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AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 

Emiratet e Bashkuara 

AF – Авганистан / Afganistan 

AG - Антика и Барбуда / Antika dhe 

BArbuda 

AI – Антигуа - Antigua 

AL – Албанија / Shqipëria 

AM – Ерменија / Armenia 

AN - Холандски Антили / Antile Holandeze 

AO – Ангола / Angola 

AR – Аргентина / Argjentina 

AT – Австрија / Austria 

AU – Австралија / Australia 

AW – Аруба / Aruba 

AZ – Азербејџан / Azerbejxhan 

BA - Босна и Херцеговина / Bosnja dhe 

Hercegovina 

BB – Барбадос / Barbados 

BD – Бангладеш / Bangladesh 

BE – Велгија / Belgjika 

BF - Горна Волта / Volta e Epërme 
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BH – Бахреин / Bahrein  

BI – Бурунди / Burundi 

BJ – Бенин / Benin 
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BN - Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam 

BO – Боливија / Bolivija 

BR – Бразил / Brazil 
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BT – Бутан / Butan 

BV - Островот на Буве / Ishujt e Buves 

BW – Боцвана / Bocvana 

BY – Белорусија / Bellorusia 

CF - Централноафриканска Република / 

Republika e Afrikës Qendrore 

CG – Конго / Kongo 

CH – Швајцарија / Zvicra 

CI - Брегот на слоновата коска / Bregu I 

Fildishtë 

CK - Острови на Кук / Ishujt Kuk 

CL – Чиле / Cile 

CM – Камерун / Kamerun 

CN – Кина / Kina 

CO – Колумбија / Kolumbia 

CR – Костарика / Kostarika 

CU – Куба / Kuba 

CV - Капе Верде / Kape Verde 

CY – Кипар / Qipro 

CZ – Чешка / Cekia 

DE – Германија / Gjermania 

DJ – Џибути / Xhibuti 

DK – Данска / Danimarka 

DM – Доминика / Domenika 

DO - Доминиканска Република / Republika 

e Domenikës 

DZ – Алжир / Algjeri 

EC – Еквадор / Ekuador 

EE – Естонија / Estonia 

EG – Египет / Egjipt 

EH - Западна Сахара / Saharaja 

Perendimore 

ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 

FJ – Фиџи / Fixhi 

FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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(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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(51)  H 01L 29/00, H 03F 3/00  

(11)  11845  (13) А 

(21)  2017/803  (22) 25/10/2017 

(45) 30/09/2021 

(30)  П20170803  25/10/2017  MK 

(73)  Ванѓел Димановски and Иван 

Поповиќ ул. Дане Крапчев бр. 2, Скопје, 

MK and ул. Бриселска 7/3-1, Скопје, MK 

(72) Ванѓел Димановски and Иван Поповиќ 

(54)  Линеарен Аудио MOSFET 

Засилувач 4000W - 0,5Ω со високи 

перформанси 

(57)   

“Линеарен Аудио МОЅFЕТ Засилувач 
4000W-0,5Ω со високи перформанси" 
 

КАРАКТЕ РИСТИКИ или накратко 
објаснети основните предности на 
пронајдокот 

• 4000W континуирана снага на 
оптеретување од 0,5Ω 
• 8000W пик излезна снага 
• Сигнал - Шум > 92 dВ 
• Растечка ивица 20\//mѕ 
• Фреквентен опсег ЗНz - 30 кНz; +/-1 dВ 
• Фреквентен одзив ЗНz -100 кНz;+/-3 dВ 
• Вградена заштита при вклучување за 
звучниците 
• Термичка заштита 
• Заштита за напојување под Vсс < 12\/ 
• Небалансиран влез 
• Димензии на модулот без ладилник 10сm 
х 10сm х 10сm 
 

 
 

(51)  H 01L 31/00  

(11)  11860  (13) А 

(21)  2018/977  (22) 22/11/2018 

(45) 30/09/2021 

(73)  Поповиќ Иван and Димановски 

Ванѓел ул. Бриселска бр. 7/3-1, 1000 

Скопје, MK and ул. Дане Крапчев бр. 2, 

1000 Скопје, MK 

(72) Поповиќ Иван and Димановски Ванѓел 

(54)  ПОДОБРУВАЊЕ НА 

ЕФИКАСНОСТА НА „МРРТ“ (MAXIMUM 

POWER POINT TRAKER) ФУНКЦИЈАТА 

КАЈ ИНВЕРТОРИТЕ ЗА СОЛАРНИ 

ПАНЕЛИ КОРИСТЕЈЌИ „LC“ ЕЛЕМЕНТ 

СО ЕНЕРГЕТСКА БАНКА 

(57)   

Патентот представува електронски уред за 
зголемување на ефикасноста на добивање 
на енергија при користењето на соларните 
панели за мали системи до 22KW (сл.1.) и  

 

овозможува зголемена ефикасност на 
искористување на енергијата добиена од 
соларните фотоволтаични панели која е 
пропорционална на наглите промени на 
светлината (сл. 2). 

Тој ја ПОДОБРУВА ЕФИКАСНОСТА НА 
„МРРТ“ (Maximum power point traker) 

ФУНКЦИЈАТА КАЈ ИНВЕРТОРИТЕ ЗА 
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ КОРИСТЕЈКИ 
ИНОВАТИВЕН „LС“ ЕЛЕМЕНТ СО 
ЕНЕРГЕТСКА БАНКА ШТО 
ДОПРИНЕСУВА ДО ЗГОЛЕМУВАЊЕТО 
НА ЕФИКАСНОСТА ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА 
ЕНЕРГИЈАТА ОД СОЛАРНИТЕ ПАНЕЛИ 
ВО МАЛИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ" (сл.З - 
црвена линија) 

Се бара признавање патент на 
комбинацијата на  LС елемент 
(индуктивитет со блок кондензатор) и 
батериска банка од супер капацитети. 
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При тоа индуктивитет е специјално 
намотан на феритно јадро така да не 
продуцира повратен импулс на енергија 

(bаск ЕМF) а при тоа не е бифиларно 
намотан. 

 

  

(11)  11900  (13) А 

(21)  2019/336  (22) 16/04/2019 

(45) 30/09/2021 

(30)  П20190336  16/04/2019  MK 

(73)  Солар Инсталлерс Теам ДООЕЛ 

Скопје ул. Жан Жорес 127 2/1, 1000, 

Скопје, MK 

(72) Александар Стојкоски 

(54)  AIR/CSP СОЛАРЕН ТЕРМАЛЕН 

КОЛЕКТОР 

(57)   

Назив на Пронајдокот; AIR/СЅР Соларниот 
Воздушен/Термален Концентрирачки 
Колектор за производство на термална 
енергија за производство на топла вода и 
догревање за парно греење плус топол 
воздух за загревање на простор, кој нуди 
иитегрирано решение за поголемо 
производство на термална енергија на м2, 
плус полесна тежина на конструкцијата на 
колекторот и поевтина изведба на 
колекторот. 

 

(51)  A 61H 3/06  

(11)  11843  (13) А 

(21)  2020/592  (22) 06/08/2020 

(45) 30/09/2021 

(73)  Борис Десоски ул.Аминта Трети 

бр.14A/2/4,Скопје, MK 

(72) Борис Десоски  

(54)  ИНТЕЛЕГЕНТЕН СТАП И МРЕЖА ЗА 

ОРИЕНТАНЦИЈА И БЕЗБЕДНО 

ДВИЖЕНЊЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА 

(57)   

Пронајдокот претставува помагало за 
движење и ориентација на слепи лица и 
други во отсуство на светлина. Се состои 
од подземна или површинска мрежа и 
помагало - стап или друго, на кој е сместен 
металдетектор. Корисникот се движи  

 

пратејќи го сигналот од металдетекторот 
кој jа регистрира мрежата. Составен дел 
на пронајдокот се: 

-Информативна точка која претставува 
комбинација од две или повеќе кратки 
жици поставени паралелно на мрежата и 
служи за предупредување на корисникот 
за промени на патеката. 

-Информативен столб - контролна точка, е 
објект кој е поставен на места на 
вкрстување на мрежите и е опремен со 
уреди преку кои корисникот добива 
пишани информации на самиотобјект и 
говорни информации пренесени од 
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глобалните комуникациски мрежи преку 
уредите на интелигентниот стап. 
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 8170 

(73) Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 675 West Kendall Street Henri A. Termeer Square 

Cambridge, MA 02142, US 

 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

(11) 1365 

(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen, DE 

 

(11) 1528 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE 

 

(11) 1481 

(73) MITSUBISHI PHARMA CORPORATION and Sanofi – Aventis Chuo-ku, Tokyo 103-8405 , 

JP and 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(11) 1508 

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

 

(11) 2039 

(73) Cancer Research Technology Limited Sardinia House, Sardinia Street  London WC2A  

3NL, GB 

 

(11) 2272 

(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT D-67056 Ludwigshafen, DE 

 

(11) 2581 

(73) KISSEI PHARMACEUTICAL Company Ltd 19-48 Yoshino,  Matsumoto City  Nagano 

Prefecture 399-8710, JP 

 

(11) 2736 

(73) R.P.Scherer Technologies, Inc. Paradise Valley, Nevada 89119, US 

 

(11) 2667 

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

 

(11) 3267 
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(73) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 130 Waverly Street, Cambridge, MA 

02139, US 

 

(11) 3321 

(73) Besins Healthcare Luxembourg SARL 2-8, rue Julien Vesque L-2668 Luxembourg, LU 

 

(11) 4626 

(73) Besins Healthcare Luxembourg SARL 2-8, rue Julien Vesque L-2668 Luxembourg, LU 

 

(11) 3721 

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

 

(11) 3754 

(73) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

 

(11) 4022 

(73) Elanco US Inc 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

 

(11) 4021 

(73) Leadiant Biosciences SA Via Motta 2, 6850 Mendrisio, , CH 

 

(11) 4431 

(73) Сиљаноски Горан нас.Чекоштина бб  6000 Охрид, MK 

 

(11) 6642 

(73) Academisch Ziekenhuis Leiden 2333 ZA Leiden, NL 

 

(11) 6641 

(73) Academisch Ziekenhuis Leiden 2333 ZA Leiden, NL 

 

(11) 6640 

(73) Academisch Ziekenhuis Leiden 2333 ZA Leiden, NL 

 

(11) 6856 

(73) Academisch Ziekenhuis Leiden 2333 ZA Leiden, NL 

 

(11) 7101 

(73) Academisch Ziekenhuis Leiden 2333 ZA Leiden, NL 

 

(11) 7162 

(73) Academisch Ziekenhuis Leiden 2333 ZA Leiden, NL 

 

(11) 7732 
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(73) Academisch Ziekenhuis Leiden 2333 ZA Leiden, NL 

 

(11) 8907 

(73) Academisch Ziekenhuis Leiden 2333 ZA Leiden, NL 
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(51)  A 61K 31/422, A 61K 9/56, A 61K 9/68, A 

61P 33/00  

(11)  11842   (13) Т1 

(21)  2019/485   (22) 05/06/2019 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201261595463P  06/02/2012  US 

(96)  31/01/2013 EP17152504.1 

(97)  27/03/2019 EP3216448 

(73)  Boehringer Ingelheim Animal Health USA 

Inc. 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500 Duluth, 

GA 30096, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SOLL, Mark, D.; LARSEN, Diane; CADY, 

Susan, Mancini; CHEIFETZ, Peter; GALESKA, 

Izabela and GONG, Saijun 

(54)  ПАРАЗИТЕН ОРАЛЕН ВЕТЕРИНАРЕН 

СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ АКТИВНИ 

АГЕНСИ СО СИСТЕМСКО ДЕЈСТВО, 

ПОСТАПКИ И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Мек ветеринарен состав за џвакање за 

лекување и/или заштита од паразитни 

инфекции или инфестации во животно коjшто 

содржи: 

a) комбинација на:  

(i) барем еден изоксазолин активен агенс со 

Формула (I):  

  

кадешто:  

AA2, A3, A4, A5 и A6 се независно избрани од 

групата составена од CR3 и N, дава дека 

најмногу 3 од AA2, A3, A4, A5 и A6 се N; 

BB2 и B3 се независно избрани од групата 

составена од CR2 и N; 

W е O или S;  

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

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил или C4-C7циклоалкилалкил, 

секој опционално е супституиран со еден или 

повеќе супституенти независно избрани од R6; 

секој R2 е независно H, халоген, C1-C6 алкил, 

C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-

C6халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 

халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6алкиламино, 

C2-C6 диалкиламино, C2-C4 алкоксикарбонил, -

CN или -NO2;  

секој R3 е независно H, халоген, C1-C6 алкил, 

C1-C6 халоалкил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 

халоциклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6 

халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 

халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 алкиламино, 

C2-C6 диалкиламино, -CN или -NO2;  

R4 е H, C1-C6алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил, C4-C7циклоалкилалкил, C2-

C7 алкилкарбонил или C2-C7 алкоксикарбонил; 

R5 е H, OR10, NR11R12 или Q1; или C1-C6 

алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 

циклоалкил, C4-C7 алкилциклоалкил или C4-C7 

циклоалкилалкил, секој опционално е 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од R7; или  

R4 и R5 се земени заедно со азотот кон којшто 

тие се сврзани за да формираат прстен којшто 

содржи  2 до 6 атоми на јаглерод и опционално 

еден дополнителен атом независно избран од 

групата составена од C1-C2 алкил, халоген, -

CN, -NO2 и C1-C2 алкокси; 

секој R6 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-

C6 алкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6 

алкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, -CN 

или -NO2;  

секој R7 е независно халоген; C1-C6алкил, C3-

C6 циклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 алкилтио, 

C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6 алкиламино, C2-C8 диалкиламино, C3-
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C6 циклоалкиламино, C2-C7 алкилкарбонил, 

C2-C7 алкоксикарбонил, C2-C7 

алкиламинокарбонил, C3-C9 

диалкиламинокарбонил, C2-C7 

халоалкилкарбонил, C2-C7 

халоалкоксикарбонил, C2-C7 

халоалкиламинокарбонил, C3-C9 

дихалоалкиламинокарбонил, хидрокси, -NH2, -

CN или -NO2; или Q2;  

секој R8 е независно халоген, C1-C6 алкокси, 

C1-C6 халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6 

халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 

халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 алкиламино, 

C2-C6 диалкиламино, C2-C4 алкоксикарбонил, -

CN или - NO2; 

секој R9 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-

C6 халоалкил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 

халоциклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6 

халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 

халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 алкиламино, 

C2-C6 диалкиламино, -CN, -NO2, фенил или 

пиридинил;  

R10 е H; или C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-

C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил или C4-C7циклоалкилалкил, 

секој опционално супституиран со еден или 

повеќе  халоген; 

R11 е H, C1-C6алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил, C4-C7циклоалкилалкил, C2-

C7 алкилкарбонил или C2-C7 алкоксикарбонил;  

R12 е H; Q3; или C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил или C4-C7циклоалкилалкил, 

секој опционално е супституиран со еден или 

повеќе супституенти независно избран од R7; 

или 

R11 и R12 се замени заедно со азотот кон 

којшто тие се сврзани за да формираат прстен 

којшто е составен од 2 до 6 атоми на јаглерод и 

опционално еден дополнителен атом избран од 

групата составена од N, S и O, споменатиот 

прстен опционално супституиран со 1 до 4 

супституенти независно избрани од групата 

составена од C1-C2 алкил, халоген, -CN, -NO2 

и C1-C2 алкокси; 

Q1 е фенил прстен, 5- или 6-член 

хетероцикличен прстен или 8-, 9- или 10-член 

бицикличен прстенест систем којшто 

опционално содржи еден до три хетероатоми 

избрани од 1 O, се до 1 S и се до 3 N, секој 

прстен или прстенест систем е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од R8;  

секој Q2 е независно фенил прстен или 5- или 

6-член хетероцикличен прстен, секој прстен е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти независно избран од R9; 

Q3 е фенил прстен или 5- или 6-член 

хетероцикличен прстен, секој прстен 

опционално е супституиран со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од R9; и  

n е 0, 1 или 2; и  

(ii) барем еден активен агенс со системско 

дејство, кадешто агенсот со системско дејство е 

еден или повеќе макроциклични лактони, еден 

или повеќе спинозин соединенија, еден или 

повеќе спинозоидни соединенија, еден или 

повеќе бензимидазоли, левамизол, пирантел, 

морантел, празиквантел, клозантел, клорзулон, 

еден или повеќе амино ацетонитрил активни 

агенси, еден или повеќе регулатори на раст на 

инсекти, еден или повеќе неоникотиноиди или 

еден или повеќе арилоазол-2-ил 

цијаноетиламино активни агенси, еден или 

повеќе арилпиразоли, еден или повеќе 

депсипептиди или нивна комбинација; и  

b) фармацевтски прифатлив носач, кадешто 

фармацевтскиот прифатлив носач содржи еден 

или повеќе сурфактанти, кадешто сурфактнтот 

е избран од полиетилен гликол стеарат и 

полиетилен гликол хидроксил стеарат.  

има уште 34 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  A 61K 8/04, A 61K 8/92, A 61K 8/67, A 61K 

8/37  

(11)  11816   (13) Т1 

(21)  2020/801   (22) 14/10/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  IT2015UB03889  25/09/2015  IT 

(96)  19/09/2016 EP16777554.3 

(97)  19/08/2020 EP3352724 

(73)  BIO.LO.GA. S.r.l. Via Giuseppe Lazzarin, 

66 31015 Conegliano (TV), IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PANIN, Giorgio 

(54)  ХИДРОФОБЕН ГЕЛ БАЗИРАН НА 

ВИТАМИН Е ОСЛОБОДЕН ОД СИЛИКОН 

ПРОДУКТИ ЗА ЛОКАЛНА 

УПОТРЕБА  

(57)  1  Формулација на хидрофобен гел за 

локална употреба, ослободен од силикон 

продукти, којашто содржи тежински процент од 

вкупната тежина на формулацијата: 

 

- од 10 до 50% на витамин E или негов дериват, 

- од 20 до 60% на растителен путер или восок, 

- од 10 до 30% од триглицерид на каприлична 

киселина и капронска киселина, 

- од 3 до 10% на гелирачки агенс за липиди, 

кадешто споменатиот дериват е токоферил 

ацетат. 

има уште 8 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 35/00 

(11)  11844   (13) Т1 

(21)  2020/816   (22) 19/10/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  EP15196542  26/11/2015  EP 

(96)  24/11/2016 EP16805218.1 

(97)  05/08/2020 EP3380465 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  THOMA, Gebhard 

(54)  ДИАМИНО ПИРИДИН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) или 

негова фармацевтски прифатлива сол; 

             (I) 

назначено со тоа, што, R1 е H или C1-C6 алкил; 

и  

Hal е халоген. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 01N 31/02, A 01N 43/00, A 01N 43/56, A 

01N 43/60, A 01N 43/90, A 01N 47/02, A 01N 

49/00, A 61K 31/23A 61K 31/365, A 61K 31/415, 

A 61K 31/4985, A 61K 31/7048, A 61P 33/00, A 

61P 33/14  

(11)  11849   (13) Т1 

(21)  2020/823   (22) 21/10/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  US20100320559P  02/04/2010  US 

(96)  01/04/2011 EP16193906.1 

(97)  16/09/2020 EP3175711 

(73)  Boehringer Ingelheim Animal Health USA 

Inc. 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500 

Duluth, GA 30096 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TEJWANI, Monica; DAS-NANDY, Arima and 

ROSENTEL Jr., Joseph K. 

