

(151) 12/08/2020

(210) TM 2020/121

(220) 13/02/2020
(181) 13/02/2030

мраз;сол, сенф, кечап, оцет, сосеви
(мирудии), зачини, ужинки во форма на
пуканки и чипсови од пченка, исто така и
ужинки на база на пченка, ориз, јачмен, 'рж
или печива

(450) 31/08/2020
(732) Kraft Foods Sverige Intellectual
Property AB c/o Kraft Foods Sverige AB
SE-194 86 Upplands Väsby, SE
(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) сина, бела, црвена, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;
екстракти од месо; конзервирано, сушено
и готвено овошје и зеленчук; желе,
џемови, мармалад, компоти; јајца, млеко и
млечни производи, јогурт; масти и масла
за јадење; доматно пире и доматен сок;
чипсови и ужинки на база на компир,
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
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)

16

28758

30

28780

35

28785

1

28766

16

28787

30

28781

35

28786

1

28767

17

28769

30

28783

35

28787

1

28769

17

28771

30

28785

35

28792

2

28769

19

28767

30

28795

35

28793

3

28766

19

28771

30

28799

35

28795

3

28767

21

28769

30

28807

35

28804

3

28769

24

28769

31

28761

35

28811

5

28764

25

28787

31

28786

35

28812

5

28774

25

28788

31

28806

36

28784

5

28800

25

28789

32

28759

37

28770

5

28801

25

28814

32

28760

37

28787

5

28802

28

28763

32

28761

38

28815

5

28803

28

28772

32

28785

39

28770

5

28805

28

28788

32

28786

40

28770

6

28769

28

28789

32

28806

41

28758

6

28771

28

28808

33

28786

41

28763

6

28812

29

28765

33

28804

41

28784

7

28769

29

28768

34

28810

41

28788

9

28772

29

28781

34

28813

41

28789

9

28808

29

28786

35

28758

41

28792

9

28809

29

28794

35

28759

41

28793

9

28812

29

28799

35

28760

41

28796

9

28813

30

28761

35

28762

41

28797

9

28814

30

28765

35

28764

41

28814

9

28815

30

28775

35

28768

41

28815

11

28769

30

28776

35

28770

42

28770

11

28809

30

28777

35

28773

42

28773

12

28787

30

28778

35

28782

42

28790

12

28798

30

28779

35

28784

42

28791
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42

28792

43

28783

43

28808

45

28758

42

28793

43

28786

44

28773

45

28796

42

28809

43

28796

45

28756

45

28797

43

28761

43

28797

45

28757
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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)

Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

28783

MK/T/2018/0284

Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.

28771

MK/T/2018/0578

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи,
промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

28795

MK/T/2018/0596

Славко Георгиев

28768

MK/T/2018/0768

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

28781

MK/T/2018/0948

Јанева Невена

28782

MK/T/2018/1241

Атанасов Миле

28794

MK/T/2018/1317

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

28792

MK/T/2019/0174

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

28793

MK/T/2019/0175

Друштво за трговија и услуги КОРЕА АУТО - ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје

28784

MK/T/2019/0288

ПхармаС Лекови дооел Скопје

28764

MK/T/2019/0723

ЛИОН ДОО

28785

MK/T/2019/0870

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
експорт-импорт Скопје

28786

MK/T/2019/0904

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

28806

MK/T/2019/0970

Great Wall Motor Company Limited

28798

MK/T/2019/0971

Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ

28756

MK/T/2019/1021

Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ

28757

MK/T/2019/1022

Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ

28758

MK/T/2019/1023

Фирдус Хајредин

28797

MK/T/2019/1074

Фирдус Хајредин

28796

MK/T/2019/1075

Philip Morris Products S.A.

28810

MK/T/2019/1076

ВИЗБА ВАЛАНДОВО

28804

MK/T/2019/1080

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА АНТИКА
ДООЕЛ Скопје

28759

MK/T/2019/1111

ДООЕЛ Скопје

28760

MK/T/2019/1112

Mc Donald's Corporation

28808

MK/T/2019/1113

Hodja Cena Kjendresa (Hoxha Cena Qëndresa)

28761

MK/T/2019/1133

Deva Holding A.Ş.