(54)  ПАРАЗИТСКИ СОСТАВИ КОИШТО 

СОДРЖАТ ПОВЕЌЕКРАТНИ АКТИВНИ 

АГЕНСИ, ПОСТАПКИ И НИВНИ 

УПОТРЕБИ  

(57)  1  Локален ветеринарен состав за 

употреба во лекување или заштитување од 

паразитна инфекција или напад кај мачка, 

споменатиот состав содржи:  

(a) комбинација на:  

барем еден 1-арилпиразол активен агенс со 

формула (I),  
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

             

кадешто:  

R1 е водород, цијано, нитро, халоген, R3, R8, 

формил, -C(O)R8, -C(O)OR8, - C(O)NR9R10, -

C(=NOH)NH2, -C(=NNH2)R9, или -C(S)NH2; 

R2 е R8, халоген, цијано, нитро, -SCN, 4-5-

дицијаноимидазол-2-ил, или -S(O)mR11; 

R3 е водород, халоген, алкил, халоалкил, OH, 

OR8, S(O)mR1-C(O)R8, - C(O)OR3, NR9R10, -

N=C(R9)(R14), -N=C(R10)-Z-(R9), -N=C(R10)-

NR9R10, - N(R8)-C(R10)=NR9, -

N(R1)C(O)CR15R10R1-N(R11)C(O)арил, - 

N(R11)C(O)хетероарил или -N(R11)C(O)OR10;  

R4, R5 и R7 се независно водород, халоген, 

алкил, халоалкил, цијано или нитро; 

R6 е халоген, алкил, халоалкил, алкокси, 

халоалкилокси, цијано, нитро,  

-C(O)R12, - S(O)nR12 или SF5; 

X е азотен атом или C-R13; 

Z е O, S(O)m или NR9 

R8 е алкил или халоалкил; 

R9 е водород, алкил, халоалкил или алкокси; 

R10 е водород, алкил, халоалкил, алкокси, или -

C(O)R8; 

R11 е алкил, халоалкил, алкенил, халоалкенил, 

алкинил, халоалкинил, алкоксиалкил, или 

халоалкоксиалкил; 

R12 е алкил или халоалкил; 

R13 е водород, халоген, цијано, нитро, алкил, 

халоалкил, алкокси или халоалкокси; 

R14 е опционално супституиран арил или 

опционално супституиран хетероарил; 

R15 е водород, халоген, алкокси, халоалкокси, 

алкоксиалкил, халоалкоксиалкил, формилокси, 

алкилкарбонилокси, халоалкилкарбонилокси, 

алкилтио, халоалкилтио, алкилсулфинил, 

халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, 

халоалкилсулфонил, алкиламино, 

диалкиламино, халоалкиламино, 

ди(халоалкил)амино, арилокси или 

арилалкокси; кадешто споменатиот алкил, 

халоалкил, алкокси, групи се опционално 

супституирани со алкил, халоалкил, алкокси, 

арил, или хетероарил; споменатиот арил или 

хетероарил групи се опционално супституирани 

со еден или повеќе од алкил, халоалкил, арил, 

халоген, C(O)R8, -C(O)OR8, -C(O)NR9R10, -

C(S)NH2, или -S(O)mR11 m е 0, 1 или 2; и 

n е 0, 1 или 2; или 

негова фармацевтска прифатлива сол, хидрат 

или солват;  

 

барем еден макроцикличен лактон активен 

агенс којшто е авермектин или милбемицин; 

барем еден активен агенс регулатор на раст на 

инсект избран од (S)-метопрен, пирипроксифен, 

хидропрен, циромазин, флуазурон, луфенурон 

и новалурон; и 

барем еден антихелминтичен агенс избран од 

тиабендазол, оксибендазол, мебендазол, 

фенбендазол, оксфендазол, албендазол, 

триклабендазол, фебантел, левамизол, 

пирантел, морантел, празиквантел, клозантел, 

клорсулон, аминоацетонитрил активен агенс и 

арилоазол-2-ил цијаноетиламино активен 

агенс;  

 

(b) фармацевтски прифатлив носач којшто 

содржи глицерол формал и диметил изосорбид 

и  

(c) опционално инхибитор на кристализација.  

има уште 11 патентни барања 

 



 

 

15 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

(51)  H 05B 1/02, A 61M 5/32  

(11)  11850   (13) Т1 

(21)  2020/824   (22) 22/10/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  GB201313209  24/07/2013  GB 

(96)  14/07/2014 EP14750785.9 

(97)  22/07/2020 EP3024519 

(73)  Needlesmart Ltd Lonsdale & Marsh 

7th Floor, Cotton House, Old Hall Street, 

Liverpool L3 9TX, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KIRBY, Clifford and DOUCE, Norman 

(54)  УНИШТУВАЧ НА ПОДКОЖНИ ИГЛИ 

(57)  1  Апаратот (110) за обработка на 

подкожна игла (2), се состои од:  

куќиште (112) кое се состои од отвор (114) што 

води до цилиндар контејнер (118) за примање и 

складирање на иглата (2) во тоа;  

прва електрода (16) за контакт со иглата (2) 

близу до првиот крај;  

втора електрода (20) за контакт со иглата (2) на 

нејзиниот остар крај;  

контролен систем, управуван да предизвика 

проток на струја во иглата (2) помеѓу 

наведените прва (16) и втора (20) електрода, 

при што споменатата струја предизвикува 

омекнување на иглата (2) и при што втората 

електрода (20) е направена да ја придвижи во 

цилиндарот контејнер (118) и да обезбедат 

аксијална сила на притисок на иглата (2) долж 

оската на иглата, која се карактеризира со:  

цилиндарот контејнер (118) составен од грејач 

(300) за предзагревање на цилиндерот 

контејнер (118) пред примена на аксијалната 

сила на притисок врз иглата (2). 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

(51)  A 21D 15/00, A 23L 3/349  

(11)  11817   (13) Т1 

(21)  2020/826   (22) 22/10/2020 

(45) 30/09/2021 

(96)  25/01/2017 EP17152967.0 

(97)  12/08/2020 EP3199031 

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

Mantova, 166 43100 Parma, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FERRARI, Corrado; RIBOLDI, Giancarlo and 

BUTTINI, Roberto 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕК 

ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОД ШТО МОЖЕ ДА СЕ 

СКЛАДИРА НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА 

(57)  1  Процес за производството на мек 

пекарски производ со содржина на влага од 

најмалку 11%, кој што може да биде складиран 

на собна температура, додека се задржани 

значително непроменети неговите 

карактеристики на мекост, опционално спакуван 

во обвивка од пластичен материјал за храна 

без да се внесува модифицирана атмосфера, 

се состои од чекорите на:  

 

а) обезбедување на полу-готов производ 

добиен од квасено тесто на основа од брашно; 

б) печење на наведениот полу-готов производ 

во печка, добивајќи се пекарски производ кој 

има содржина на влага од помеѓу 10% и 35% на 

тежина од вкупната тежина на наведениот 

пекарски производ;  

       в) инјектирање на хидроалкохолен раствор 

во наведениот пекарски производ, во количина 

така што ќе доведе до зголемување на најмалку 

10% од содржината на влага од наведениот 

пекарски продукт и во тежински сооднос кој се 

состои од помеѓу 1:7 и 1:40 во однос на 

наведениот пекарски производ, каде што 

наведениот хидроалкохолен раствор е раствор 

од етил алкохол во вода со количина на етил 

алкохол од помеѓу 1% и 35% на тежина од 

вкупната тежина на растворот. 

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 3/00  

(11)  11818   (13) Т1 

(21)  2020/828   (22) 26/10/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201662377137P  19/08/2016  US 

(96)  09/08/2017 EP17761332.0 

(97)  07/10/2020 EP3500564 

(73)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York, 

NY 10017 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LEE, Esther Cheng Yin; LI, Qifang; CABRAL, 

Shawn; FUTATSUGI, Kentaro; HUARD, Kim; 

BOEHM, Markus; DOWLING, Matthew S.; 

LONDREGAN, Allyn T.; POLIVKOVA, Jana and 

PRICE, David A. 

(54)  ДИАЦИЛГЛИЦЕРОЛ 

АЦИЛТРАНСФЕРАЗНИ 2 ИНХИБИТОРИ  

(57)  1   Соединение со формула (I)  

  

кадешто  

D1и D2 се секој независно N или CH; 

R1 е H, или (C1-C2)алкил опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

секој независно избрани од флуор и (C3-

C6)циклоалкил; 

R2 е H или флуор; 

R3 е,  

R4 е H, цијано, или (C1-C4)алкил опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

секој независно избрани од -OH и -S(O)2R6; 

R5 е H или -OH; и 

R6 е (C1-C4)алкил; или негова фармацевтска 

прифатлива сол.  

има уште 27 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

(51)  B 60K 1/00, B 60K 1/04, B 60K 16/00, B 60K 

17/28, B 62D 51/06  

(11)  11819   (13) Т1 

(21)  2020/842   (22) 28/10/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  NL2017010  20/06/2016  NL 

(96)  20/06/2017 EP17737897.3 

(97)  05/08/2020 EP3471988 

(73)  Matador Exploitatie B.V. Torenstraat 29 

5268 AS Helvoirt , NL 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   PAULIDES, Johannes Jacobus Hubertus 

and PENNINGS, Martijn Johan Wouter 

(54)  ТРАКТОР СО ЕДНА ОСОВИНА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН 

(57)  1  Трактор со една осовина на електричен 

погон за спојување со,  и напојување на, 

различни делови на опрема (50), кој се состои 

од: 

    - рамка (2); 

    - погонска осовина (3), поврзана за рамката 

на тракторот, обезбедени со еден пар тркала 

(4); 

    - примарен електричен мотор (5) споен со 

погонската осовина (3); 

    - погонско вратило за опрема (6) за 

спојување, што може да се ослободи, со парче 

опрема (50); и, 

     - најмалку еден извор на електрична 

енергија (8), како напојување на примарниот 

електричен 2.  

       мотор (5);  

при што тракторот е дополнително обезбеден 

со најмалку еден секундарен електричен мотор 

(7), кој секундарен електричен мотор е споен со 

погонското вратило на опремата (6), при што 

барем еден извор на електрична енергија (8) е 

исто така напојување на секундарниот 

електричен мотор (7), и каде примарниот 

електричен мотор (5) се поврзува само со 

тркалата (4) на погонската осовина (3) и 

секундарниот електричен мотор (7) се поврзува 

само со погонското вратило на опремата (6), и 

се карактеризира со тоа што погонската 

осовина (3) и погонското вратило на опремата 

(6) се заемно во голем дел ориентирани 

вертикално. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/10, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 

9/28, A 61K 9/48, A 61K 9/50, A 61P 1/04, A 61P 

1/12, A 61P 1/14, A 61P 29/02  

(11)  11820   (13) Т1 

(21)  2020/881   (22) 11/11/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201361914951P  11/12/2013  US and 

US201361914952P  11/12/2013  US 
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(96)  11/12/2014 EP14824655.6 

(97)  30/09/2020 EP3079669 

(73)  Ironwood Pharmaceuticals, Inc. and 

Forest Laboratories Holdings Limited 

100 Summer Street, Suite 2300, Boston, MA 

02110 , US and Victoria Place, 5th Floor, 

31 Victoria Street, Hamilton, BM 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HASHASH, Ahmad; CHHETTRY, Anil; 

CURRIE, Mark G.; MO, Yun; FRETZEN, Angelika; 

DEDHIYA, Mahendra; MILLER, Matthew; 

SANGHVI, Ritesh; BARI, Mohammad Mafruhul 

and GRILL, Andreas 

(54)  СОСТАВИ СО ОДЛОЖЕНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛИНАКЛОТИД 

(57)  1  Состав со одложено ослободување што 

содржи таблета со гастро-резистентна обвивка, 

назначено со тоа, што таблетата содржи: 

линаклотид; 

Ca2+; 

хистидин; и 

поливинил алкохол (PVA). 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/06, C 07D 239/54, A 61K 31/513, 

A 61P 31/06  

(11)  11821   (13) Т1 

(21)  2020/882   (22) 11/11/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  EP20160382124  22/03/2016  EP 

(96)  20/03/2017 EP17710980.8 

(97)  02/09/2020 EP3432887 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 980 Great West Road 

Brentford Middlesex TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   BALLELL PAGES, Lluis; BARROS 

AGUIRRE, David; BATES, Robert H; CASTRO 

PICHEL, Julia; ESQUIVIAS PROVENCIO, Jorge 

and PETHE, Kevin 

(54)  АГЕНС ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА 

(57)  1  6-((4-(2,3-диметилфенокси)пиперидин-1-

ил)метил)пиримидин-2,4(1H,3H)-дион, или 

негова фармацевтска прифатлива сол, за 

употреба во терапија. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 08J 3/075, A 61K 9/00, A 61K 9/28, A 61K 

9/50, A 61K 47/10, A 61K 9/16  

(11)  11822   (13) Т1 

(21)  2020/883   (22) 11/11/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  EP20090167026  31/07/2009  EP and 

EP20090172339  06/10/2009  EP 

(96)  30/07/2010 EP10737075.1 

(97)  09/09/2020 EP2459220 

(73)  Ascendis Pharma A/S Tuborg Boulevard 

12 2900 Hellerup, DK 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   RAU, Harald;  HERSEL, Ulrich;  KRUSCH, 

Mathias; VETTER, Dirk and VOIGT, Tobias 

(54)  БИОРАЗГРАДЛИВ ПОЛИЕТИЛЕН 

ГЛИКОЛ НА ОСНОВА НА ХИДРОГЕЛОВИ 

НЕРАСТВОРЛИВИ ВО ВОДА 

(57)  1  Биоразградлив поли(етилен гликол) на 

основа на хидрогел нерастворлив во вода се 

состои од странични групи на основниот скелет 

кои се поврзани заедно преку вмрежени 

странични групи, секоја вмрежена странична 

група е терминирана преку барем две 

хидролитички разградливи врски, страничните 

групи на основниот скелет се карактеризирани 

преку тоа што  имаат молекуларна тежина во 

опсегот од 1 kDa до 20 kDa и ја имаат 

структурата С*-(А-Hyp)x, каде што 

С* е разгранет централен дел, 

       А е полимерен синџир на основа на 

поли(етилен гликол), 

       Hyp е хипер-разгранета дендримерична 

странична група, 

       x е цел број од 3 до 16; 

и каде што хипер-разгранетата дендримерична 

странична група понатаму се состои од 

реактивни функционални групи и меѓу-поврзани 

функционални групи.      

има уште 36 патентни барања 

 

(51)  G 06F 1/16  

(11)  11851   (13) Т1 

(21)  2020/884   (22) 11/11/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201314144748  31/12/2013  US 

(96)  24/12/2014 EP14200351.6 

(97)  19/08/2020 EP2908208 

(73)  Optelec B.V. Breslau 4 2993 LT 

Barendrecht, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Auger, Robert; Vugts, Johannes Jacobus 

Antonius Maria and Illing, Ivar 

(54)  УРЕД ЗА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА  

(57)  1  Апарат (10) за снимање и прикажување 

на слика на предмет (12), наведениот апарат 
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(10) се состои од: рамка (16), тело (18) 

поврзано со рамката (16) и составено од екран 

(28) за прикажување на сликата на објектот; 

барем еден оптички сензор (26) за снимање на 

сликата на објектот (12), средство за 

поместување на рамката во однос на 

површината на предметот (12) во прва насока и 

средства за движење на оптичкиот сензор (26) 

и екранот (28) во однос на рамката (16) во 

втора, транслациона, насока, при што 

средствата за движење на рамката се состојат 

од најмалку еден валјак (22) и најмалку една 

лизгалка (20) ротирачки поврзана со барем 

еден валјак (22), таков што на телото (18) му е 

дозволено да се движи од затворена положба 

во која е целосно паралелна со барем една 

лизгалка (20) до отворена положба. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 01N 25/00, A 61K 31/42, A 61P 33/00  

(11)  11824   (13) Т1 

(21)  2020/885   (22) 12/11/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201161533308P  12/09/2011  US 

(96)  12/09/2012 EP16187099.3 

(97)  26/08/2020 EP3172964 

(73)  Boehringer Ingelheim Animal Health USA 

Inc. 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500 

Duluth, GA 30096, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SOLL, Mark, D.; TEJWANI-MOTWANI, 

Monica; PATE, James; SHUB, Natalya; 

BELANSKY, Carol and  ROSENTEL, Joseph, K. 

(54)  ПАРАЗИТИЦИДНИ СОСТАВИ КОИ ШТО 

СОДРЖАТ ИЗОКСАЗОЛИН АКТИВЕН 

АГЕНС,ПОСТАПКИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57) има уште  патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/485, A 61K 31/137, A 61P 25/24, A 

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

(11)  11865   (13) Т1 

(21)  2020/889   (22) 13/11/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201414550618  21/11/2014  US; 

US201414554947  26/11/2014  US; 

US201414554988  26/11/2014  US; 
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US201414555085  26/11/2014  US; 

US201514602177  21/01/2015  US; 

US201514604397  23/01/2015  US; 

US201514617624  09/02/2015  US and 

US201514628062  20/02/2015  US 

(96)  01/05/2015 EP15861189.7 

(97)  02/09/2020 EP3220909 

(73)  Antecip Bioventures II LLC 630 Fifth 

Avenue, Suite 2000 New York, NY 1011US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  TABUTEAU, Herriot 

(54)  BUPROPION ЗА МОДУЛАЦИЈА НА 

НИВОТО НА ЛЕК DEKSTROMETORFAN ВО 

ПЛАЗМА 

(57)  1  Bupropion за употреба во постапка на 

зголемување на нивото на Dekstrometorfan  во 

плазма на човечко суштество  кое што е 

екстензивен метаболизер на Dekstrometorfan и 

на кое што му е потребно лекување со 

Dekstrometorfan, при што употребата опфаќа 

секојдневно заедничко давање на Bupropion со 

Dekstrometorfan на човешкото суштество во тек 

од најмалку осум последователно денови и при 

што, осмиот ден на заедничкото давање на 

Bupropion со Dekstrometorfan, AUC0-12 на 

Dekstrometorfan од најмалку 400 ng•hr/mL. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/09, A 61K 48/00, A 61P 27/02  

(11)  11825   (13) Т1 

(21)  2020/891   (22) 13/11/2020 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201662351234P  16/06/2016  US 

(96)  16/06/2017 EP17814223.8 

(97)  28/10/2020 EP3471780 

(73)  Adverum Biotechnologies, Inc. 1035 

O'Brien Drive Suite A Menlo Park, California 

94025, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GASMI, Mehdi and BLUMENKRANZ, Mark 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ БА ВМД СО УПОТРЕБА НА 

AAV2 ВАРИЈАНТА СО АФЛИБЕРЦЕПТ 

(57) има уште  патентни барања 
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(51)  A 61K 8/36, A 61K 8/43, A 61Q 11/00  

(11)  11826   (13) Т1 

(21)  2021/101   (22) 02/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  EP19151526  11/01/2019  EP 

(96)  13/01/2020 20700704.8 

(97)  02/12/2020 EP3697380 

(73)  Meda AB Pipers Väg 2ª 170 73 Solna, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FILIPPI, Elisabetta; ZANARDI, Andrea and 

GELFI, Elena 

(54)  ПРЕПАРАТИ ЗА ОРАЛНА НЕГА КОИ 

СОДРЖАТ ХЛОРХЕКСИДИН И АРГИНИН ИЛИ 

НИВНИ СОЛИ 

(57)  1  Употреба на аргинин или негова сол за 

стабилизирање на хлорхексидин или негова 

сол во течен препарат за орална нега што е 

средство за измивање на устата, средство за 

плакнење на устата или спреј. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/00, A 61K 39/00  

(11)  11827   (13) Т1 

(21)  2021/102   (22) 02/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201662347476  08/06/2016  US and 

US20166236651P  25/07/2016  US 

(96)  07/06/2017 EP17732657.6 

(97)  04/11/2020 EP3458479 

(73)  AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road 

North Chicago, IL 60064, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BRUNCKO, Milan; SOUERS, Andrew, J.; 

THAKUR, Archana; CHAO, Debra; JUDD, Andrew, 

S.; BENATUIL, Lorenzo; IZERADJENE, Kamel and 

PHILLIPS, Andrew, C. 

(54)  АНТИ-B7-H3 АНТИТЕЛА И КОЊУГАТИ 

НА АНТИТЕЛО ЛЕКОВИ  

(57)  1  Анти-човечки B7H3 (hB7-H3) коњугат на 

антитело лек (АЛК) којшто ја содржи следната 

структура: 

  

 

кадешто m е 2 и Ab е анти-hB7-H3 антитело, 

кадешто антителото Ab содржи  

 

домен на тешка низа CDR3 којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца како што е  

 

 

прикажано во SEQ ID NO: 35, домен на тешка 

низа CDR2 којшто ја содржи аминокиселинската 

секвенца како што е прикажано во SEQ ID NO: 

34, и домен на тешка низа CDR1 којшто ја 

содржи аминокиселинската секвенца како што е 

прикажано во SEQ ID NO: 33; и  

домен на лесна низа CDR3 којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца како што е 

прикажано во SEQ ID NO: 39, домен на лесна 
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низа CDR2 којшто ја содржи аминокиселинската 

секвенца како што е прикажано во SEQ ID NO: 

38, и домен на лесна низа CDR1 којшто ја 

содржи аминокиселинската секвенца како што е 

прикажано во SEQ ID NO: 37. 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 519/00, A 61K 31/497, 

A 61K 31/499, A 61K 31/506, A 61K 31/5377, A 

61K 31/55, A 61K 31/496, A 61K 31/444, A 61K 

31/4545, A 61P 35/00, A 61P 35/04, A 61P 43/00, 

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

(11)  11828   (13) Т1 

(21)  2021/103   (22) 02/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201562193448P  16/07/2015  US and 

US201562274018P  31/12/2015  US 

(96)  15/07/2016 EP16741825.0 

(97)  11/11/2020 EP3322706 

(73)  Array Biopharma, Inc. 3200 Walnut Street 

Boulder, CO 80301 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JIANG, Yutong; HAAS, Julia; KOLAKOWSKI, 

Gabrielle R.; BLAKE, James F.; ANDREWS, 

Steven W.; CHICARELLI, Mark J. and GOLOS, 

Adam 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ПИРАЗОЛО[1,5-

A]ПИРИДИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО RET 

КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со општата формула I:  

  

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто:  

X1 е CH, CCH3, CF, CCl или N;  

X2 е CH, CF или N; 

X3 е CH, CF или N; 

X4 е CH, CF или N;  

кадешто нула, еден или два од XX2, X3 и X4 е 

N; 

A е H, Cl, CN, Br, CH3, CH2CH3 или 

циклопропил; 

B е Ar1; 

Ar1 е 5-член хетероарил прстен којшто има 1-3 

прстен хетероатоми независно избрани од N, S 
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и O, кадешто споменатиот хетероарил прстен е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од групата 

составена од халоген, C1-C6 алкил, хидрокси 

C1-C6 алкил, флуоро C1-C6 алкил, дифлуоро 

C1-C6 алкил, трифлуоро C1-C6 алкил, цијано 

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

C4 алкокси)CH2C(= O)-, (C1-C4 алкокси)C(= 

O)C1-C3 алкил, C3-C6 циклоалкил, (RaRbN)C1-

C6 алкил, (RaRbN)C(= O)C1-C6 алкил, (C1-C6 

алкилSO2)C1-C6 алкил, Cyca, и 4-

метоксибензил;  

Ra и Rb се независно H или C1-C6 алкил; 

Cyca е 4-6 член хетероцикличен прстен којшто 

има прстенест хетероатом избран од N и O, 

кадешто споменатиот хетероцикличен прстен е 

опционално супституиран со халоген, C1-C6 

алкил, флуоро C1-C6 алкил, дифлуоро C1-C6 

алкил, трифлуоро C1-C6 алкил, (C1-C6 

алкокси)C1-C6 алкил, ди(C1-C3 

алкил)NCH2C(=O), (C1-C6 алкокси)C(=O) или 

(C1-C6 алкокси)CH2C(=O); 

D e хетCycхетCyc2, хетCyc3 или хетCyc9; 

хетCyc1 е 4-6 член хетероцикличен прстен 

којшто има 1-2 прстенести атоми избрани од N 

и O, кадешто споменатиот хетероцикличен 

прстен е опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти независно избрани од 

групата составена од C1-C3 алкил, флуороC1-

C3 алкил, дифлуороC1-C3 алкил, 

трифлуороC1-C3 алкил и OH, или споменатиот 

хетероцикличен прстен е супституиран со C3-

C6 циклоалкилиден прстен, или споменатиот 

хетероцикличен прстен е супституиран со оксо 

група;  

хетCyc2 е 7-8 член поврзан хетероцикличен 

прстен којшто има 1-3 прстенести хетероатоми 

независно избрани од N и O, кадешто 

споменатиот хетероцикличен прстен е 

опционално супституиран со C1-C3 алкил; 

хетCyc3 е 7-11 член хетeрoспироцикличен  

прстен којшто има 1-2 прстен хетероатоми 

независно избрани од N и O, кадешто 

споменатиот прстен е опционално супституиран 

со C1-C3 алкил; 

хетCyc9 е фузиран 9-10 член хетероцикличен 

прстен којшто има 1-3 прстен азотни атоми и 

опционално супституиран со оксо; 

E е  

(a) водород, 

(b) OH, 

(c) RaRbN-, кадешто Ra е H или C1-C6 алкил и 

Rb е H, C1-C6 алкил или фенил; 

(d) C1-C6 алкил опционално супституиран со 

еден до три флуори, 

(e) хидроксиC1-C6 алкил- опционално 

супституиран со еден до три флуори, 

(f) C1-C6 алкокси опционално супституиран со 

еден до три флуори, 

(g) хидрокси(C1-C6 алкокси) опционално 

супституиран со еден до три флуори, 

(h) (C1-C6 алкокси)хидрокси C1-C6 алкил 

опционално супституиран со еден до три 

флуори,  

(i) (C1-C6 алкил)C(=O)- опционално 

супституиран со еден до три флуори, 

(j) (хидрокси C1-C6 алкил)C(=O)- опционално 

супституиран со еден до три флуори, 

(k) (C1-C6 алкокси)C(=O)-, 

(1) (C1-C6 алкокси)(C1-C6 алкил)C(=O)-, 

(m) HC(=O)-, 

(n) Cyc 

(o) Cyc1C(=O)-, 

(p) Cyc1(C1-C6 алкил)C(=O)- кадешто 

споменатиот алкил дел е опционално 

супституиран со една или повеќе групи 

независно избрани од групата составена од OH, 

флуоро, C1-C3 алкокси и RcRdN-, кадешто Rc и 

Rd се независно H или C1-C6 алкил, 

(q) хетCyc4, 

(r) хетCyc4C(=O)-, 

(s) хетCyc4(C1-C3 алкил)C(=O)-, 

(t) (хетCyc4)C(=O)C1-C2 алкил-, 

(u) хетCyc4C(=O)NH-, 

(v) Ar2, 

(w) Ar2C(=O)-, 
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(x) Ar2C1-C6 алкил-, 

(y) (Ar2)хидрокси C2-C6 алкил-, 

(z) Ar2(C1-C3 алкил)C(=O)- кадешто 

споменатиот алкил дел е опционално 

супституиран со една или две групи независно 

избрани од групата составена од OH, C1-C6 

алкил (опционално супституиран со 1-3 

флуори), хидроксиC1-C6 алкил, C1-C6 алкокси 

и ReRfN-, кадешто Re и Rf се независно H или 

C1-C6 алкил, или Re и Rf заедно со азотни кон 

којшто тие се сврзани од 5-6 член азацикличен 

прстен опционално којшто има an 

дополнителен прстен хетероатом избран од N и 

O, 

(aa) хетAr2C(=O)-, 

(bb) (хетAr2)хидроксиC2-C6 алкил-, 

(cc) хетAr2(C1-C3 алкил)C(=O)-, кадешто 

споменатиот алкил дел е опционално 

супституиран со една до две групи независно 

избран од групата составена од OH, C1-C6 

алкил, хидроксиC1-C6 алкил, C1-C6 алкокси и 

ReRfN-, кадешто Re и Rf се независно H или 

C1-C6 алкил или Re и Rf заедно со азоти кон 

којшто тие се сврзани од 5-6 член азацикличен 

прстен опционално којшто има дополнителен 

прстен хетероатом избран од N и O, 

(dd) R1R2NC(=O)-, 

(ee) R1R2N(C1-C3 алкил)C(=O)-, кадешто 

споменатиот алкил дел е опционално 

супституиран со фенил, 

(ff) R1R2NC(=O)C1-C2 алкил-, 

(gg) R1R2NC(=O)NH-, 

(hh) CH3SO2(C1-C6 алкил)C(=O)-, 

(ii) (C1-C6 алкил)SO2-, 

(jj) (C3-C6 циклоалкил)CH2SO2-, 

(kk) хетCyc5-SO2-, 

(11) R4R5NSO2-, 

(mm) R6C(=O)NH-, 

(nn) хетCyc6, 

(oo) хетAr2C1-C6 алкил-, 

(pp) (хетCyc4)C1-C6 алкил-, 

(qq) (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил- опционално 

супституиран со 1-3 флуори, 

(rr) (C3-C6 циклоалкокси)C1-C6 алкил-, 

(ss) (C3-C6 циклоалкил)C1-C6 алкил-, кадешто 

споменатиот циклоалкил е опционално 

супституиран со 1-2 флуори, 

(tt) (RgRhN)C1-C6 алкил-, кадешто Rg и Rh се 

независно H или C1-C6 алкил, 

(uu) Ar2-O-, 

(vv) (C1-C6 алкилSO2)C1-C6 алкил-, 

(ww) (C1-C6 алкокси)C(=O)NHC1-C6 алкил-, 

(xx) (C3-C6 циклоалкокси)C(=O)-, 

(yy) (C3-C6 циклоалкил)SO2-, кадешто 

споменатиот циклоалкил е опционално 

супституиран со C1-C6 алкил, 

(zz) Ar4CH2OC(=O)-, 

(aaa) (N-(C1-C3 алкил)пиридинонил)C1-C3 

алкил-, и 

(bbb) (Ar4SO2)C1-C6 алкил-;  

Cyc1 е C3-C6 циклоалкил, кадешто (a) 

споменатиот циклоалкил е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избран од групата составена од OH, 

халоген, C1-C6 алкокси, CN, хидроксиC1-C6 

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

алкил опционално супституиран со 1-3 флуори, 

или (b) споменатиот циклоалкил е супституиран 

со фенил, кадешто споменатиот фенил е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од групата 

составена од халоген, C1-C3 алкил, C1-C3 

алкокси и CF, или (c) споменатиот циклоалкил е 

супституиран со 5-6 член хетероарил прстен 

којшто има 1-3 прстен хетероатоми независно 

избран од N и O, кадешто споменатиот 

хетероарил прстен е опционално супституиран 

со еден или повеќе супституенти независно 

избрани од групата составена од халоген, C1-

C3 алкил, C1-C3 алкокси и CF3; 

Ar2 е фенил опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти независно избрани од 

групата составена одхалоген, C1-C6 алкил, C1-

C6 алкокси (опционално супституиран со 1-3 

флуори), флуоро C1-C6 алкил, дифлуоро C1-C6 

алкил, трифлуоро C1-C6 алкил, CN, a 5-6 член 
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хетероцикличен прстен којшто има 1-2 прстен 

хетероатоми независно избран од N и O, и 

RiRjN-кадешто Ri и Rj се независно H или C1-

C6 алкил; 

хетAr2 е 5-6 член хетероарил прстен којшто има 

1-3 прстен хетероатоми независно избрани од 

N, O и S и опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти  независно избрани од 

групата составена од халоген, C1-C6 алкил, C1-

C6 алкокси (опционално супституиран со 1-3 

флуори), флуоро C1-C6 алкил, дифлуоро C1-C6 

алкил, трифлуоро C1-C6 алкил, хидроксиC1-C6 

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

C6 алкил, CN, OH, и R’R"N-, кадешто R’ и R" се 

независно H или C1-C3 алкил; 

хетCyc4 е (a) 4-6 член хетероцикличен прстен 

којшто има 1-2 прстен хетероатоми независно 

избрани од N, O и S кадешто споменатиот S е 

опционално оксидиран до SO2, (b) 7-8 член 

поврзан хетероцикличен прстен којшто има 1-2 

прстен хетероатоми независно избран од N и O, 

(c) 6-12 член фузиран бицикличен 

хетероцикличен прстен којшто има 1-2 прстен 

хетероатоми независно избран од N и O и 

опционално независно супституиран со1-2 C1-

C6 алкил супституенти, или (d) 7-10 член 

спироцикличен хетероцикличен прстен којшто 

има 1-2 прстен хетероoатоми независно избран 

од N и O, кадешто секој од споменатите 

хетероциклични прстени е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од групата составена од 

халоген, OH, CN, C1-C6 алкил (опционално 

супституиран со 1-3 флуори), C1-C6 алкокси, 

(C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил, (C3-

C6)циклоалкил, (C1- C6 алкил)C(=O)-, 5-6 член 

хетероцикличен прстен којшто има 1-2 прстен 

хетероатоми независно избран од N и O, и 

фенил кадешто споменатиот фенил е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од халоген, C1-C6 алкил 

и C1-C6 алкокси; 

хетCyc5 е 5-6 член хетероцикличен прстен 

којшто има прстен хетероатом избран од O и N; 

хетCyc6 е 5 член хетероцикличен прстен којшто 

има еден или два прстен хетероатоми 

независно избрани од N и O, кадешто 

споменатиот прстен е супституиран со оксо и 

кадешто споменатиот прстен е дополнително 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од групата 

составена од OH и C1-C6 алкил; 

R1 е H, C1-C6 алкил или (C1-C6 алкокси)C1-C6 

алкил; 

R2 е H, C1-C6 алкил (опционално супституиран 

со 1-3 флуори), (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил 

(опционално супституиран со 1-3 флуори), 

Cyc3, хидроксиC1-C6 алкил (опционално 

супституиран со 1-3 флуори), C1-C6 алкокси 

(опционално супституиран со 1-3 флуори), (C1-

C6 алкокси)C(=O), хетCyc7, Ar3, Ar3C1-C3 

алкил-, хидроксиC1-C6 алкокси или (3-6C 

циклоалкил)CH2O-; 

Cyc3 е 3-6 член карбоцикличен прстен 

опционално супституиран со 1-2 групи 

независно избран од групата составена од C1-

C6 алкокси, OH и халоген; 

хетCyc7 5-6 член хетероцикличен прстен којшто 

има прстен хетероатом избран од O и N 

кадешто споменатиот прстен е опционално 

супституиран со C1-C6 алкил; 

Ar3 е фенил опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти независно избран од 

халоген, C1-C3 алкил, C1-C3 алкокси, 

флуороC1-C3 алкил, дифлуороC1-C3 алкил и 

трифлуороC1-C3 алкил; 

R4 и R5 се независно H или C1-C6 алкил; 

R6 е C1-C6 алкил, хидроксиC1-C6 алкил, C1-C6 

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

или хетCyc8; хетCyc8 е 5-6 член 

хетероцикличен прстен којшто има прстен 

хетероатом избран од O и N, кадешто 

споменатиот хетероцикличен прстен е 

опционално супституиран со C1-C6 алкил; и 

Ar4 е фенил опционално супституиран со еден 
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или повеќе халогени.  има уште 24 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61P 19/02, A 

61P 29/00, A 61P 35/02, A 61P 35/04, A 61P 

37/00, A 61P 37/08, A 61P 17/02, A 61P 11/06, A 

61P 35/00  

(11)  11829   (13) Т1 

(21)  2021/104   (22) 03/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  EP20130198784  20/12/2013  EP; 

US201361869510P  23/08/2013  US; 

US201361907749P  22/11/2013  US and 

US201461990475P  08/05/2014  US 

(96)  20/08/2014 EP14837858.1 

(97)  11/11/2020 EP3035965 

(73)  MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center 

Drive Rockville, MD 20850, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HUANG, Ling; BONVINI, Ezio; JOHNSON, 

Leslie S.;  MOORE, Paul A.; CHICHILI, Gurunadh 

Reddy and ALDERSON, Ralph Froman 

(54)  БИ-СПЕЦИФИЧНИ МОНОВАЛЕНТНИ 

ДИАТЕЛА КОИШТО СЕ СПОСОБНИ ЗА 

ВРЗУВАЊЕ НА CD123 И CD3, И НИВНИ 

УПОТРЕБИ  

(57)  1  Диатело способно за специфично 

врзување за епотоп на CD 123 и за епитоп на 

CD3, кадешто диателото содржи прва 

полипептидна низа и втора полипептидна низа, 

ковалентно сврзани еден за друга, кадешто: 

 

A. првата полипептидна низа содржи, во правец 

N-завршеток кон C- завршеток: 

 

i. домен којшто содржи  

 

(1) суб-домен (1A), којшто содржи VL домен од 

моноклонално антитело способно за врзување 

за CD3 (VLCD3) и има аминокиселинска 

секвенца од SEQ ID NO:21; и 

(2) суб-домен (1B), којшто содржи VH домен од 

моноклонално антитело способно за врзување 

за CD123 (VHCD123) и има аминокиселинска 

секвенца од SEQ ID NO:26, кадешто 

споменатите суб-домени 1A и 1B се одвоени 

еден од друг со пептиден поврзувач којшто има 

аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:29; 

 

ii. домен 2, кадешто споменатиот домен 2 е E-

coil домен има аминокиселинска секвенца од 

SEQ ID NO:34 или K-coil домен има 

аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:35, 

кадешто споменатиот домен 2 е одвоен од 

споменатиот домен 1 со пептиден поврзувач 

има аминокиселинска секвенца од SEQ ID 

NO:30; и 

B. втората полипептидна низа содржи, во 

правец N-завршеток кон C- завршеток: 

 

i. домен којшто содржи   

 

(1) суб-домен (1A), којшто содржи VL домен од 

моноклонално антитело способно за врзување 

за  CD123 (VLCDI23) и има аминокиселинска 

секвенца од SEQ ID NO:25; и 

(2) суб-домен (1B), којшто содржи VH домен од 

моноклонално антитело способно за врзување 

за CD3 (VHCD3) и има аминокиселинска 

секвенца од SEQ ID NO:22, кадешто 

споменатите суб-домени 1A и 1B се одвоени 

еден од друг со пептиден поврзувач којшто има 

аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:29; 

 

ii. домен 2, кадешто споменатиот домен 2 е K-

coil домен има аминокиселинска секвенца од 

SEQ ID NO:35 или E-coil домен има 

аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:34, 

кадешто споменатиот домен 2 е одвоен од 

споменатиот  домен 1 со пептиден поврзувач 

има аминокиселинска секвенца од SEQ ID 

NO:30; и кадешто споменатиот домен 2 од 

споменатите први и споменатиот втори 

полипептидни низа не се E-coil домени или K-
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coil домени, 

 

и кадешто: 

 

(a) споменатиот VL домен од споменатата прва 

полипептидна низа и споменатиот VH домен од 

споменатата втора полипептидна низа 

формира антиген врзувачки домен способен за 

специфично врзување за епитоп на CD3; и 

(b) споменатиот VL домен од споменатата 

втора полипептидна низа и споменатиот VH 

домен од споменатата прва полипептидна низа 

формира антиген врзувачки домен способен за 

специфично врзување за епитоп на CD123. 

има уште 21 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/46  

(11)  11830   (13) Т1 

(21)  2021/105   (22) 03/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  GB20140011320  25/06/2014  GB 

(96)  25/06/2015 EP19169534.5 

(97)  20/01/2021 EP3556777 

(73)  UCB Biopharma SRL Allée de la 

Recherche 60 1070 Brussels, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HUMPHREYS, David Paul; HEYWOOD, Sam 

Philip; BHATTA, Pallavi and DAVE, Emma 

(54)  МУЛТИСПЕЦИФИЧНИ КОНСТРУКЦИИ НА 

АНТИТЕЛО 

(57)  1  Молекула на мулти-специфично 

антитело којашто содржи или е составена од:  

a) полипептидна низа на формула (I):  

VH-CH1-X-V1;  

и 

b) полипептидна низа на формула (II):  

VL-CL-Y-V2;  

кадешто :  

VH претставува тешка низа на варијабилен 

домен; 

CH1 претставува домен на тешка низа на 

константен регион, на пример негов домен 1;  

X претставува врска или поврзувач; 

Y претставува врска или поврзувач; 

V1 претставува dsscFv; 

VL претставува лесна низа на варијабилен 
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домен; 

CL претставува домен од лесна низа на 

константен регион, како што е Ckappa; 

V2 претставува dsscFv;  

 

кадешто секој од VH/VL, Vи V2 формира 

антиген врзувачко место и  

кадешто  само еден од VH/VL, V1 или V2 има 

специфичност за серум носечки протеин.  

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  F 01K 25/04, F 01K 7/36, F 01K 25/10  

(11)  11831   (13) Т1 

(21)  2021/106   (22) 04/02/2021 

(45) 30/09/2021 
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(96)  05/02/2014 EP14749586.5 

(97)  13/01/2021 EP2954177 

(73)  Heat Source Energy Corp. 2824 E. 

Pennsylvania Ave. Nampa, ID 83686, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  JOHNSON, Keith Sterling and NEWMAN, 

Corey Jackson 

(54)  ПОДОБРЕН ОРГАНСКИ РАНКИНОВ 

ЦИКЛУС ЗА ДЕКОМПРЕСИЈА НА 

ТОПЛИНСКИ МОТОР 

(57)  1  Топлински мотор кој користи органски 

Ранкинов циклус кој се состои од:  

органски разладувач (101) кој покажува 

атмосферска точка на вриење под -35 степени 

Целзиусови; ладилник (107);  

запечатена патека со затворена јамка за 

органскиот разладувач, запечатената патека со 

затворена јамка има и зона под висок притисок 

која апсорбира топлина од извор на топлина со 

топла вода (103) со температура помала од 82 

степени Целзиусови и која содржи прв дел од 

органскиот разладувач во најмалку гасовита 

фаза и зона со низок притисок што ја пренесува 

топлината во ладилникот и која содржи втор 

дел од органскиот разладувач во најмалку 

течна фаза;  

декомпресор со позитивно поместување (105) 

кој обезбедува градиент на притисок преку кој 

органскиот разладувач во гасовитата фаза тече 

континуирано од зоната на висок притисок во 

зоната со низок притисок, а декомпресорот со 

позитивно поместување одржува диференцијал 

на притисок помеѓу зоната на висок притисок и 

зона со низок притисок од околу 20 бари и 

околу 42 бари, декомпресор со позитивно 

поместување извлекува механичка енергија 

заради градиентот на притисокот; 

електричен генератор (147) споен со 

декомпресор со позитивно поместување што ја 

претвора извлечената механичка енергија во 

електрична енергија; и  

хидраулична пумпа со позитивно поместување 

(109) за обезбедување на континуиран проток 

на органскиот разладувач во течна фаза од 

зоната со низок притисок до зона со висок 

притисок, што се карактеризира со 

понатамошно формирање на  

вертикално ориентиран резервоар за ладење 

(189) намалување и стеснување во пресекот, 

вертикално ориентираниот резервоар за 

ладење е конфигуриран да користи гравитација 

за да обезбеди максимална густина на 

органскиот разладувач во течна фаза кога 

органскиот разладувач влегува во 

хидрауличната пумпа со позитивно 

поместување. 