28805

MK/T/2019/1164

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)

28814

MK/T/2019/1167

Intercontinental Great Brands LLC

28799

MK/T/2019/1170

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА АНТИКА
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ИНФОРМ ДОО

28809

MK/T/2019/1241

Друштво за трговија, производство и услуги БИЗБИ СОЛУШНС дооел
увоз-извоз Кавадарци

28811

MK/T/2019/1328

УНИ-РОЈАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ

28787

MK/T/2019/1329

Петровски Благој

28812

MK/T/2019/1336

Ибрахим Илази

28788

MK/T/2019/1346

Ибрахим Илази

28789

MK/T/2019/1347

Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА
ДОО Скопје

28790

MK/T/2019/1348

Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА
ДОО Скопје

28791

MK/T/2019/1350

PROTEIN SCIENCES CORPORATION

28802

MK/T/2019/1364

PROTEIN SCIENCES CORPORATION

28801

MK/T/2019/1365

SANOFI PASTEUR INC.

28803

MK/T/2019/1367

SANOFI PASTEUR INC.

28800

MK/T/2019/1368

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)

28815

MK/T/2019/1371

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28807

MK/T/2019/1383

Philip Morris Products S.A.

28813

MK/T/2019/1393

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

28775

MK/T/2019/1412

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

28776

MK/T/2019/1413

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

28777

MK/T/2019/1414

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

28778

MK/T/2019/1415

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

28779

MK/T/2019/1416

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

28780

MK/T/2019/1417

ZITRO IP S.àR.l.

28772

MK/T/2019/1426

Здружение одбојкарски клуб РАБОТНИЧКИ СКОПЈЕ

28763

MK/T/2019/1435

V.F. Corporation

28762

MK/T/2020/0002

Весна Чадо

28773

MK/T/2020/0022

ARKEMA FRANCE

28766

MK/T/2020/0024

ARKEMA FRANCE

28767

MK/T/2020/0025

СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

28769

MK/T/2020/0028

СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

28770

MK/T/2020/0029

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

28774

MK/T/2020/0062

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB

28765

MK/T/2020/0121
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ПРЕНОС / BARTJE
(111) 318
(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK
(111) 319
(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK
(111) 321
(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK
(111) 329
(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK
(111) 410
(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK
(111) 4287
(732) Princes Limited Royal Liver Building, Pier Head, Liverpool, L3 1NX, GB
(111) 17347
(732) Beiersdorf AG Unnastraße 48, 20253 Hamburg, DE
(111) 17089
(732) Beiersdorf AG Unnastraße 48, 20253 Hamburg, DE
(111) 25929
(732) Sumitomo Rubber Industries, Ltd 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 6510072, JP
(111) 25930
(732) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 6-9, 3-chome Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 6510072, JP
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(111) 4924
(732) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
(111) 6013
(732) ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena industrija, društvo s ogranićenom odgovornošću
(ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. скратен назив) Planinska 15, 10000, Zagreb, HR
(111) 2369
(732) ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena industrija, društvo s ogranićenom odgovornošću
(ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. скратен назив) Planinska 15, 10000, Zagreb, HR
(111) 3282
(732) ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena industrija, društvo s ogranićenom odgovornošću
(ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. скратен назив) Planinska 15, 10000, Zagreb, HR
(111) 8111
(732) SEGA Games Co., Ltd Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP
(111) 9307
(732) CAMPARI AMERICA LLC 1255 Battery Street, Suite 500 San Francisco (CA 94111), US
(111) 9307
(732) CAMPARI AMERICA LLC 1114 Avenue of the Americas, 19th Floor, New York (NY
10036), US
(111) 9307
(732) CAMPARI AMRICA LLC ONE BEACH STREET - SIUTE 300, SAN FRANCISCO
(CALIFORNIA 94133), US
(111) 16465
(732) Агенција за обезбедување на имоти и лица ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 96-2/2а, 1000, Скопје, MK
(111) 15922
(732) ДТПУ ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје ул.„Св. Кирил и Методиј“ бр. 50, 1000, Скопје,
MK
(111) 16398
(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕКО ИНК ДОО Скопје ул.Сава
Ковачевиќ бр.69, 1000, Скопје, MK
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(111) 16931
(732) Друштво за производство, трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
ул. Христо Татарчев 1 бр. 21 А , 1000, Скопје, MK
(111) 16932
(732) Друштво за производство, трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
ул. Христо Татарчев 1 бр. 21 А , 1000, Скопје, MK
(111) 18550
(732) Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО
Скопје ул.Анкарска бр.29А Скопје-Карпош, MK
(111) 18709
(732) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
(111) 18710
(732) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
(111) 18435
(732) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
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ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE
(111) 1986