има уште 8 патентни барања 
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(11)  11832   (13) Т1 

(21)  2021/108   (22) 04/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201662337796P  17/05/2016  US 

(96)  15/05/2017 EP19197371.8 

(97)  30/12/2020 EP3626273 

(73)  AbbVie Inc. and AbbVie Biotherapeutics 

Inc. 1 North Waukegan Road North Chicago, IL 

60064, US and 1500 Seaport Boulevard 

Redwood City, CA 94063 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WANG, Jieyi; ANDERSON, Mark G.; REILLY, 

Edward B; NAUMOVSKI, Louie;  ALLAN, Christian 

B. and AFAR, Daniel E. 

(54)  АНТИ-CMET АНТИТЕЛО КОЊУГАТИ НА 

ЛЕК И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Анти-cMet антитело коњугат на лек 

("ADC"), кадешто коњугатот на лекот е 

монометил ауристатин E ("MMAE"), и ADC ја 

има следната секвенца: 

кадешто Ab е анти-cMet антитело коешто 

содржи VH низа којашто содржи три CDRs, 

имено VH CDR #1 (SEQ ID NO:112), VH CDR #2 

(SEQ ID NO:113) и VH CDR #3 (SEQ ID NO: 

114); VL низа којашто содржи три CDRs, имено 

VL CDR #1 (SEQ ID NO: 115), VL CDR #2 (SEQ 

ID NO: 116) и VL CDR #3 (SEQ ID NO: 117); и 

кадешто n има вредност во опсег од 2 до 4. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/56, B 01D 53/94, B 01J 35/10, B 

01J 23/745, B 01J 37/04, B 01J 21/06  

(11)  11833   (13) Т1 

(21)  2021/109   (22) 05/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US20090371760  16/02/2009  US 

(96)  16/02/2010 EP10741866.7 

(97)  23/12/2020 EP2406006 

(73)  Tronox LLC 3301 NW 150th St Oklahoma 

City, OK 73134, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  AUGUSTINE, Steve, M.;  FU, Guoyi and 

WATSON, Mark 

(54)  МОБИЛЕН ДЕНОКС КАТАЛИЗАТОР 

(57)  1  Состав на катализаторот за редукција 

на NOx соединенија, се состои од активна 

каталитичка компонента која е нанесена на 

површина со порозна поддршка; каде што 

наведената активна компонента се состои од 

еден или повеќе прв метал(и) и/или метален 

оксид(и); и каде што наведената  порозна 

поддршка се состои од: 

а) кристална фаза што се состои од титан 

диоксид, смеса од титан-циркониум оксид или 

смеса од титан диоксид и смеса од титан-

циркониум оксид; 

б) аморфна фаза присутна на површината од 

наведената кристална фаза, каде што 

аморфната фаза се состои од повеќе од 50 

mol% циркониум оксид; и 

в) 0.1% до 5% во однос на тежина од еден или 

повеќе втор метален оксид(и) и/или металоиден 

оксид(и) нанесени на површината од 

наведената каталитичка поддршка, каде што 

наведениот втор метален оксид(и) е различен 

од првиот метален оксид и е титан диоксид; 
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каде што порозната поддршка се состои од 

моларен сооднос на титан наспрема циркониум 

од 60:40 до 95:5; 

каде што наведениот прв метал(и) и/или 

метален оксид(и) покажува каталитичка 

активност за редукција на NOx соединенија; и 

повеќе од 25% од волуменот на порите од 

наведената порозна поддршка е составен од 

пори со дијаметар поголем од 150 ангстроми.  

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  H 01M 16/00, H 01M 8/06, F 17C 11/00  

(11)  11834   (13) Т1 

(21)  2021/110   (22) 05/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201161447571P  28/02/2011  US 

(96)  28/02/2012 EP12752497.3 

(97)  18/11/2020 EP2681792 

(73)  Kernene, Nicolas 38 W. 315 Heritage Oaks 

Drive St. Charles IL 60175, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Kernene, Nicolas 

(54)  ЕНЕРГЕТСКА ЕДИНИЦА СО БЕЗБЕДНО 

И СТАБИЛНО СКЛАДИРАЊЕ НА ВОДОРОД 

(57)  1  Енергетска единица (10) која се состои 

од: 

куќиште (8); 

извор на енергија (60) монтиран во или на 

куќиштето и конфигуриран да обезбедува 

електрична енергија; 

течна комора (50) во куќиштето конфигурирана 

да држи волумен на течност; 

елемент за електролиза (30) во куќиштето 

електрично поврзан со изворот на напојување и 

во постојана комуникација со комората за 

флуид, комората за електролиза е 

конфигурирана и може да ја разложува 

течноста и да обезбедува гас на водород; 

елемент за складирање на водород (20) во 

куќиштето поврзан со елементот за 

електролиза и конфигурирање да го чува 

водородот во цврста форма со апсорпција на 

водородот во метален хидрид материјал (23); и 

ќелија за гориво (40) во куќиштето, поврзана со 

елементот за складирање на водород и може 

да се произведува електрична енергија 
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користејќи барем водород испорачан од 

елементот за складирање на водород; 

се карактеризира со вибрирачки елемент (27) 

конфигуриран на реципрочна глава со дел за 

туркање (26) со резонантна фреквенција на 

металниот хидрид материјал (23) за 

предизвикување вибрации во кристалната 

решетка на металниот хидрид (23) додека 

главата со делот за туркање (26) физички го 

турка водородот во металниот хидрид 

материјал (23). 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/46, H 04N 19/9H 04N 19/5H 04N 

19/463  

(11)  11835   (13) Т1 

(21)  2021/111   (22) 08/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(96)  18/06/2009 EP18193270.8 

(97)  23/12/2020 EP3448031 

(73)  Kabushiki Kaisha Toshiba 1-Shibaura 1-

chome, Minato-ku Tokyo 105-0023, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ASAKA, Saori; CHUJOH, Takeshi; 

TANIZAWA, Akiyuki; YASUDA, Goki; WADA, 

Naofumi and WATANABE, Takashi 

(54)  АПАРАТ ЗА ВИДЕО ДЕКОДИРАЊЕ И 

МЕТОД ЗА ВИДЕО ДЕКОДИРАЊЕ 

(57)  1  Апарат за видео декодирање што се 

состои од: 

модул за аквизиција (209) конфигуриран да ги 

бара достапните блокови кои имаат вектори на 

движење од декодирани блокови во 

непосредна близина на блок што треба да се 

декодира и бројот на достапни блокови;  

модул за декодирање на информации за избор 

(203) конфигуриран да избере табела со кодови 

од мноштво табели со кодови во зависност од 

бројот на достапни блокови и да ја декодира 

информацијата за избор со наведување на 

еден достапен блок од достапните блокови со 

користење на избраната табела со кодови, 

избраната табела со кодови вклучува ист број 

на индекси како и бројот на достапните блокови 

и кодираните зборови што одговараат на 

индексите; 

модул за избор (209) конфигуриран да избере 

еден достапен блок од достапните блокови 

согласно информациите за избор; и 

модул за декодирање на слика за декодирање 

на блокот што треба да се декодира со 

употреба на вектор на движење на избраниот 

блок. 
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  има уште 2 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61P 11/00 

(11)  11836   (13) Т1 

(21)  2021/112   (22) 08/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201662418833P  08/11/2016  US 

(96)  07/11/2017 EP17801236.5 

(97)  23/12/2020 EP3538528 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543 , 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ZHAO, Guohua and MIGNONE, James 

(54)  АМИДИ НА ПИРОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА АЛФА V ИНТЕГРИН 

(57)  1  Соединение со Формула (I): 

 

каде што: 

A е ковалентна врска, O, S, NH, -O-(C1-3 

алкилен)-, -S-(C1-3 алкилен)-, или -NH-  (C1-3 

алкилен)-, каде што C1-3 алкиленот е секој 

независно супституиран со 0, или 2 R7a; 

X е отсутен или C1-5 линеарен алкилен  

 

 

супституиран со 0, 2, или 3 R7b; 

Y е C(O) или C(R6aR6b); 

L1 и L2 се секој независно C1-4 алкилен;  

n е број од 1 или 2; 

r е број од 0, 2, или 3; 

R1 е Аргинин мимички остаток избран од 

групата која се состои од 

 

една од ѕвездичките во секој од аргинин 

мимичките остатоци е сврзувачка точка за X и 

останатите две ѕвездички се водород; 

R2 е водород или C1-6 алкил; 

R3 е водород, C1-6 алкил, 3- до 10-член 

карбоциклил, карбоциклилалкил, 6- до 10-член 

арил, арилалкил, 3- до 14-член хетероциклил, 

хетероциклилалкил, 5- до 14-член хетероарил, 

хетероарилалкил, каде што алкилот, 

карбоциклилот, хетероциклилот, арилот, и 

хетероарилот, сами по себе или како дел од 

друга група, се секој независно супституирани 

со 0, 2, или 3 R8; 

R3a е водород; или алтернативно, R3a и R3, 

заедно со атом или атоми за кои тие се 

сврзани, формираат 3- до 6-член 

карбоцикличен или хетероцикличен прстен кој е 

опционално супституиран со една или повеќе 

групи независно избрани од хало, цијано, 
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хидроксил, амино, оксо, C1-6 алкил, халоалкил, 

хидроксиалкил, аминоалкил, алкокси, 

халоалкокси, амидо, карбамат, и сулфонамид; 

R4 е водород, C1-10 алкил, 3- до 10-член 

карбоциклил, карбоциклилалкил, 3- до 10-член 

хетероциклил, хетероциклилалкил, 6- до 10-

член арил, арилалкил, 5- до 14-член 

хетероарил, хетероарилалкил, NRaRb, ORa, 

S(O)nR10, C(O)NRaRb,   NHC(O)ORa, 

NHC(O)NRaRb, NHC(O)R10, OC(O)NRaRb,   

OC(O)R10, NHS(O)nNRaRb, или NHS(O)nR10; 

каде што алкилот, карбоциклилот, 

хетероциклилот, арилот, и хетероарилот, сами 

по себе или како дел од друга група, се секој 

независно супституирани со 0, 2, или 3 R9; 

R5 е водород, R5a, или структурен остаток 

избран од 

R5a и R5b се секој независно C1-6 алкил, 

фенил, бензил, или 5- до 7-член хетероциклил; 

каде што алкилот, фенилот, и хетероциклилот 

се секој независно супституирани со 0 до 3 R5d; 

 R5c е C1-6 алкил или 5- до 7-член 

карбоциклил; каде што алкилот, фенилот, и 

хетероциклилот се секој независно 

супституирани со 0 до 3 R5d; 

R5d, на секое појавување, е независно хало, 

OH, алкокси, оксо, или алкил; или 

алтернативно, два соседни R5d, заедно со 

атомите за кои се сврзани, формираат 

карбоциклил остаток; 

R6a и R6b се секој независно водород или C1-6 

алкил; 

 R7a и R7b се секој независно хало, 

цијано, хидроксил, амино, C1-6 алкил, 

халоалкил, хидроксиалкил, аминоалкил, 

алкокси, халоалкокси, амидо, карбамат, или 

сулфонамид; 

R8 е секој независно хало, цијано, OH, NRaRb, 

C1-6 алкил, алкокси, алкиламино, халоалкил, 

халоалкокси, халоаминоалкил, хидроксиалкил, 

аминоалкил, алкилсулфонил, сулфонамид, 3 до 

6 член карбоциклил, 3 до 6 член хетероциклил,  

6-  до 10-член арил, или  5-  до 10-член 

хетероарил; или алтернативно, два  R8  на 

соседни позиции, заедно со атомите за кои се 

сврзани, формираат карбоциклил или 

хетероциклил; каде што арилот и хетероарилот 

се секој независно супституирани со една или 

повеќе групи независно избрани од хало, 

цијано, хидроксил, амино, C1-6 алкил, 

халоалкил, хидроксиалкил, аминоалкил, 

алкокси, халоалкокси, амидо, карбамат, и 

сулфонамид; и карбоциклилот и хетероциклил 

се секој независно супституирани со една или 

повеќе групи независно избрани од хало, 

цијано, хидроксил, амино, оксо, C1-6 алкил, 

халоалкил, хидроксиалкил, аминоалкил, 

алкокси, халоалкокси, амидо, карбамат, и 

сулфонамид; 

R9 на секое појавување е независно хало, 

цијано, OH, NRaRb, C1-6 алкил, алкокси, 

алкиламино, халоалкил, халоалкокси, 

халоаминоалкил, хидроксиалкил, аминоалкил, 

алкилсулфонил, сулфонамид, 3 до 6 член 

карбоциклил, 3 до 6 член хетероциклил, 6- до 

10-член арил, или 5- до 10-член хетероарил; 

или алтернативно, две R9 на соседни позиции, 

заедно со атомите за кои се сврзани, 

формираат карбоциклил или хетероциклил; 

каде што арилот и хетероарилот се секој 

независно супституирани со една или повеќе  

групи независно избрани од хало, цијано, 

хидроксил, амино, C1-6 алкил, халоалкил, 

хидроксиалкил, аминоалкил, алкокси, 

халоалкокси, амидо, карбамат, и сулфонамид; и 

карбоциклилот и хетероциклилот се секој 

независно супституирани со една или повеќе 

групи независно избрани од хало, цијано, 

хидроксил, амино, оксо, C1-6 алкил, халоалкил, 

хидроксиалкил, аминоалкил, алкокси, 

халоалкокси, амидо, карбамат, и сулфонамид; 

R10 е C1-6 алкил, 3- до 10-член карбоциклил, 3- 

до 10-член хетероциклил, 6- до 10-член арил, 

или 5- до 10-член хетероарил; каде што 

алкилот, карбоциклилот, хетероциклилот се 

секој независно супституирани со 0, 2, или 3 
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R11; 

 R11 е хало, цијано, хидроксил, амино, 

амино, амидо, карбамат, сулфонамид, C1-6 

алкил, алкокси, 3- до 10-член карбоциклил, 3- 

до 10-член хетероциклил, 6- до 10-член арил, 

или 5- до 10-член хетероарил; каде што арилот, 

алкилот, циклоалкилот, хетероарилот, и 

циклохетероалкилот се секој независно 

супституирани со 0, 2, или 3 R12; 

R12 и R13, на секое појавување, се независно 

хало, цијано, OH, амино, C1-6  алкил,  алкокси,  

алкиламино, халоалкил, халоалкокси, 

халоаминоалкил, 3 до 6 член карбоциклил, или 

3 до 6 член хетероциклил, 6- до 10- член арил, 

или 5- до 10-член хетероарил; каде што каде 

што арилот и хетероарилот се секој независно 

супституирани со една или повеќе групи 

независно избрани од хало, цијано, хидроксил, 

амино, C1-6 алкил, халоалкил, хидроксиалкил, 

аминоалкил, алкокси, халоалкокси, амидо, 

карбамат, и сулфонамид; и карбоциклилот и 

хетероциклилот се секој независно  

супституирани со една или повеќе групи 

независно избрани од хало, цијано, хидроксил, 

амино, оксо, C1-6 алкил, халоалкил, 

хидроксиалкил, аминоалкил, алкокси, 

халоалкокси, амидо, карбамат, и сулфонамид; 

Ra, Rb, и Rc, на секое појавување, се независно 

водород, C1-10 алкил, 3- до 10-член 

карбоциклил, или 3- до 10-член хетероциклил; 

каде што алкилот, карбоциклилот, 

хетероциклилот се секој независно 

супституирани со 0, 2, или 3 R13; 

 Re е OH, амино, амидо, карбамат, 

сулфонамид, C1-4 алкил, хало, C1-4 халоалкил, 

или C3-6 циклоалкил;  

 Rf е H, CH3, CH2CH3, C(O)OCH2CH3; и 

Rg е CH3, CH2CH3, CH2CCl3, фенил, 4-

флуорофенил, 4-метоксифенил, бензил, 

или негова фармацевтски прифатлива сол,. 
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има уште 15 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/47, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 

9/16  

(11)  11837   (13) Т1 

(21)  2021/113   (22) 08/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US146163P  21/01/2009  US; US181527P  

27/05/2009  US; US183345P  02/06/2009  US; 

US88704P  13/08/2008  US; US88801P  

14/08/2008  US and US90096P  19/08/2008  US 

(96)  13/08/2009 EP17204189.9 

(97)  09/12/2020 EP3345625 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated  

50 Northern Avenue, Boston, MA 02210, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  BOTFIELD, Martyn; HURTER, Patricia; 

ROWE, William; YOUNG, Christopher; 

DINEHART, Kirk; OVERHOFF, Kirk; GROSSI, 

Alfredo; VERWIJS, Marinus Jacobus and 

GROOTENHUIS, Peter D. J. 

(54)  HARMACEUTICAL COMPOSITION AND 

ADMINISTRATIONS THEREOF 

  

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ И НЕГОВО 

ОРДИНИРАЊЕ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи цврста 

дисперзија, при што цврстата дисперзија 

содржи:  

а) 80 мас. % на аморфен или суштински 

аморфен N- [2,4-Бис (1,1-диметилетил) -5-

хидроксифенил] -1,4-дихидро-4-оксохинолин-3-

карбоксамид (соединение 1) во однос на 

тежината на дисперзија, каде суштински 

аморфното соединение 1 содржи помалку од 

15% од кристалното соединение  

б) 19,5% мас. % на 

хидроксипропилметилцелулозен ацетат 

сукцинат (ХПМЦАС или винилпиролидон / 

винил ацетат кополимер (ПВП/ВА) во однос на 

тежината на дисперзијата и  

в) 0,5% мас. % на натриум лаурил сулфат 

(СЛС) во однос на тежината на дисперзијата.  

има уште 24 патентни барања 

 

(51)  C 12Q 1/48  

(11)  11838   (13) Т1 

(21)  2021/114   (22) 08/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  GB20160004146  10/03/2016  GB 

(96)  10/03/2017 EP17711290.1 

(97)  27/01/2021 EP3426795 

(73)  NightstaRx Limited Gibbs Building 

215 Euston Road London NW1 2BE, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  MACLAREN, Robert E. and MOREIRA 

PATRICIO, Maria Ines 

(54)  ТЕСТ НА ПРЕНИЛАЦИЈА 

(57)  1  Постапка за определување на 

активноста на Rab ескорт протеин 1 вектор за 

(REP1)-кодирачка ген терапија за употреба во 

лекувањето на хороидермија, постапката ги 

содржи чекорите на: 

 

(a) контактирање на примерок којшто содржи 

REP1 со Rab6a, Rab геранилгеранил 

трансфераза (Rab GGTase) и липиден донорен 

супстрат, кадешто примерокот којшто содржи 

REP1 е од клетка којашто е генетски изградена 

да го изразува REP1 со употреба на вектор за 

REP1-кодирачка генска терапија; и 

(b) определување на липидниот Rab6a 

производ. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 35/74, A 61P 11/06, A 61P 35/00, A 

61P 25/28, A 61P 27/02, A 61P 29/00, A 61P 1/00, 

A 61P 19/02  

(11)  11839   (13) Т1 

(21)  2021/115   (22) 08/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  GB20150010469  15/06/2015  GB; 

GB20150020628  23/11/2015  GB and 

GB20160004566  17/03/2016  GB 

(96)  15/06/2016 EP18167277.5 

(97)  27/01/2021 EP3369425 

(73)  4D Pharma Research Limited Life 

Sciences Innovation Building Cornhill Road 

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS , GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MULDER, Imke; PATTERSON, Angela 

Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin 

and RAFTIS, Emma 

(54)  СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ 

БАКТЕРИСКИ ВИДОВИ  

(57)  1  Состав којшто содржи бактериски вид од 

видовите Parabacteroides distasonis, за 

употреба во постапка за лекување или заштита 

на воспалителна болест, кадешто постапката 

содржи администрација на составот во 

гастроинтестиналниот тракт. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/10, C 07D 413/10, C 07D 401/14, 

C 07D 413/14, A 61K 31/4439, A 61P 9/00, A 61P 

27/02  

(11)  11847   (13) Т1 

(21)  2021/116   (22) 09/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  EP15176099  09/07/2015  EP and 

EP16157350  25/02/2016  EP 

(96)  05/07/2016 EPA16734672.5 

(97)  06/01/2021 EP3319956 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HILLISCH, Alexander; MEIBOM, Daniel; 

HEITMEIER, Stefan; TERSTEEGEN, Adrian; 

ACKERSTAFF, Jens; LANG, Dieter; JIMENEZ 

NUNEZ, Eloisa; RÖHRIG, Susanne; MEIER, 

Katharina; STAMPFUSS, Jan and ELLERBROCK, 

Pascal 

(54)  УПСТИТУИРАНИ ОКСОПИРИДИН 

ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со формулата во кое 

           

R1 претставува група со формулата 

                  

каде што * е точката на прикачување на 

оксопиридин прстенот, 

R6 претставува хлорин, 

R7 претставува триазолил, 

каде што триазолил е супституиран од 

супституент селектиран од групата составена 

од хлорин, дифлуорометил и трифлуорометил, 

R8 претставува водород, 

R2 претставува метокси, 

R3 претставува метил, етил или n-пропил, 

R4 претставува водород, 

R5 претставува група со формулата 

                  

каде што # е точката на прикачување на атомот 

на азот, 
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R14 претставува флуор, 

R15 претставува водород, 

R16 претставува водород, 

или една од неговите соли, неговите солвати 

или солвати на неговите соли.   

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/225, A 61K 9/28, A 61K 9/16  

(11)  11848   (13) Т1 

(21)  2021/117   (22) 09/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  EP20130382504  12/12/2013  EP 

(96)  05/12/2014 EP14809821.3 

(97)  03/02/2021 EP3079666 

(73)  Almirall S.A. Ronda del General Mitre, 151 

08022 Barcelona, ES 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PLANELLS JIMENEZ, Maria; DUARTE 

LOPEZ, Begoña and  GUIRO COLL, Pere 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО 

СОДРЖАТ ДИМЕТИЛ ФУМАРАТ  

(57)  1  Фармацевтски состав во формата на 

гастро-резистентна таблета, којшто 

фармацевтски состав е ентерично обложен и 

содржи, базирано на вкупната тежина на 

таблета пред обложувањето: 

 

(a) 20-30 wt.% на диметил фумарат; 

(b) 25-35 wt.% на дилуенс избран од лактоза, D-

глукоза (декстроза), сукроза, фруктоза, 

галактоза, калциум карбонат, дибазичен 

калциум фосфат, калциум сулфат, магнезиум 

карбонат, изомалт, манитол, малтитол, 

сорбитол, ксилитол и нивни смеси; 

(c) 35-45 wt.% на микрокристална целулоза; 

(d) 1-10 wt.% на кроскарамелоза натриум; и 

 

кадешто диметил фумаратот не е обложен со 

гастро-резистентно обложување. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07D 498/14, A 61K 31/5383, A 61P 31/16 

(11)  11846   (13) Т1 

(21)  2021/118   (22) 10/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  JP2015090909  28/04/2015  JP and 

JP2015236844  03/12/2015  JP 

(96)  27/04/2016 EPA18189193.8 

(97)  06/01/2021 EP3428170 

(73)  SHIONOGI & CO., LTD 1-8, Doshomachi 3-

chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, 

JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KAWAI, Makoto; TOMITA, Kenji; AKIYAMA, 

Toshiyuki; OKANO, Azusa and MIYAGAWA, 

Masayoshi 

(54)  ПОЛИЦИКЛИЧЕН ПИРИДОН ДЕРИВАТ 

ПРОТИВ ГРИП И ПРОЛЕК ОД ИСТИОТ 

(57)  1  Соединение претставено со следнава 

формула: 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 3 патентни барања 
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(51)  A 61M 5/32, A 61M 5/31  

(11)  11861   (13) Т1 

(21)  2021/119   (22) 10/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201361863229P  07/08/2013  US 

(96)  28/07/2014 EP14750659.6 

(97)  16/12/2020 EP3030284 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SCHILLER, Eric; KAKADE, Prashant;  

NOGUCHI, Hiroo; HARADA, Takuji and  

FUKUSHIMA, Hideo 

(54)  Помагало за инјектирање за употреба 

со уред за инјектирање и метод на употреба 

(57)  1  Помагало за инјектирање за употреба со 

уред за инјектирање, уредот за инјектирање 

има штитник за игла, помагалото за 

инјектирање содржи:  

тело (102) кое е конфигурирано да го прима 

уредот за инјектирање; 

лост (104) поставен на телото (102), лостот е 

конфигуриран да ротира околу телото; и 

најмалку два ротирачки запчаници (108,110) 

поставени на телото (102), секој запчаник 

(108,110) има најмалку една стега 

(126,128,134,136), стегите се конфигурирани за 

примена на сила по должината на штитникот на 

иглата, каде што еден од најмалку двата 

запчаника (108,110) е поврзан за лостот (104); 

каде што стегите (126,128,134,136) се 

конфигурирани за отстранување на штитникот 

на иглата кога лостот (104) е ротиран од 

целосно отворена позиција кон целосно 

затворена позиција. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  11866   (13) Т1 

(21)  2021/120   (22) 10/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201462072035P  29/10/2014  US; 

US201562157368P  05/05/2015  US and 

US201562192025P  13/07/2015  US 

(96)  28/10/2015 EP15798264.6 

(97)  23/12/2020 EP3212670 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company and Five 

Prime Therapeutics, Inc. Route 206 and 

Province Line Road Princeton, NJ 08543 , US 

and 111 Oyster Point Boulevard 

South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  HAMBLETON, Julie; WONG, Brian; 

SIKORSKI, Robert; MASTELLER, Emma; 

HESTIR, Kevin; BELLOVIN, David and  LEWIS, 

Katherine E. 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА КАНЦЕР 

(57)  1  Анти-CSF1R антитело и/или PD-1/PD-L1 

инхибитор за употреба во метод на третирање 

на канцер кај субјект;  

каде што споменатиот метод опфаќа 

истовремено или последователно внесување 

кај споменатиот субјект анти-CSF1R антитело и 

PD-1/PD-L1 инхибитор; и каде што: 

анти-CSF1R антителото е избрано од: 

a) антитело кое содржи тешка низа која ја 

содржи секвенцата со SEQ ID NO: 39 и лесна 

низа која ја содржи секвенцата со SEQ ID NO: 

46; 

b) антитело кое содржи тешка низа која содржи 

тешка низа (HC) CDR1 со секвенцата со SEQ ID 

NO: 15, HC CDR2 со секвенцата со SEQ ID NO: 

16, и HC CDR3 со секвенцата со SEQ ID NO: 17, 

и лесна низа која содржи лесна низа (LC) CDR1 

со секвенцата со SEQ ID NO: 18, LC CDR2 со 

секвенцата со SEQ ID NO: 19, и LC CDR3 со 

секвенцата со SEQ ID NO: 20; и 
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c) антитело кое содржи тешка низа која ја 

содржи секвенцата со SEQ ID NO: 53 и лесна 

низа која ја содржи секвенцата со SEQ ID NO: 

60, и PD-1/PD-L1 инхибиторот е анти-PD-1 

антитело избрано од: 

a) антитело кое содржи тешка низа која го 

содржи варијабилниот регион на тешката низа 

на ниволумаб и лесна низа која го содржи 

варијабилниот регион на лесната низа на 

ниволумаб; и 

b) антитело кое содржи тешка низа која ја 

содржи тешката низа CDRs на ниволумаб, и 

лесна низа која ја содржи лесната низа CDRs 

на ниволумаб. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07D 267/14, C 07D 487/04, C 07D 417/12, 

C 07D 413/14, C 07D 413/12, C 07D 409/12, C 

07D 403/14, C 07D 403/12, C 07D 223/08, C 07D 

498/04, C 07D 281/10, A 61K 31/554, A 61K 

31/553, A 61K 31/5513, A 61K 31/55, A 61P 

37/00, A 61P 29/00, A 61P 25/28, A 61P 17/06  

(11)  11867   (13) Т1 

(21)  2021/121   (22) 10/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201361765664P  15/02/2013  US and 

US201361790044P  15/03/2013  US 

(96)  14/02/2014 EP18155836.2 

(97)  25/11/2020 EP3342771 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Ltd 980 Great West Road 

Brentford Middlesex TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BANDYOPADHYAY, Deepak; EIDAM, Patrick 

M.; GOUGH, Peter J.; HARRIS, Philip Anthony; 

JEONG, Jae U.; KANG, Jianxing; KING, Bryan 

Wayne; LAKDAWALA SHAH, Ami; MARQUIS, JR., 

Robert W.; RAHMAN, Attiq; RAMANJULU, Joshi 

M.; SINGHAUS, JR., Robert; ZHANG, Daohua; 

SEHON, Clark A. and  LEISTER, Lara Kathryn 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ АМИДИ КАКО 

КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ  

(57)  1   Соединение во согласност со формула 

(I):  
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кадешто:  

X е O, S, SO, SO2, NH, CO, CF2, CH(CH3), 

CH(OH), или N(CH3);  

Y e CH2 или CH2CH2; 

Z1 е N, CH или CR1; 

Z2 е CH или CR2;  

Z3 е N, CH или CR3; 

Z4 е CH или CR4; 

R1 е флуоро или метил; 

еден од R2 и R3 е халоген, цијано, (C1-

C6)алкил, хало(C1-C4)алкил, (C1-C6)алкокси, 

хидроксил, B(OH)2, -COOH, хало(C1-

C4)алкилC(OH)2-, (C1-C4)алкокси(C1-

C4)алкокси, (C1-C4)алкилSO2-, (C1-

C4)алкилSO2NHC(O)-, (C1-C4)алкилC(O)NH-, 

((C1-C4)алкил)((C1-C4)алкил)NC(O)-, (C1-

C4)алкилOC(O)-, (C1-C4)алкилC(O)N(C1-

C4)алкил)-, (C1-C4)алкилNHC(O)-, (C1-

C4)алкокси(C2-C4)алкилNHC(O)-, (C1-

C4)алкокси(C2-C4)алкилC(O)NH-, (C1-

C4)алкокси(C2-C4)алкилNHC(O)NH-, (C1-

C4)алкилSO2(C2-C4)алкил- NHC(O)-, (C1-

C4)алкилNHC(O)NH-, (C1-C4)алкилOC(O)NH-, 

хидрокси(C1-C4)алкилOC(O)NH-, 5-6 член 

хетероциклоалкил-C(O)-, 5-6 член 

хетероциклоалкил-(C1-C4)алкил-NHC(O)-, 5-6 

член хетероциклоалкил-(C1-C4)алкокси-, 5-6 

член хетероарил, или 5-6 член хетероарил-

C(O)NH, кадешто споменатиот 5-6 член 

хетероциклоалкил и 5-6 член хетероарил се 

опционално супституиран со 1 или 2 

супституенти секој незавинсо избран од групата 

составена од  (C1-C4)алкил и -(C1-C4)алкил-

CN; и поинаков од R2 и R3 е халоген или (C1-

C6)алкил; 

R4 е флуоро, хлоро, или метил;  

R5 е H или метил; 

A е фенил, 5-6 член хетероарил, или 5-6 член 

хетероциклоалкил, кадешто карбонил 

половината и L се супституирани 1,3 со прстен 

A; 

m е 0 или m е 1 и RA е (C1-C4)алкил; и 

L е O, S, NH, N(CH3), CH2, CH2CH2, CH(CH3), 

CHF, CF2, CH2O, CH2N(CH3), CH2NH, или 

CH(OH); 

B е опционално супституиран (C3-

C6)циклоалкил, фенил, 5-6 член хетероарил, 

или 5-6 член хетероциклоалкил; 

кадешто споменатиот (C3-C6)циклоалкил, 

фенил, 5-6 член хетероарил, или 5-6 член 

хетероциклоалкил е несупституиран или е 

супституиран со еден или два супституенти 

секој независно избран од халоген, (C1-

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

хало(C1-C4)алкокси, нитро, и (C1-

C4)алкилC(O)-; 

или половината -L-B е (C3-C6)алкил, (C3-

C6)алкокси, хало(C3-C6)алкокси, (C3-

C6)алкенил, или (C3-C6)алкенилокси; 

или негова сол.  

има уште 22 патентни барања 
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(51)  C 08F 226/02, C 08F 8/02, A 61K 31/785  

(11)  11868   (13) Т1 

(21)  2021/122   (22) 10/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201462090287P  10/12/2014  US 

(96)  10/12/2015 EP19191396.1 

(97)  09/12/2020 EP3593808 

(73)   Tricida Inc. , US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  KLAERNER, Gerrit; CONNOR, Eric F.; 

GBUR, Randi K.; KADE, Matthew J.; KIERSTEAD, 

Paul H.; BUYSSE, Jerry M.; BIYANI, Kalpesh N.; 

NGUYEN, Son H.; TABAKMAN, Scott M. and 

COPE, Michael J 

(54)   PROTON-BINDING POLYMERS FOR 

ORAL ADMINISTRATION 

  

ПОЛИМЕРИ КОИ ВРЗУВААТ ПРОТОНИ ЗА 

ОРАЛНО АДМИНИСТРИРАЊЕ  

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

вмрежен амински полимер која има однос на 

капацитетот за врзување на хлоридни јон со 

капацитетот за врзување на фосфатни јон во 

симулиран неоргански пуфер во тенкото црево 

(„СИБ―) од најмалку 2,3: по тој редослед, при 

што пуферот што се користи во тестот СИБ 

содржи 36 mM NaCl, 20 mM NaH2PO4 и 50 mM 

на 2- (N-морфолино) етансулфонска киселина 

(MES) чијашто pH е прилагодена на 5,5, и 

односот на капацитетот за врзување на 

хлоридни јони со капацитетот на врзување на 

фосфатни јони во СИБ е утврден со постапката 

опишано во описот со наслов Постапка Б.  

има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 07D 231/56, C 07D 471/04, C 07D 405/12, 

C 07D 215/14, C 07D 215/233, C 07D 217/04, C 

07D 487/04, C 07D 239/74, C 07D 401/12, C 07D 

401/14, A 61K 31/496, A 61K 31/4709, A 61K 

31/4375  

(11)  11875   (13) Т1 

(21)  2021/135   (22) 17/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201462075671P  05/11/2014  US and 

US201462098022P  30/12/2014  US 

(96)  05/11/2015 EP15857812.0 

(97)  23/12/2020 EP3215153 

(73)  Flexus Biosciences, Inc. Route 206 and 

Province Line Road Princeton, New Jersey 

08540, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BECK, Hilary Plake; BALOG, James Aaron; 

HUANG, Audris; JAEN, Juan Carlos; OSIPOV, 

Maksim; POWERS, Jay Patrick; REILLY, Maureen 

Kay; SHUNATONA, Hunter Paul; WALKER, James 

Ross; ZIBINSKY, Mikhail; WILLIAMS, David K; 

MARKWALDER, Jay A; CHERNEY, Emily 

Charlotte and  SHAN, Weifang 

(54)  ИМУНОРЕГУЛАТОРНИ АГЕНСИ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

      

или негов стереоизомер, фармацевтски 

прифатлива сол, хидрат или солват, каде што, 

Z е O; 

R1 или R2 се независно водород, халоген, 
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опционално супституиран C1-C4 халоалкил, 

опционално супституиран C3-C6 циклоалкил, 

опционално супституиран 3- до 6-член 

циклохетероалкил, опционално супституиран 

фенил, опционално супституиран хетероарил, 

опционално супституиран C1-C4 алкил, 

опционално супституиран C1-C4 алкокси, CN, 

SO2NH2, NHSO2CH3, NHSO2CF3, OCF3, 

SO2CH3, SO2CF3, или CONH2, и кога R1 и R2 

се на соседните темиња на фенил прстен тие 

може да бидат заедно поврзани за да 

формираат 5- или 6-член циклохетероалкил 

прстен со едно или две прстенови темиња 

независно избрани од O, N и S, каде што 

споменатиот циклохетероалкил прстен е 

опционално супституиран со од еден до три 

члена избрани од флуоро и C1-C3 алкил; 

каде што J1 е CH, N или опционално C(R2) кога 

R2 е поврзан за прстеновото теме означено 

како J1; 

R3 и R3a се независно водород, опционално 

супституиран C1-C6 алкил, опционално 

супституиран C2-C6 алкенил, опционално 

супституиран C2-C6 алкинил, опционално 

супституиран C1-C6 халоалкил, опционално 

супституиран C3-C6 циклоалкил-C1-C4 алкил, 

опционално супституиран арил-Ci-C6 алкил, 

флуорин, OH, CN, CO2H, C(O)NH2, N(R5)2, 

опционално супституирани -O-C1-C6

 алкил,-(CR5R5)m-OH, -(CR5R5)m-CO2H,

 -(CR5R5)m-C(O)NH2, -(CR5R5)m-

C(O)NHR5,-(CR5R5)mN(R5)2, -

NH(CR5R5)mCO2H или -NH(CR5R5)m-C(O)NH2;  

секој R5 е независно H, F, OH, или опционално 

супституиран C1-C6 алкил; 

секој R5a е независно H, или опционално 

супституиран C1-C6 алкил; 

R6 е H, OH, F, опционално супституиран C1-C6 

алкил, опционално супституиран -O-C1-C6 

алкил, или -N(R5a)2; 

 секој m е независно 2, или 3 

и R11 и R12 се независно водород, халоген, 

опционално супституиран C1-C4 халоалкил, 

опционално супституиран C3-C6 циклоалкил, 

опционално супституиран 3- до 6-член 

циклохетероалкил, опционално супституиран 

фенил, опционално супституиран хетероарил, 

опционално супституиран C1-C4 алкил, 

опционално супституиран C1-C4 алкокси, CN, 

SO2NH2, NHSO2CH3, NHSO2CF3, OCF3, 

SO2CH3, SO 2CF3, или CONH2, и кога R1 и R2 

се на соседни темиња на фенил прстен тие 

може да бидат заедно поврзани за да 

формираат 5- или 6-член циклохетероалкил 

прстен со едно или две прстенови темиња 

независно избрани од O, N и S, каде што 

споменатиот циклохетероалкил прстен е 

опционално супституиран со од еден до три 

члена избрани од флуоро и C1-C3 алкил. 

има уште 22 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  11876   (13) Т1 

(21)  2021/136   (22) 17/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201562186161P  29/06/2015  US; 

US201662338203P  18/05/2016  US and 

US201662346730P  07/06/2016  US 

(96)  28/06/2016 EP16736718.4 

(97)  18/11/2020 EP3313884 

(73)  ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham, MA 0245US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KOVTUN, Yelena; TAVARES, Daniel; RUI, 

Lingyun and CHITTENDEN, Thomas 

(54)  АНТИ-CD123 АНТИТЕЛА И КОНЈУГАТИ И 

НИВНИ ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Антитело или негов фрагмент кој го 

врзува антигенот, кој се состои од: 

(i) (a) варијабилен регион на тешка низа на 

имуноглобулин кој содржи CDR1 кој има 

аминокиселинска секвенца од СЕКВ ИД БР: 1; 

CDR2 кој има аминокиселински секвенци од 

СЕКВ ИД БР: 2 или СЕКВ ИД БР: 3; и CDR3 со 

аминокиселинска секвенца од СЕКВ ИД БР: 4; и 

(б) варијабилен регион на лесна низа на 

имуноглобулин кој содржи CDR1 што има 

аминокиселинска секвенца од СЕКВ ИД БР: 16; 

CDR2 со аминокиселинска секвенца од СЕКВ 

ИД БР: 17; и CDR3 аминокиселинска секвенца 

од СЕКВ ИД БР: 18; 

(ii) (a) варијабилен регион на тешка низа на 

имуноглобулин кој содржи CDR1 кој има 

аминокиселинска секвенца од СЕКВ ИД БР: 5; 

CDR2 што ги има аминокиселинските секвенци 

од СЕКВ ИД БР: 6, СЕКВ ИД БР: 7, СЕКВ ИД 

БР: 8, СЕКВ ИД БР: 9, или СЕКВ ИД БР: 10; и 

CDR3 со аминокиселинска секвенца од СЕКВ 

ИД БР: 11; и (б) варијабилен регион на лесна 
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низа на имуноглобулин кој содржи CDR1 кој ги 

има аминокиселинските секвенци од СЕКВ ИД 

БР: 19, СЕКВ ИД БР: 20 или СЕКВ ИД БР: 72; 

CDR2 што има аминокиселински секвенци од 

СЕКВ ИД БР: 21 или СЕКВ ИД БР: 71; и CDR3 

со аминокиселинска секвенца од СЕКВ ИД БР: 

22; или  

(iii) a) варијабилен регион на тешка низа на 

имуноглобулин кој содржи CDR1 кој има 

аминокиселинска секвенца од СЕКВ ИД БР: 12; 

CDR2 што ги има аминокиселинските секвенци 

од СЕКВ ИД БР: 13 или СЕКВ ИД БР: 14; и 

CDR3 со аминокиселинска секвенца од СЕКВ 

ИД БР: 15 или СЕКВ ИД БР: 70; и б) 

варијабилен регион на лесна низа на 

имуноглобулин кој содржи CDR1 кој ја има 

аминокиселинската секвенца од СЕКВ ИД БР: 

23; CDR2 со аминокиселинска секвенца од 

СЕКВ ИД БР: 24; и CDR3 со аминокиселинска 

секвенца од СЕКВ ИД БР: 25. 