(186) 16/03/2030

(111) 4956

(186) 30/03/2029

(111) 4909

(186) 17/09/2030

(111) 4887

(186) 13/09/2030

(111) 4904

(186) 23/01/2031

(111) 5206

(186) 24/10/2030

(111) 4890

(186) 26/09/2030

(111) 4899

(186) 30/10/2030

(111) 4901

(186) 24/10/2030

(111) 4924

(186) 30/10/2030

(111) 4893

(186) 26/09/2030

(111) 4932

(186) 13/09/2030

(111) 4933

(186) 26/09/2030

(111) 5207

(186) 13/09/2030

(111) 4889

(186) 30/10/2030

(111) 4894

(186) 02/10/2030

(111) 4943

(186) 26/09/2030

(111) 4287

(186) 12/03/2030

(111) 1974

(186) 10/04/2030

(111) 1298

(186) 16/01/2029

(111) 2152

(186) 16/01/2029

(111) 2268

(186) 13/09/2030

(111) 8134

(186) 23/03/2028

(111) 9307

(186) 22/12/2028

(111) 8712

(186) 12/03/2029

(111) 9976

(186) 25/04/2030

(111) 9827

(186) 19/09/2030

(111) 10161

(186) 12/10/2030

(111) 10216

(186) 06/12/2030

(111) 16465

(186) 06/03/2028

(111) 15922

(186) 08/07/2028

(111) 16778

(186) 29/07/2028

(111) 16791

(186) 29/07/2028

(111) 18424

(186) 15/09/2028

(111) 16398

(186) 17/10/2028
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(111) 16931

(186) 20/11/2028

(111) 16932

(186) 20/11/2028

(111) 17204

(186) 21/11/2028

(111) 17013

(186) 20/02/2029

(111) 17906

(186) 27/10/2029

(111) 17775

(186) 09/02/2030

(111) 17765

(186) 09/02/2030

(111) 17745

(186) 10/02/2030

(111) 17758

(186) 11/02/2030

(111) 17757

(186) 11/02/2030

(111) 17717

(186) 04/03/2030

(111) 17975

(186) 16/03/2030

(111) 17947

(186) 07/04/2030

(111) 18160

(186) 21/04/2030

(111) 17957

(186) 17/05/2030

(111) 17958

(186) 17/05/2030

(111) 18550

(186) 08/07/2030

(111) 18709

(186) 17/08/2030

(111) 18710

(186) 17/08/2030

(111) 18435

(186) 17/08/2030
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve
për disenjo industrialе.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(22) датум на поднесување / data e depozitimit
(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
(45) датум на објавување / data e publikimit
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i
përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej
Locarno)
(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ID 2020/16

(45) 31/08/2020
(22) 29/06/2020

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Проф. д-р Кочо Анѓушев
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт
Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(51) 15-01
(54) "Вертикална компакт турбина"
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2020 - 31/08/2020

(21) ID 2020/17
(28)

(45) 31/08/2020

(22) 29/06/2020
1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Проф. д-р Кочо Анѓушев
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт
Скопје бул."Свeти Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(51) 15-01
(54) "Хоризонтална турбина"
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(21) ID 2020/18

(45) 31/08/2020
(22) 29/06/2020

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Проф. д-р Кочо Анѓушев
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт
Скопје бул."Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(51) 15-01
(54) "Вертикална спирална турбина"
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(21) ID 2020/19

(45) 31/08/2020
(22) 02/07/2020

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) М-р Иван Ангелин, дипл.инг.
(73) МЗТ ИНЖИНЕРИНГ ДОО Битола Кимент Охридски, Пелагонка 2, лам.2/6, 7000,
Битола, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(51) 23-03
(54) "Соларен панел"
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR
DISENJO INDUSTRIALE
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)

(21)

15-01

MK/I/ 2020/16

15-01

MK/I/ 2020/17

15-01

MK/I/ 2020/18

23-03

MK/I/ 2020/19
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ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експортимпорт Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експортимпорт Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експортимпорт Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
МЗТ ИНЖИНЕРИНГ ДОО Битола Кимент Охридски, Пелагонка 2, лам.2/6,
7000, Битола, MK
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(21)
MK/I/ 2020/16
MK/I/ 2020/17
MK/I/ 2020/18
MK/I/ 2020/19

ВПИШУВАЊЕ
239. Драган Алексов, адвокат
Ул. Атинска бр. 21/12
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Моб. 070 395 474
e-mail:aleksovdragan@yahoo.com

БРИШЕЊЕ
208. Христина Стојановиќ, адвокат
бул. АСНОМ бр. 98/30
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 289701
e-mail: advokathristina@gmail.com
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