има уште 24 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 14/705, C 07K 14/725, 

C 12N 15/85  

(11)  11874   (13) Т1 

(21)  2021/137   (22) 17/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201161552582P  28/10/2011  US; 

US201261621198P  06/04/2012  US and 

US201261700908P  14/09/2012  US 

(96)  26/10/2012 EP18176086.8 

(97)  25/11/2020 EP3424947 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591 , US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.; 

MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John; 

GURER, Cagan; VORONINA, Vera;  TU, Naxin 

and  MEAGHER, Karolina 

(54)  ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАН РЕЦЕПТОР 

НА Т КЛЕТКA НА ГЛУВЧЕ                 

(57)  1  Изолирана клетка на глодар која се 

состои од: 

барем еден неуреден променлив регион на 

човечки Т клетки  се Vα сегмент и барем еден 

не-распореден човечки Т клеточен променлив 

регион Jα сегмент оперативно поврзан со 

глодар TCR α константа генска низа на ендоген 

глодар TCR α променлив генски ген и/или 

барем еден неуредени T клетки променлив 

регион   Vβ сегмент на човечки Т клетки 

варијабилен регион, барем еден Dβ сегмент на 

човечки и барем еден непарантиран променлив 

регион на човечки Т клетки, сегмент на Jβ, 

оперативно поврзан со секвенцата на глодарот 

TCRβ константен ген на ендоген глодар TCRβ 
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варијабилен локус на генот, 

при што неуредените сегменти на 

променливиот регион на човечки Т клетки се 

способни да се преуредат во Т клетка за да 

формираат гени кои кодираат променливи 

домени на човечки Т клетки кои специфично 

врзуваат антиген од интерес. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 12Q 1/70, A 

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

(11)  11881   (13) Т1 

(21)  2021/138   (22) 15/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201562192396P  14/07/2015  US 

(96)  14/07/2016 EP16744626.9 

(97)  13/01/2021 EP3322731 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543 , 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  MANEKAS, Demetrios; GROSSO, Joseph 

and ANDERSON, Jeffrey 

(54)  МЕТОД НА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР 

КОРИСТЕЈЌИ ИМУНСКИ ИНХИБИТОР НА 

КОНТРОЛНА ТОЧКА; АНТИТЕЛО КОЕ СЕ 

СВРЗУВА ЗА РЕЦЕПТОР ЗА ПРОГРАМИРАНА  

СМРТ-1 (PD-1) ИЛИ ЛИГАНД 1 ЗА 

ПРОГРАМИРАНА СМРТ (PD-L1) 

(57)  1  Антитело или негов антиген-сврзувачки 

дел кој се сврзува специфично за Рецептор за 

програмирана смрт-1 (PD-1) или Лиганд 1 за 

програмирана смрт (PD-L1) и ја инхибира 

активноста на PD-1 за употреба во метод на 

третирање на субјект заболен од тумор кој 

потекнува од хуман папилома вирус (HPV) на 

сквамозни клетки на канцер на глава и на врат 

(SCCHN) кој опфаќа внесување во субјектот на 

терапевтски ефективна количина од антителото 

или неговиот антиген-сврзувачки дел, при што 

субјектот е идентификуван како  HPV 

позитивен. 

има уште 16 патентни барања 



 

 

54 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  C 07C 69/96, C 07C 68/02  

(11)  11882   (13) Т1 

(21)  2021/140   (22) 18/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(96)  02/09/2016 EPA16760071.7 

(97)  02/12/2020 EP3507270 

(73)  Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 

1, 50569 Köln, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VOGL, Erasmus and HOFMANN, Christoph 

(54)  МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

ДИАЛКИЛДИКАРБОНАТИ КОРИСТЕЌИ 

ТЕРЦИЈАРНИ АМИНИ КАКО КАТАЛИЗАТОРИ 

(57)  1  Метода за подготвување диалкил 
дикарбонати преку реакција на соодветните 
алкил халоформати со барем еден хидроксид 
на алкален метал, хидроксид и/или карбонат на 
алкална земја во присуство на барем еден 
органски растворувач што не се меша со вода и 
во присуство на катализатор, назначено со тоа, 
што катализаторот што се користи е барем 
еден терцијарен амин со формулата (I) 

 

NR
1
R

2
R

3
     (I) 

 
 
 

R
1
 = C1-C6-алкил со праволиниски- или разгранет-ланец, 

R
2
 = C16-C22-алкил со праволиниски- или разгранет-ланец и 

R
3
 = -[CH2-R

4
-O]n-[CH2-R

4
]-OH, каде што n = 0 до 12 

и R
4
 = -[CH2-CH2]-, -[CH(CH3)]- или -CH2-. 
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каде што 

R1 = C1-C6-алкил со праволиниски- или 

разгранет-ланец, 

R2 = C16-C22-алкил со праволиниски- или 

разгранет-ланец и 

R3 = -[CH2-R4-O]n-[CH2-R4]-OH, каде што n = 0 

до 12 

и R4 = -[CH2-CH2]-, -[CH(CH3)]- или -CH2-. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/00, A 61K 31/7036, A 61K 31/145 

(11)  11883   (13) Т1 

(21)  2021/141   (22) 18/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  GB201021186  14/12/2010  GB and 

US423000P  14/12/2010  US 

(96)  14/12/2011 EP15192845.4 

(97)  09/12/2020 EP3040076 

(73)  NovaBiotics Limited Unit 3 Siverburn 

Crescent, Bridge of Don Industrial Estate 

Aberdeen, Scotland AB23 8EW, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  O'NEIL, Deborah and CHARRIER, Cedric 

(54)  СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ НЕ-ПЕПТИДЕН 

АНТИБИОТИК И ЦИСТЕАМИН 

(57)  1  Производ кој се состои од агенс за 

антибиотици и цистеамин при што 

антибиотскиот агенс е не-пептиден антибиотик.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61M 1/28, A 61M 1/36, A 61M 39/26, A 

61M 39/10, A 61M 39/02  

(11)  11907   (13) Т1 

(21)  2021/142   (22) 18/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  SE20140000131  11/03/2014  SE 

(96)  10/03/2015 EP15761595.6 

(97)  09/12/2020 EP3116587 

(73)  Transcutan AB Forskargatan 20 J 151 36 

Södertälje , SE 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LUNDGREN, Dan; NYMAN, Rickard and  

ANKARBRANTH, Morgan 

(54)  УРЕД ЗА ВАСКУЛАРЕН И 

ПЕРИТОНЕАЛЕН ПРИСТАП И УРЕД ЗА 

ХЕМОДИЈАЛИЗА 

(57)  1  Уред за венски или перитонеален 

пристап, кој содржи: 

- куќиште (2) кое содржи празнина со 

дистален отвор (11') и проксимален отвор (11"); 

- влошка (3, 103) за вметнување во 

куќиштето (2) низ проксималниот отвор (11"), 

при што влошката содржи дистално лице (14) и 

проксимално лице (15); 

- дел за венски или перитонеален 

пристап (44, 45) прикачен на дисталното лице 

(14) на влошката (3) на проксималниот крај на 

делот за пристап; 

- член на цилиндричен вентил (4) со 

можност за монтирање во цилиндрична 

вдлабнатина (16) на проксималното лице (15) 

на влошката (3); 

- еден или два канали на влошка (12, 13), 

содржани во влошката, кои се протегаат од 

цилиндричната вдлабнатина, во проксималното 

лице, до дисталното лице; 

- вентил, формиран со комбинација на 

цилиндричната вдлабнатина (16) и членот на 

цилиндричниот вентил (4), има можност за 

отворање и затворање со вртење на членот на 

цилиндричниот вентил (4); 

 каде, по всадување на куќиштето (2), 

дисталниот отвор (11') се поставува така што 

да е свртен кон мекото ткиво на пациентот, 

додека проксималниот отвор (11") се поставува 

надворешно од пациентот, и каде влошката (3) 

со делот за венски или перитонеален пристап 

може да се монтира во куќиштето со 

вметнување на делот за венски или 

перитонеален пристап (44, 45) прво во 

проксималниот отвор (11"), и овозможувајќи 

делот за венски или перитонеален пристап (44, 

45) да помине низ дисталниот (11') отвор. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61B 1/04, A 61B 1/273, A 61B 1/313, A 

61B 17/00, A 61B 17/04, A 61B 17/064, A 61B 

17/068, A 61B 17/34, A 61B 17/32, A 61B 17/08, 

A 61B 17/30, A 61F 5/00, A 61F 2/04, A 61N 1/36 

(11)  11908   (13) Т1 

(21)  2021/143   (22) 19/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  PCT/SE2009/000051  29/01/2009  SE; 

SE0802138  10/10/2008  SE; SE0901009  

17/07/2009  SE and US213803P  17/07/2009  US 

(96)  12/10/2009 EP09819515.9 

(97)  09/12/2020 EP2349132 

(73)  Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 

223 70 Lund, SE 
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(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  АПАРАТ ЗА ТРЕТМАН НА ГЕРД 

(57)  1  Апарат за третирање на рефлуксна 

болест кај пациент на цицач кај човек или 

животно, кој се карактеризира со тоа што 

апаратот содржи два или повеќе одделни 

сегменти на уредот за ограничување на 

движењето (561а - 561г) прилагодени да бидат 

поставени во контакт едни со други и да се 

постават ин ситу кај имплантирачки составен 

уред за ограничување на движењето (560; 561) 

со контролирана големина, при што 

составениот уред за ограничување на 

движењето е прилагоден да се постави со 

барем дел од неговата надворешна површина 

на дното на ѕидот на стомакот на пациентот 

(16), така што движењето на кардијата на 

пациентот кон дијафрагмата на пациентот е 

ограничено, кога во пациентот е вграден уред 

за ограничување на движењето, за да се 

спречи кардијата да се придвижи кон 

дијафрагмата на пациентот отворајќи се во 

тораксот на пациентот, за да се одржи 

потпорниот притисок на кардија сфинктер 

мускулот притиснат во стомакот на пациентот.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  B 01J 20/18, C 07C 45/55, C 07C 51/3C 07D 

307/50, C 08H 8/00  

(11)  11909   (13) Т1 

(21)  2021/144   (22) 19/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  EP14002758  06/08/2014  EP 

(96)  30/07/2015 EP15757144.9 

(97)  09/12/2020 EP3177672 

(73)  Clariant International Ltd Rothausstrasse 

61 4132 Muttenz, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HORTSCH, Ralf; MARCKMANN, Henning; 

SCHUTH, Marco and ARZT, Bernhard 
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(54)  ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА И ЕКОЛОШКA 

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ФУРФУРАЛ ОД ЛИГНОЦЕЛУЛОЗЕН 

МАТЕРИЈАЛ   

(57)  1  Постапка за производство на фурфурал 

од лигноцелулозен материјал кој се состои од 

чекорите:  

a) третирање на лигноцелулозен материјал со 

примена на пареа;  

б) одвојување на пареата што содржи 

фурфурал од третираниот лигноцелулозен 

материјал; 

в) пренесување на одделената пареа до уредот 

за сегрегација; 

г) сегрегација на фазата што содржи фурфурал 

од пареата; 

д) подложување на пареата на чекор на 

искористување;  

при што сегрегацијата според чекор г) се 

изведува со адсорпција и при што 

искористувањето од чекор д) е загревање. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 39/00, A 

61P 37/04, A 61P 43/00, A 61P 37/02, A 61P 

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

(11)  11910   (13) Т1 

(21)  2021/145   (22) 19/02/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  US201462039081P  19/08/2014  US and 

US201562171319P  05/06/2015  US 

(96)  17/08/2015 EP15753877.8 

(97)  06/01/2021 EP3182999 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LIANG, Linda; FAYADAT-DILMAN, Laurence; 

MALEFYT, Rene De Waal and RAGHUNATHAN, 

Gopalan 

(54)  АНТИ-LAG3 АНТИТЕЛА И ФРАГМЕНТИ 

КОИ ВРЗУВААТ АНТИГЕНИ 

(57)  1  Антитело или негов фрагмент кој го 

врзува антигенот и кој специфично го врзува 

човечкиот LAG3 и содржи променлив домен на 

лесна низа кој ја содржи аминокиселинската 

секвенца претставена во аминокиселини 21-131 

од СЕКВ.ИД БР: 126 и променлив домен на 

тешка низа  што ја содржи секвенцата на 

аминокиселини поставена во аминокиселини 1-

119 од СЕКВ.ИД БР. 116.  

има уште 20 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/02, A 61K 31/47, A 61K 31/4709 

(11)  11863   (13) Т1 

(21)  2021/245   (22) 23/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201361905639 P  18/11/2013  US and 

201462054811 P  24/09/2014  US 

(96)  18/11/2014 EPA14862604.7 

(97)  23/12/2020 EP3071203 

(73)  Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., 

Suite 100, Watertown, MA 02472, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Bair, Kenneth W.; Herbertz, Torsten; 

Kauffman, Goss Stryker; Kayser-Bricker, Katherine 

J.; Luke, George P.; Martin, Matthew W.; Millan, 

David S.; Schiller, Shawn E.R. and Talbot, Adam 

C. 

(54)  ТЕТРАХИДРОХИНОЛИН СОСТАВИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА BET БРОМОДОМЕН 

(57)  1  Соединение со формулата IV 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 

R4 е -O(CH2)nRd; 

R8 е C1-C6 алкил, циклоалкил, O-C1-C6 алкил, 

или O-циклоалкил, каде што C1-C6 алкил или 

циклоалкил од R8 е опционално супституиран 

со еден или повеќе Re; 

секоj Ra и Rb е независно водород или C1-C6 

алкил, каде што секоj C1-C6 алкил од Ra и Rb е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

Re; 

секоj Rc е независно -(CH2)nRa, -(CH2)nORa, -

C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb - S(O)2Ra, -

S(O)2NRaRb, C1-C6 халоалкил, C1-C6 

халоалкокси, арил, хетероарил, циклоалкил 

хетероциклоалкил, хало, циано, или оксо, каде 

што секоj C1-C6 халоалкил, C1-C6 халоалкокси, 

арил, хетероарил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил од Rc е опционално 

супституиран со еден или повеќе Re; 

Rd е водород, NH(C1-C6 алкил), N(C1-C6 

алкил)2, C1-C6 алкил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил, или хетероарил, каде 

што наведените алкил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил, и хетероарил од Rd се 

опционално супституирани со еден или повеќе 

супституенти независно селектирани од Ra, Rb, 

и Rc; 

секоj Re е независно водород, халоgen, -OH, 

C1-C6 алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

оксо, C1-C6 халоалкил, C1-C6 халоалкокси, C1-

C6 алкокси, или -S(O)2(C1-C6 алкил); и 

n е 0, или 2. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 07C 1/20, C 10G 3/00, C 10G 50/00, C 10L 

1/06  

(11)  11869   (13) Т1 

(21)  2021/246   (22) 23/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20140408081  30/04/2014  PL 

(96)  30/04/2015 EP15165839.0 

(97)  27/01/2021 EP2940103 

(73)  Ekobenz Spolka z Ograniczona 

Odpowiedzialnoscia Zimna 11 20-204 Lublin, 

PL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Jablonski, Stanislaw; Grzegorczyk, Wieslaw 

and Taras, Dariusz 

(54)  МЕТОД ЗА ДОБИВАЊЕ НА БИОГОРИВА 

СО УПОТРЕБА НА ЕТАНОЛ, ИЛИ СМЕСИ ОД 

АЛКОХОЛ КАКО БИОГОРИВО ИЛИ 

БИОКОМПОНЕНТА 

(57)  1  Метод за подготовка на биогорива со 

употреба на етанол преку конверзија на етанол 

во смеса со јаглеводороди, во каталитички 
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процес на подлога од зеолитен тип на 

алуминиосиликат, по можност во присуство на 

зеолитен катализатор во водородна форма, 

карактеризиран со тоа што етанолот, особено 

од алкохолна ферментација, во концентрација 

од најмалку 10% w/w, или смеса од етанол со 

други алкохоли со молекули кои содржат по 

можност не повеќе од 5 јаглеродни атоми, пред 

процесот на каталитичка конверзија е измешан 

со разредувачки гас што содржи јаглеводороди 

или смеса од јаглеводороди со неоксидирачки 

супстанции, како што се азот, водород или 

јаглерод диоксид, и процесот на конверзија е 

спроведен без доведување на протокот на 

реакциона смеса со еквимоларни количини на 

вода, и без дополнително количество на 

топлина, процес во еден чекор во гасна фаза на 

температура од 250-450°C, по можност на 

температура од 270-350°C и при притисок до 5 

MPa (сè до 50 bar) со употреба на најмалку две 

наизменични експлоатирања, по можност 

четири поврзани во серии, реактори на проток, 

исполнети со катализатор од група на 

зеолитен-тип на алумосиликати, секој реактор е 

опремен со разменувач на топлина, и потоа на 

температура до 100°C, по можност 30-80°C, и 

при притисок до 2 MPa (20 bar), фракцијата 

„срца― е обновена од реакциониот производ, и 

остатокот, целосно или делумно, е рециклиран 

назад за да се разреди во суровинскиот 

материјал што содржи алкохол, каде што како 

гас за разредување што содржи јаглеводороди 

е користен спореден-производ од процесот 

после одвојувањето на фракцијата "срца", 

наведениот спореден-производ се користи во 

количина од 0.5:1 до 20:1 во однос на тежината 

на суровинскиот материјал што содржи 

алкохол, додека во процесот таму е искористен 

катализатор од алуминиосиликатната група од 

зеолитен тип ZSM-5 со сооднос SiO2/Al2O3 од 

50 до 280, во форма на „макарони― со 

дијаметар од 1.6 mm или 3.2 mm и должина до 

20 мм. 

  

има уште 6 патентни барања 

 

(11)  11864   (13) Т1 

(21)  2021/247   (22) 23/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20180020899  21/12/2018  IT 

(96)  04/12/2019 EP19213554.9 

(97)  20/01/2021 EP3669667 

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

Mantova, 166 43100 Parma, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  DE TATA, Vincenzo; PONANTI, Marcella; 

BETTEGA, Fabio; SPOTTI, Andrea and ALBERTI, 

Roberto 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СОС 

ШТО СОДРЖИ МЕСО 

(57)  1  Процес за производство на сос кој 

содржи мелено месо, домат, зеленчуци, масла 

за јадење или масти и по избор 

комплементарни состојки, при што процесот се 

состои од: 

- чекор а) на изложување на пелети од смеса 

што содржи мелено месо до печењето во 

спроводлива и конвекциона печка, на 

температура од помеѓу 160°C и 280°C, за време 

од помеѓу 0.5 и 30 минути, така што се 

добиваат печени пелети, 

- чекор б) на додавање, во шпорет, на 

наведените печени пелети на наведените 

домат, зеленчуци, масла за јадење или масти и 

по избор комплементарни состојки и 

- чекор в) на варење на целата смеса за 

предодредено време. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61P 35/00  

(11)  11870   (13) Т1 

(21)  2021/248   (22) 23/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201462088246P  05/12/2014  US 

(96)  04/12/2015 EP15864646.3 

(97)  11/11/2020 EP3226897 

(73)  Memorial Sloan Kettering Cancer Center 

and Eureka Therapeutics, Inc. 1275 York 

Avenue New York, NY 10065, US and 5858 

Horton Street, Suite 362 Emeryville, CA 94608, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  BRENTJENS, Renier, J.; SMITH, Eric, L. and 

LIU, Cheng 

(54)  AНТИТЕЛА КОИ ШТО ГО ЦЕЛААТ 

АНТИГЕНОТ ЗА СОЗРЕВАЊЕ НА B-КЛЕТКИ И 

ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Aнтителото на антиген за созревање на 

анти-B клетки (BCMA) или неговиот антиген-

врзувачки фрагмент, кој што опфаќа: 

вариабилен регион на тешкиот ланец кој што ја 

опфаќа аминокиселинската киселина наведена 

во SEQ ID NO: 53 и  

вариабилен регион на лесниот ланец кој што ја 

опфаќа аминокиселинската секвенца наведена 

во SEQ ID NO: 54. 

има уште 19 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  C 07D 498/16, A 61P 35/00  

(11)  11871   (13) Т1 

(21)  2021/249   (22) 24/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  47173903 P  20/05/2003  US 

(96)  20/05/2004 EP19160750.6 

(97)  30/12/2020 EP3524611 

(73)  ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham, MA 0245US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  WIDDISON, Wayne C. and CHARI, Ravi V. J. 

(54)  ПОДОБРЕНИ ЦИТОТОКСИЧНИ АГЕНСИ 

КОИ ШТО СОДРЖАТ НОВИ 

МАИТАНЗИНОИДИ 

(57)  1  Конјугат на агенсот за врзување на 

клетката маитанзиноид, при што маитанзиноид 

е претставен со форллула 4  1: 

 

при што маитанизиноидот е поврзан со агенсот 

за врзување на клетките преку дисулфидна 

врска и каде што: 

Y1 е (СН2)2СR 1 R2Ѕ-; и 

R1е метил и R2е Н или R1 и R2 се метил. 

има уште 13 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00 

(11)  11856   (13) Т1 

(21)  2021/251   (22) 24/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201462016819P  25/06/2014  US 

(96)  23/06/2015 EP15733921.9 

(97)  24/02/2021 EP3160958 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 980 Great West Road 

Brentford Middlesex TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CLARK, William M. and SATHE, Rajendra S. 

(54)  КРИСТАЛНИ СОЛИ НА (S)-6-((1-

АЦЕТИЛПИПЕРИДИН-4-ИЛ)АМИНО)-N-(3-(3,4-

ДИХИДРОИЗОКИНОЛИН-2(1H)-ИЛ)-2-

ХИДРОКСИПРОПИЛ)ПИРИМИДИН-4-

КАРБОКСАМИД 

(57)  1  Кристална форма на сукцинатна сол на 

(S)-6-((1-ацетилпиперидин-4-ил)амино)-N-(3-

(3,4-дихидроизокинолин-2(1H)-ил)-2-

хидроксипропил)пиримидин-4-карбоксамид се 

карактеризира со модел на прашкаста 

дифракција со X-зраци (XRPD) којшто содржи 

барем три дифракциони агли, кога е измерено 

со употреба на Cu Kα радијација, избрана од 

групата составена од: 

 

(i) околу 4.5, 8.2, 9.0, 10.4, 13.5, 15.8, 16.4, 17.3, 

17.7, 18.18.8, 19.6, 20.8, 21.9, 22.7, 23.3, 24.0, 

24.7, 26.4, 28.2, и 29.6 степени 2θ; 

(ii) околу 4.5, 8.2, 10.4, 13.5, 15.8, 16.4, 17.3, 

17.7, 18.18.8, 19.6, 20.8, 21.9, 23.3, и 24.0 

степени 2θ; или 

(iii) околу 4.5, 8.2, 10.4, 13.5, 15.8, 16.4, 17.7, 

18.18.8, 20.8, 21.9, 23.3, и 24.0 степени 2θ. 

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P 25/06 

(11)  11857   (13) Т1 

(21)  2021/252   (22) 24/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201762506204P  15/05/2017  US 

(96)  08/05/2018 EP18727529.2 

(97)  03/03/2021 EP3625221 

(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)  MCMAHON, Jennifer Anne; STUCKY, 

Russell Dean and SIEGEL, Miles Goodman 

(54)  3-МЕТИЛ-ПИРОЛИДИН-2,5-ДИОН 

ДЕРИВАТИ КОРИСНИ КАКО CGRP 

РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТИ  

(57)  1  Соединение со формулата:  

  

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

хидрат.  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/506, A 61P 9/00  

(11)  11920   (13) Т1 

(21)  2021/253   (22) 25/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  11190789  25/11/2011  EP and 11192301  

07/12/2011  EP 

(96)  21/11/2012 EP18178621.1 

(97)  21/11/2012 EP3421470 

(73)  Adverio Pharma GmbH Kaiser-Wilhelm-

Allee 51373 Leverkusen, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GRUNENBERG, Alfons; BIERER, Donald 

and FEY, Peter 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ 5-ФЛУОРО-1H-

ПИРАЗОЛОПИРИДИНИ ВО КРИСТАЛНА 

ФОРМА 

(57)  1  Соединение со формулата (I) во 

кристална форма на модификацијата I 
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назначено со тоа, што рендгенскиот 

дифрактограм на соединението покажува 

максимален врв на 2 тета аголот на 5.9, 6.9, 

16.2, 16.5, 24.22.7, 24.7. 

има уште 7 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

(51)  C 07J 7/00, C 07J 9/00, A 61K 31/567, A 

61K 31/566, A 61K 31/575, A 61P 43/00, A 61P 

35/00, A 61P 3/10, A 61P 25/00, A 61P 1/04, A 

61P 25/20  

(11)  11855   (13) Т1 

(21)  2021/254   (22) 25/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201562189048 P  06/07/2015  US and 

201662280394 P  19/01/2016  US 

(96)  06/07/2016 EP16821924.4 

(97)  20/01/2021 EP3319611 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SALITURO, Francesco G.; MARTINEZ 

BOTELLA, Gabriel and ROBICHAUD, Albert Jean 

(54)  ОКСИСТЕРОЛИ И МЕТОДИ ЗА 

КОРИСТЕЊЕ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение од Формула (I): 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, при 

што: 

R1 е C1-6 алкил; 

секој од R2 и R3 е независно водород, халоген, 

C1-6 алкил или карбоциклил; или 

R2 и R3, заедно со јаглеродниот атом на кој се 

прикачени, формираат прстен со 3-8 члена; 

R6 е отсутен или е водород; 

секој од R7 и R8 е независно водород, халоген, 

C1-6 алкил или карбоциклил; или 

секој од R7 и R8, заедно со атомот на јаглерод 

на кој се прикачени, формираат прстен со 3-8 

члена; или 

R2 и R7, заедно со јаглеродните атоми на кои 

се прикачени, формираат прстен со 3-8 члена; 

n е 2 или 3;  

  ----- претставува единечна или двојна врска, 

при што кога едната ----- е двојна врска, другата 

----- е единечна врска; и кога една од ----- е 

двојна врска, R6 е отсутен;  

и при што секоја инстанца на алкилна група 

може да биде несупституирана или 

супституирана со еден или повеќе 

супституенти. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 07K 16/40, A 

61P 35/00, A 61P 1/04  

(11)  11854   (13) Т1 

(21)  2021/255   (22) 25/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  15191343  23/10/2015  EP and 16168647  

06/05/2016  EP 

(96)  21/10/2016 EP16794080.8 

(97)  10/03/2021 EP3365373 

(73)  Fundació Institut de Recerca Biomèdica 

(IRB Barcelona); Merus N.V.; Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen; 

Ocello B.V. and Institució Catalana de Recerca I 

Estudis Avançats Baldiri Reixac 10 08028 

Barcelona, ES; Yalelaan 62 3584 CM Utrecht, 

NL; Kloveniersburgwal 29 1011 JV Amsterdam, 

NL; J.H. Oortweg 21 2333 CH Leiden, NL and 

Passeig Lluís Companys, 23 08010 Barcelona, 

ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(72)  LOGTENBERG, Ton; THROSBY, Mark; 

CLEVERS, Johannes Carolus; VRIES, Robert 

Gerhardus Jacob; BATLLE, Eduard and 

HERPERS, Bram 

(54)  ВРЗИВНИ МОЛЕКУЛИ КОИ 

СПРЕЧУВААТ РАСТ НА КАНЦЕР 

(57)  1  Биспецифично антитело кое опфаќа 

варијабилен домен кој врзува вонклеточен дел 

од член поврзан со мембраната од фамилијата 

на рецептори на епидермалниот фактор на раст 

(EGF) поврзан со мембараната и варијабилен 

домен што врзува вонклеточен дел од член 

поврзан со мембраната на сигнализирачка 

патеката WNT, каде што  

биспецифичното антитело се состои од 

варијабилни домени кои ги врзуваат EGFR и 

повторување богато со леуцин што содржи G 

протеински споен рецептор 5 (LGR5).  

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  C 10G 3/00, C 10L 1/06, C 10L 1/02  

(11)  11859   (13) Т1 

(21)  2021/256   (22) 25/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20140409068  08/08/2014  PL 

(96)  31/07/2015 EP15179335.3 

(97)  27/01/2021 EP2982734 

(73)  Ekobenz Sp. z o. o. 11 Zimna St 20-204 

Lublin, PL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JABLONSKI, Stanislaw; GRZEGORCZYK, 

Wieslaw and TARAS, Dariusz 

(54)  СМЕСА НА ГОРИВО, ОСОБЕНО ЗА 

МОТОРИ КОИ СЕ ПАЛАТ СО ИСКРА 

(57)  1  Метод за подготовка на смеса на гориво 

за мотори со палење со искра што се состои од 

смеса од нафтени јаглеводороди со крајна 

температура на дестилација не поголема од 

210°C, соединенија на кислород и адитиви за 

рафинирање, од биомаса, 

се карактеризира сон 

деривирање на етанол или смеса од етанол и 
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други алкохоли кои имаат јаглероден број C1-

C5, алдехиди, кетони, естри на пониски масни 

киселини сè до C5 или смеси од сите нив, од 

ферментација на биомасата, 

извршување на каталитичка конверзија на 

производот од ферментација, во јаглеводороди, 

изолирање на био-компонента од производот 

на каталитичката конверзија, додека био-

компонентата е смеса од синтетички 

јаглеводороди кои што имаат крајна 

температура на дестилација до 210°C, што се 

состои до 35% (V/V) од ароматични 

јаглеводороди, со содржина на сулфур, хлор и 

метали, вклучувајќи олово, под нивото на 

детекција на општо применливи аналитички 

методи, со содржина на бензен помалку од 

0,2% (V/V) и содржина на етанол помала од 

0,17% (V/V), каде што 

био-компонентата е деривирана од биомасата 

и содржи јаглеводороди само со атоми на 

јаглерод од не антропогено потекло, 

и следно 

подготвување на смесата на гориво за мотори 

со палење со искри кои се состојат од нафтени 

јаглеводороди, био-компонента, кислородните 

соединенија и 

адитивите за рафинирање избрани од 

детергенти, антиоксиданти, антикорозивни 

адитиви и други кои ги подобруваат 

карактеристиките на перформансите, 

каде што биокомпонентата е присутна во 

количина сè до 85% во однос на волуменот на 

вкупната смеса на гориво. 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 9/00, A 

61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 31/573  

(11)  11858   (13) Т1 

(21)  2021/258   (22) 26/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20130176114  11/07/2013  EP and 

20130194763  28/11/2013  EP 

(96)  10/07/2014 EP18178893.6 

(97)  24/02/2021 EP3409270 

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

26/A 43122 Parma, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MUSA, Rossella; SCHIARETTI, Francesca; 

ASKEY-SARVAR, Azita and PASQUALI, Irene 

(54)  СУВА ПРАШКАСТА ФОРМУЛАЦИЈА 

КОЈАШТО СОДРЖИ АНТИХОЛИНЕРГИК, 

КОРТИКОСТЕРОИД И 

БЕТА-АДРЕНЕРГИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 

СО ИНХАЛАЦИЈА  

(57)  1  Сува прашкаста формулација за 

употреба во сув прашкаст инхалатор (DPI) за да 

биде администриран со инхалација, 

споменатата формулација содржи: 

 

a) фракција на ситни честички составени од 

смеса на 90 до 99.5 процент од тежината на 

микронизираните честички со физиолошки 

прифатлив ексципиенс и 0.5 до 10 процент од 

тежината на магнезиум стеарат, кадешто барем 

90% од сите споменати честички имаат 

волумен со дијаметар помал од 15 микрон, и 

просечниот волумен на дијаметар од 

споменатите честички е содржан помеѓу 3 и 7 

микрон, и не повеќе од 10% од споменатите 

честички коишто имаат дијаметар помал од 1.8 

микрон; 

b) фракција на груби честички составена од 

физиолошки прифатлив ексципиенс којшто има 

масен просечен дијаметар еднаков на или 

повисок од 100 микрон, кадешто односот 

помеѓу ситните честички a) и грубите честички 

b) е помеѓу 1:99 и 30:70 процент со тежина; 

c) микронизирани честички од глукопирониум 

бромид, беклометазон дипропионат и 

формотерол фумарат дихидрат како активни 

состојки; кадешто барем 90% од 

микронизираните честички од секоја активна 

состојка има дијаметар со волумен еднаков на 

или понизок од 6 микрон, и формулацијата 
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ослободува терапевтска ефективна доза од 

сите три активни состојки содржани помеѓу 100 

и 500 микрограми; 

кадешто споменатата формулација е добиена 

со постапка којашто ги содржи чекорите на i) ко-

мешање со висок-енергетски апарат за период 

од помалку од 30 минути на ексципиенс 

честички и магнезиум стеарат; и ii) мешање на 

фракцијата на ситни честички a), фракцијата на 

груби лактоза честички b) и сите микронизирани 

активни состојки; и кадешто, по 

ослободувањето од инхалерот, формулацијата 

ослободува фракција од активни честички 

еднакви на или повисоки од 30% коишто имаат 

големина на честички еднаква на или помала 

од 2.0 микрон. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07B 59/00, C 07K 7/64, A 61K 101/02, A 

61K 51/08  

(11)  11862   (13) Т1 

(21)  2021/259   (22) 26/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201662338872P  19/05/2016  US 

(96)  17/05/2017 EP17728696.0 

(97)  03/03/2021 EP3458111 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ZHANG, Yunhui; DONNELLY, David J.;  

BOY, Kenneth M.; KIM, Joonyoung and PENA, 

Adrienne 

(54)  PET-ИМИЏИНГ ИМУНОМОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што x е број од 1 до 8 и R е C1-C6алкил 

група. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 61P 35/00  

(11)  11873   (13) Т1 

(21)  2021/260   (22) 29/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  2014081454  10/04/2014  JP 

(96)  10/04/2015 EP15719011.7 

(97)  27/01/2021 EP3129063 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited and 

Daiichi Sankyo Europe GmbH 

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

8426 , JP and Zielstattstr. 48 81379 München , 

DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  HETTMANN, Thore; ABRAHAM, Reimar; 

BLUM, Sabine and  UENO, Suguru 

(54)  AНТИ-HER3 АНТИТЕЛО-ЛЕК КОНЈУГАТ 

(57)  1  Антитело-лек конјугат каде што 

антитуморско соединение претставено со 

следнава формула  

            

е конјугирано со анти-HER3 антитело преку 

тиоетерска врска која се формира на делот со 

дисулфидна врска присутен во зглобниот дел 

од анти-HER3 антителото преку сврзувач со 

структура  претставена со следнава формула: 

        -L1-L2-LP-NH- (CH2)n1-La-

(CH2)n2-C(=O)- или -L1-L2-LP- 

каде што, анти-HER3 антителото е поврзано за 

крајот од L1, 

антитуморското соединение е поврзано за 

карбонилната група од      -(CH2)n2-C(=O)- 

делот или C крајот од LP, со азотниот атом од 

амино групата на позиција 1 како поврзувачка 

позиција, каде што, n1 претставува број од 0 до 

6, 

n2 претставува број од 0 до 5, 

L1 претставува -(Сукцинимид-3-ил-N)-(CH2)n3-

C(=O)-, 

каде што n3 претставува број од 2 до 8, 

L2 претставува -NH-(CH2CH2-O)n4-CH2CH2-

C(=O)- или единечна врска, каде што n4 

претставува број од 1 до 6, 

LP претставува тетрапептиден остаток -GGFG- 

или пентапептиден остаток -DGGFG, 

La претставува -O- или единечна врска, 

-(Сукцинимид-3-ил-N)- има структура 

претставена со следнава формула:  

                 

која е поврзана за анти-HER3 антителото на 

неговата позиција 3 и е поврзана за 

метиленската група во сврзувачката структура 



 

 

72 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

која ја содржи оваа структура на азотниот атом 

на позиција 1. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/00, A 61K 31/395, A 61K 31/4355, 

A 61K 31/498, A 61K 31/565, A 61K 45/06, A 61K 

38/07, A 61K 38/08, A 61P 35/00, A 61P 35/02  

(11)  11872   (13) Т1 

(21)  2021/261   (22) 29/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20090266856P  04/12/2009  US 

(96)  25/06/2010 EP10834883.0 

(97)  06/01/2021 EP2506840 

(73)  OncoC4, Inc. 9640 Medical Center Drive, 

Rockville, MD 20850, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LIU, Yang; WANG, Yin; LIU, Yan; MALEK, 

Sami N. and ZENG, Pan 

(54)  УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА 

ФАКТОР КОЈШТО ПРЕДИЗВИКУВА 

ХИПОКСИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

ехиномицин за употреба во лекувањето на 

акутна миелоидна леукемија. 

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/10, C 07K 16/28, C 07K 16/40, A 

61K 39/395, A 61P 31/16  

(11)  11877   (13) Т1 

(21)  2021/262   (22) 30/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201862622292P  26/01/2018  US 

(96)  24/01/2019 EP19701428.5 

(97)  03/03/2021 EP3638698 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PURCELL, Lisa 

(54)  АНТИ-TMPRSS2 АНТИТЕЛА И АНТИГЕН-

ВРЗУВАЧКИ ФРАГМЕНТИ 

(57)  1  Човечки антиген-врзувачки протеин 

којшто специфично се врзува за човечки 

TMPRSS2 и којшто е антителo или негов 

антиген врзувачки фрагмент и кадешто антиген-

врзувачкиот протеин содржи: 
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тешка низа на имуноглобулински варијабилен 

регион којшто содржи  

 

(a) CDR-H1 којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца G F T F S S Y G 

(SEQ ID NO: 6), 

(b) CDR-H2 којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца I W N D G S Y V 

(SEQ ID NO: 8), и 

(c) CDR-H3 којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца A R E G E W V L Y 

Y F D Y (SEQ ID NO: 10); и 

лесна низа на имуноглобулински варијабилен 

регион којшто содржи  

 

(a) CDR-L1 којшто ја содржи аминокиселинската 

секвенца Q S I S S W (SEQ ID NO: 12), 

(b) CDR-L2 којшто ја содржи аминокиселинската 

секвенца K A S (SEQ ID NO: 14), и 

(c) CDR-L3 којшто ја содржи аминокиселинската 

секвенца Q Q Y N S Y S Y T (SEQ ID NO: 16). 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/47, A 61K 39/00, A 61P 35/00  

(11)  11878   (13) Т1 

(21)  2021/263   (22) 30/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201507719  06/05/2015  GB and 

201562157684 P  06/05/2015  US 

(96)  04/05/2016 EP16723966.4 

(97)  17/02/2021 EP3291830 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet; 

FRITSCHE, Jens; MAHR, Andrea; WIEBE, Anita 

and SCHOOR, Oliver  

(54)  Нови пептиди и комбинација од 

пептиди и нивни скелиња за употреба во 

имунотерапијата против колоректален 

карцином (КК) и други канцери 

(57)  1  Пептид што се состои од 

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 22,  

 или фармацевтски прифатлива сол од него, 

при што спомнатиот пептид има  

способност да се врзува со молекул на 

хуманиот главен хистокомпатибилен  

комплекс (MHC) I класа, и при што спомнатиот 

пептид, кога е врзан со MHC,  

има способност да биде препознаен од CD8 T-

клетки. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  F 23D 14/22, F 23L 7/00, F 23Q 1/02  

(11)  11879   (13) Т1 

(21)  2021/264   (22) 30/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  102016008579  14/07/2016  DE 

(96)  12/06/2017 EPA17175526.7 

(97)  24/02/2021 EP3293456 

(73)  Messer Austria GmbH Industriestrasse 5, 

2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Demuth, Martin 

(54)  ГОРИЛНИК 

(57)  1  Горилник(бренер) кој е опремен со 

барем еден канал за гориво (6) и барем еден 

канал за оксиданс (9), кои се поврзани на 

куќиште на горилник (2) наменето за 

инсталација во ѕидот на комора за металуршки 

третман и кое е отворено на заеднички отвор 

на горилник (3), и со уред за палење (10) за 

палење мешавина од гориво/оксиданс што се 

формира пред отворот на горилникот (3) во 

комората за третман, каде што уредот за 

палење (10) има барем еден ротирачки 

прицврстен диск за палење (16), кој е поврзан 

преку вратило (19), и елемент за палење (13), 

кој е притиснат долж површина на триење (17) 

наспроти дискот за палење (16), каде што диск 

за палење (16) и елемент за палење (16) се 

произведени од во секој случај различни 

материјали, едниот од материјалите е 

материјал што искри на удар и другиот од 

материјалите е материјал што обезбедува 

искри, назначено со тоа, што горилникот има 

мотор (21) на кој дискот за палење (16) е 

поврзан преку вратилото (19), и со тоа, што 

дискот за палење (16) е прицврстен на оска што 

се протега суштински вертикално на оската на 

горилникот (5). 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/50, A 61K 31/136, A 61K 31/137, 

A 61K 31/5375, A 61K 31/13A 61K 31/4453, A 

61P 35/00  

(11)  11880   (13) Т1 

(21)  2021/265   (22) 27/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20150306649  15/10/2015  EP 

(96)  14/10/2016 EP16784831.6 

(97)  24/02/2021 EP3362056 

(73)  Advanced Biodesign "Les allées du Parc" 

575/655 allée des Parcs 69800 Saint Priest , FR 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  CEYLAN, Ismail; QUASH, Gerry; PEREZ-

ALEA, Mileidys and MARTIN, Guillaume 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА АМИНОТИОЛЕСТЕР 

ИЛИ НИВНИ ФАРМАЦЕВТСКО ПРИФАТЛИВИ 

СОЛИ, ЗА УПОТРЕБА  ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА 

КАНЦЕР 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

каде Х1 и Х2, идентични или различни, се 

избрани помеѓу C1-C7 алкил група, фенил, 

бензил или Х1 и Х2 заедно со азотниот атом  за 

кој се врзани формираат хетероцикличен, 

поточно пиперидин или морфолин; 

или негова фармацевтски прифатлива сол;  

 за употреба при третман на канцер кај субјект, 

каде канцерогените клетки од субјектот: - имаат 

покачено ниво на Н202 од најмалку 200% во 

споредба со основното ниво на Н202 кај 

нормални клетки кои потекнуваат од истото 

ткиво како и канцерогените клетки, и  

 

- имаат ниво на GSH под 0,5 nmol  на 

25000 клетки, и субјектот се идентификува со 

мерење на нивото на Н202 и нивото на GSH на 
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канцерогените клетки од субјектот. има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 409/04, C 07D 491/056, C 07D 

491/048, C 07D 239/42, C 07D 401/04, C 07D 

401/14, C 07D 403/04, C 07D 403/10, C 07D 

405/14, C 07D 495/04, C 07D 409/14, C 07D 

413/04, C 07D 413/10, C 07D 413/14, C 07D 

417/04, C 07D 417/14, C 07D 471/04, A 61K 

41/00, A 61K 31/506, A 61P 35/00  

(11)  11884   (13) Т1 

(21)  2021/266   (22) 31/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201261637512P  24/04/2012  US; 

201261725652P  13/11/2012  US and 

201361777806P  12/03/2013  US 

(96)  23/04/2013 EP18186230.1 

(97)  30/12/2020 EP3459942 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210 , US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  GREEN, Jeremy; LI, Pan; DENG, Hongbo; 

GAO, Huai; GIROUX, Simon; XU, Jinwang; 

CHARIFSON, Paul S.; COTTRELL, Kevin Michael; 

DUFFY, John P.; MAXWELL, John Patrick; 

MORRIS, Mark A.; WAAL, Nathan D.; KENNEDY, 

Joseph M.; LEDEBOER, Mark Willem; JACKSON, 

Katrina Lee;  PIERCE, Albert Charles and  

LAUFFER, David J. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА DNA-PK 

(57)  1  Фармацевтски прифатлива количина на 

соединение претставено со Структурна 

формула (I) или нејзина фармацевтски 

прифатлива сол: 

  

за употреба во третман на карцином избран од 

групата која се состои од: карцином на дојка, 

колоректален карцином, гастроезофагеален 

карцином, фибросарком, глиобластом, 

хепатоцелуларен карцином, карцином на 

сквамозна клетка на главата и вратот, меланом, 

карцином на белите дробови, карцином на 

панкреас или карцином на простата, 

каде што: 
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Q е N или CH; 

R1 е водород, CH3 или CH2CH3 или R1 и 

јаглеродот за кој е врзан формира C=CH2 

група; 

Прстенот А е прстенест систем избран од  
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RA1 е водород, халоген, C1-4алкил, C0-4алкил-

C3-6циклоалкил, C0-4алкил-ORA1a, C0-4алкил-

SRA1a, C0-4алкил-C(O)N(RA1a)2, C0-4алкил-

CN, C0-4алкил-S(O) -C1-4алкил, C0-4алкил-

S(O)2-C1-4алкил, C0-4алкил-C(O)ORA1b, 

C0-4алкил-C(O)C1-4алкил, C0-4алкил-

N(RA1b)C(O)RA1a, C0-4алкил-N(RA1b)S(O) 

2RA1a, C0-4алкил-N(RA1a)2, C0-4алкил-

N(RA1b) (3-6 членски-циклоалкил), C0-4алкил-

N(RA1b)(4-6 членски-хетероциклил), 

N(RA1b)C2-4алкил-N(RA1a)2, N (RA1b)C2-

4алкил-ORA1a, N(RA1b)C1-4алкил-(5-10 

членсли хетероарил), 

N(RA1b)C1-4алкил-(4-6 членски хетероциклил), 

N(RA1b)C2-4алкил-N(RA1b)C(O) RA1a, C0-

4алкил-N(RA1b)C(O)C1-4алкил, C0-4алкил-

N(RA1b)C(O)OC1-4алкил, C0-4алкил-(фенил), 

C0-4алкил-(3-10 членски-хетероциклил), C0-

4алкил-C(O)-(4-6 членски-хетероциклил), C0-

4алкил-O-C0-4алкил-(4-6 членски-

хетероциклил), 

C0-4алкил-(5-6 членски-хетероарил), C0-

4алкил-C(O)-(5-6 членски-хетероарил), C0-

4алкил-O-C0-4алкил-(5-6 членски-хетероарил), 

C0-4алкил-N (RA1a)(4-6 членски-хетероциклил) 

или C0-4алкил-N(RA1b)(5-6 членски 

хетероарил), каде што секој од споменатите 

RA1 хетероциклили е прстенест систем избран 

од азиридинил, окетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, диоксанил, диоксаланил, 

азетидинил, пиролидинил, пиролидининил, 

пиролидиндионил, морфолинил, пиперидинил, 

пиперазинил, пиперазинонил, 

тетрахидротиофенедиоксидил, 1,1-

диоксотиетанил, 2-окса-6-азаспиро [3.4] октанил 

и изоиндолинонил при што секој од 

споменатите RA1 хетероарил е прстенест 

систем избран од фуранил, тиофенил, 

имидазолил, бензоимидазолил, оксазолил, 

оксадијазолил, тиазолил, пиразолил, 

тиадијазолил, пиридинил, пиримидинил, 

пиразинил, триазолил и тетразолил и каде што 

секој од споменатите RА1 алкил, циклоалкил, 

фенил, хетероциклил, 

и хетероарилните групи по избор се заменуваат 

со до три F атоми, до две C1-2алкилни групи, 

C3-6циклоалкилна група, фенил група, бензил 

група, алкенил-C0-2алкил група, алкинил-C0-

2алкил група, до две групи C0-2алкил-ORA1b, 

C0-2алкил-N(RA1b)2 група, SC1-4алкил група, 

S(O)2C1-4алкил група, a 

C(O)RA1b група, C(O)ORA1b група, 

C(O)N(RA1b)2 група, a -CN група или C4-6 

хетероцикличен прстенест систем 

избран од окетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, пиперидинил и 
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морфолинил; 

секој RA1a е, независно, водород, C1-4алкил, 

C3-6циклоалкил, C4-6 хетероциклил избран од 

окетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, пиролидинил и 

пиперидинил, C5-6хетероарил избран од 

имидазолил, триазолил, тетразолил, 

пиразолил, тиофенил, тиазолил, пиридинил, 

пиримидинил и пиразинил, или две RА1а и 

интервенирање 

атом на азот формира 3-6 членски 

хетероцикличен прстен избран од азиридинил, 

азетидинил, пиролидинил, пиролидининил, 

пиперидинил, пиперидининил, 

тетрахидропиридинил, пиперазинил и 

морфолинил, каде што секој од споменатите 

RA1a алкил, циклоалкил, хетероциклил и 

хетероарил групи е опционално заменет со до 

три F атоми, до 

две C1-2алкилни групи, C3-6циклоалкилна 

група, до две C0-2алкил-ORA1b групи, C0-

2алкил-N(RA1b)2 група, SC1-4алкилна група, 

C(O)RA1b група, C(O)ORA1b група, 

C(O)N(RA1b)2 група или -CN група; 

секој RA1b е, независно, водород, C1-2алкил, 

или C3-4циклоалкил; 

RA2 е водород, C1-4алкил, C0-4алкил-C3-

6циклоалкил, C0-2алкил-(4-6 членски) 

хетероциклил, C2-4алкил-ORA2a, C0-2алкил-

C(O)N(RA2a)2, C0-2алкил-S(O)2-C1-4алкил, C0-

2алкил-C(O)OC1-4алкил, или C0-2алкил-C(O)-

(4-6 членски)хетероциклил, каде што секој од 

наведените хетероциклил е избран од 

окетанил, тетрахидропиранил, 

тетрахидрофуранил, диоксанил, диоксоланил, 

азетидинил, пиролидинил, пиролидининил, 

пиролидинидинил, морфолинил, пиперидинил, 

пиперазинил, пиперазинонил и 1,1-

диоксотиетанил, и секоја од наведените RA2 

групи, освен водородот е опционално заменета 

со до три F атоми, до две C1-2алкилни групи, 

C3-6циклоалкил група, алкенил-C0-2алкил 

група, алкинил-C0-2алкилна група, до две 

ORA2b групи, C0-2алкил-N(RA2b)2 група, SC1-

4алкил група, S(O)2C1-4алкилна група, 

C(O)RA2b група, C(O)ORA2b група, 

C(O)N(RA2b)2 група или -CN група; 

секој RA2a е, независно, водород, C1-4алкил, 

C5-6 хетероарил избран од имидазолил, 

триазолил, тетразолил, пиразолил, тиофенил, 

тиазолил, пиридинил, пиримидинил и 

пиразинил, или два RA2a и интервентен азот 

атом формира 3-6 членски хетероцикличен 

прстен избран од азиридинил, азетидинил, 

пиролидинил, пиролидининол, 

пиперидинил, пиперидининил, 

тетрахидропиридинил, пиперазинил и 

морфолинил; 

секој RA2b е, независно, водород, C1-4алкил 

или C3-4циклоалкил; 

RA3 е водород или C1-2алкил; 

секој RA4 е, независно, деутериум, халоген, 

CN, C1-4алкил или OC1-4алкил, каде што секој 

RA4 алкил е опционално заменет со до 3 F 

атоми, две не геминални OH групи, или еден 

OC1-2алкил, или два RA4 заедно со 

интервенираниот заситен јаглероден атом 

формира спирален циклопропил или 

циклобутил прстен; 

n е 0-3; 

Прстенот B е прстенест систем избран  
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од RB1 е водород, C1-4алкил, (CH2)0-1C3-

6циклоалкил, C(O)C1-2алкил, (CH2)0-1- (4-6 

членски)хетероцикличен прстен каде што 

наведениот хетероцикличен прстен е избран од 

окетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, диоксанил, диоксоланил, и 

пиролидининил, фенил, бензил или (CH2)1-2(5-

6 членски)хетероарил прстен каде што 

наведениот хетероарил прстен е избран од 

пиридинил, имидазолил и пиразолил и каде 

што секој од споменатите RB1 алкил, 

циклоалкил, фенил, бензил, хетероциклил и 

хетероарил група е опционално супституирана 

со до 3 F атоми, до два С1-2 алкил групи, две 

не геминални ОH групи или еден OC1-2алкил; 

RB2 е водород, C1-4алкил, или OC1-4алкил;  

секој RB3 е, независно, водород, халоген, C1-

4алкил, C2-4алкенил, C2-4алкинил, CN, C(O)H, 

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

4алкил, C(O) NH2, C(O)NHC1-4алкил, 

C(O)NH(CH2)0-1C3-6циклоалкил, 

C(O)NHCH2оксетанил, 
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C(O)NHCH2тетрахидрофуранил, C(O)NHCH2 

тетрахидропиранил, C(O)NHфенил, 

C(O)NHбензил, C(O)NHOH, C(O)NHOC1-4алкил, 

C(O)NHO(CH2)0-1C3-6циклоалкил, 

C(O)NHO(CH2)0-1оксетанил, 

C(O)NHO(CH2)0-1тетрахидрофуранил, 

C(O)NHO(CH2)0-1тетрахидропиранил, 

C(O)NHOфенил, C(O)NHOбензил, 

избран NH2, NHC(O)C1-4алкил, OC1-4алкил, 

SC1-4алкил, S(O)C1-4алкил, или 5-членски-

хетероарил прстенест систем од фуранил, 

тиофенил, имидазолил, пирол, пиразолил и 

оксадијазолил, каде што секоја група RB3 освен 

водород 

или халоген е опционално заменет со Cl, до три 

F атоми, до две не геминални OH групи, до два 

OC1-2алкил, еден NH2, еден NHC1-2алкил, 

еден NHC(O)C1-2алкил, или еден N(C1-2алкил) 

2;  

секој RB4 е, независно, водород, халоген, C1-

4алкил, OC1-4алкил, SC1-4алкил, NH2, NH(C1-

4алкил), N(C1-4алкил)2, NHC(O)C1-4алкил, 

C(O)OH, C(O)OC1-4алкил, C(O)NH2, C(O)NHC1-

4алкил, C(O)N(C1-4алкил)2, CN, 

морфолинил прстен или имидазолилен прстен, 

каде што секој RB4 алкил е опционално 

заменет со до 3 F атоми, две не геминални OH 

групи, или една OC1-2алкил; 

RB5 е водород, C1-4алкил, C(O)C1-4алкил, 

C(O)OC1-4алкил, C(O)NH2, C(O) NHC1-4алкил, 

или C(O)N(C1-4алкил)2, 

каде што споменатиот RB5 алкил е 

незадолжително заменет со до 3 F атоми, две 

не геминални ОH групи или една 

OC1-2алкил и 

RB6 е F или C1-2алкил, или два RB6 и 

интервентен атом на јаглерод формираат 

прстен на спироциклопропил или 

спироциклобутил; 

понатаму каде што: 

 

„алкил― или „алкил група―, значи ланец на прав 

или разгранет, заменет или несупституиран 

јаглеводороден ланец 

што е целосно заситено; и 

„алкокси― или „тиоалкил― се однесува на алкил 

група, прицврстена на главниот јаглероден 

ланец преку кислород 

атом („алкокси―) или сулфур („тиоалкил―). 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 07K 16/46, A 

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

(11)  11885   (13) Т1 

(21)  2021/267   (22) 31/03/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20130179630  07/08/2013  EP and 

20130189599  21/10/2013  EP 

(96)  07/08/2014 EP14758087.2 

(97)  20/01/2021 EP3030581 

(73)  Affimed GmbH Im Neuenheimer Feld 582 

69120 Heidelberg, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  REUSCH, Uwe; KNACKMUSS, Stefan; 

LITTLE, Melvyn; ELLWANGER, Kristina; FUCEK, 

Ivica; MOLKENTHIN, Vera and ZHUKOVSKY, 

Eugene 

(54)  АНТИТЕЛО ВРЗУВАЧКИ МЕСТА 

СПЕЦИФИЧНИ ЗА EGFRVIII 

(57)  1  EGFRvIII врзувачки протеин со барем 

едно EGFRvIII врзувачко место коешто содржи 

антитело домен на варијабилна тешка низа и 

антитело домен на варијабилна лесна низа, 

кадешто  

 

(a) 

(a1) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на  SEQ ID NO:27, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на  SEQ ID NO:28, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 
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аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:30, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:31 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:32; 

(a2) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:33, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:28, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:34, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:31 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:35; 

(a3) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:33, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:28, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:36, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:31 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на  SEQ ID 

NO:37; 

(a4) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на  SEQ ID NO:33, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на  SEQ ID NO:38, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на  SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:39, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:40 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на  SEQ ID 

NO:41; 

(a5) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:42, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:43, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:44, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:40 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:45; 

(a6) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:46, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:28, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:47, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:40 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:48; 

(a7) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:49, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:50, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:5CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:40 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:52; 

(a8) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:53, 
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CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:54, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:44, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:40 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:55; 

(a9) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:53, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:28, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:56, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:57 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:58; 

(a10) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:46, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:28, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:59, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:40 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:60; 

(a11) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:33, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:6CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:44, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:40 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:62; 

(a12) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на YDFSSYWIG, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:63, CDR3 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:29 

и антитело доменот на варијабилна лесна низа 

којшто содржи CDR1 којшто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:64, 

CDR2 којшто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:31 и CDR3 којшто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:65; 

кадешто EGFRvIII врзувачко место се врзува за 

EGFRvIII-позитивни клетки, но не се врзува за 

EGFR-позитивни клетки во проточен 

цитометриски (FACS) тест; 

или 

(b) антитело доменот на варијабилна тешка 

низа е избран од групата составена од SEQ ID 

NOs:3, 5, 7, 9, 113, 15, 17, 19, 225 и антитело 

доменот на варијабилна лесна низа е избран од 

групата составена од SEQ ID NOs: 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 26. 

има уште 17 патентни барања 
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(51)  G 01V 1/00, G 01W 1/10, A 61B 5/11  

(11)  11886   (13) Т1 

(21)  2021/268   (22) 01/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20120167197  08/05/2012  EP 

(96)  08/05/2013 EP13727061.7 

(97)  03/03/2021 EP2847622 

(73)  Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 

der Wissenschaften e.V., Hofgartenstrasse 8 

80539 München, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WIKELSKI, Martin; MÜLLER, Uschi; 

HEIDRICH, Wolfgang Arne and KÜMMETH, Franz 

Xaver 

(54)  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА КАТАСТРОФИ 

ПОСРЕДЕНО СО КОРИСТЕЊЕ НА 

ПРИРОДАТА  

(57)  1  Метод за предвидување на еколошки 

настан или тип на еколошки настан се состои 

од чекорите на  

а) добивање на три први множества на 

податоци од три кореспондентни параметри на 

однесување на секое животно од популација на 

животни во отсуство на типот на еколошкиот 

настан, каде што трите параметри на 

однесување се состојат од ноќна активност, 

активност на 3D-забрзување и дневно 

еднонасочно движење;  

б) генерирање на три први референтни 

профили врз основа на наведените 

кореспондентни три први множества на 

податоци, трите први референтни профили 

претставуваат статус на нормално однесување 

на популацијата од животни; 

в) добивање на три тест множества на 

податоци од три кореспондентни параметри на 

однесување од секое животно од популацијата 

на животни; 

г) генерирање на три тест профили врз основа 

на трите кореспондентни тест множества на 

податоци, трите тест профили го претставуваат 

статусот на однесување на популацијата од 

животни; 

д) пресметување на соодветен сооднос помеѓу 

секој тест профил и кореспондентните први 

референтни профили преку споредување на 

инстантна вредност од тест профилот со 

просечните вредности од соодветниот 

референтен профил; 

ѓ) поставување на предупредување, доколку 

барем еден од пресметаните соодноси 

достигне претходно дефиниран праг на 

вредност.     

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/00  

(11)  11888   (13) Т1 

(21)  2021/270   (22) 01/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201261733566 P  05/12/2012  US 

(96)  03/12/2013 EPA13812296.5 

(97)  20/01/2021 EP2928921 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel, 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GHOSH, Joy; RUTZ, Mark Anthony; TISSOT-

DAGUETTE, Katrin Ulrike; SPLAWSKI, Igor and 

ROGUSKA, Michael 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА АНТИТЕЛА 

ШТО ТАРГЕТИРААТ ЕPO 

(57)  1  Изолирано антитело или антиген 

врзувачки фрагмент од истото што содржи 

секвенци на варијабилен домен со тежок и 

лесен ланец на Fab NVS1 СЕК ИД БРи: 13 и 14, 

соодветно; на Fab NVS2 претставен со СЕК ИД 

БРи: 33 и 34, соодветно; на Fab NVS3 

претставен со СЕК ИД БРи: 53 и 54, соодветно; 

или на Fab NVS4 претставен со СЕК ИД БРи: 73 

и 74, соодветно.   

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 61M 11/00, A 61M 35/00, B 65D 83/30  

(11)  11889   (13) Т1 

(21)  2021/272   (22) 01/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20160068649  01/07/2016  IT 

(96)  30/06/2017 EP17733858.9 
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(97)  10/03/2021 EP3478348 

(73)  Polichem S.A. 50, Val Fleuri 1526 

Luxembourg, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CERIANI, Daniela and KELLER, Alexander 

(54)  РАСПРСНУВАЧ НА СПРЕЈ 

(57)  1  Распрснувач (20) за админстрација на 

спреј од формулација (18), којшто содржи: 

- резервоар (22) погоден за складирање на 

препаратот (18); 

 - пумпа (24) 

 - комора за полнење (26) 

 - млазник (28) со оска за 

администрација (X) 

 - конус за администрација (30) којшто 

има оска (X’) 

 

кадешто пумпата (24) е погодна, при секоја 

операција: 

 - за црпење на претходно определена 

количина на препарат (18) од резервоарот 

 (22), 

 - за достава на таа количина на 

препарат (18) кон комората за полнење (26)  во 

спротивна насока од млазникот (28), и 

 - за создавање на притисок за 

администрација во комората за полнење (26), 

 

и кадешто млазникот (28) е погоден за 

администрација на наведената количина од 

препаратот (18) во форма на аеросолен спреј 

(180), 

кадешто конусот за администрација (30) содржи 

контактен обрач (300) и, во близина на 

млазникот (28), најмалку еден отвор (320) 

погоден за поставување во комуникација на 

внатрешноста на конусот за администрација 

(30) со непосредната околина,  

се карактеризира со тоашто најмалку едниот 

отвор (320) е позициониран во рамките на 20% 

растојание l помеѓу млазникот (28) и 

контактниот обрач (300). 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/235, A 61K 39/02, A 61K 39/395, A 

61K 39/12, A 61K 39/10, A 61P 31/16, A 61P 

31/14, A 61P 31/12, A 61P 31/04, A 61P 11/00, A 

61P 31/00  

(11)  11890   (13) Т1 

(21)  2021/273   (22) 02/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201161439597P  04/02/2011  US 

(96)  03/02/2012 EP12705438.5 

(97)  17/03/2021 EP2670432 
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(73)  Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way 

Parsippany, NJ 07054, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ABDELMAGID, Omar, Yousif; BRICKER, 

Joseph, Michael; SHIELDS, Shelly, Lynn and 

GALVIN, Jeffrey, E. 

(54)  ИМУНОГЕНИ СОСТАВИ НА БОРДЕТЕЛА 

БРОНХИСЕПТИКА (BORDETELLA 

BRONCHISEPTICA)  

(57)  1  Имуногени состави за употреба во 

лекувањето или заштита од инфекции од 

кучешки респираторен патоген кај куче, 

составот содржи Бордетела бронхисептика 

(Bordetella bronchiseptica) бактерија и е додаден 

изолиран Bordetella bronchiseptica p68 протеин, 

кадешто споменатиот p68 е присутен помеѓу 5 

 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  B 01J 13/00, C 01G 25/06, C 01G 25/00  

(11)  11891   (13) Т1 

(21)  2021/274   (22) 02/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20150018996  27/10/2015  GB 

(96)  27/10/2016 EP16788756.1 

(97)  24/02/2021 EP3368480 

(73)  Magnesium Elektron Limited Lumns Lane 

Manchester M27 8LN, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SCAPENS, David Alastair 

(54)  СТРУКТУРИРАНИ ЦИРКОНИУМ 

РАСТВОРИ 

(57)  1  Циркониум раствор или сол којшто 

содржи: 

 

(a) циркониум во количина од 5-30% од 

тежината базирана на ZrO2 еквивалент, 

(b) нитратни, ацетатни и/или хлоридни јони, и  

(c) еден или повеќе комплексирачки агенси е 

органско соединение коешто содржи барем 

еднa од следните функционални групи: амин, 

органосулфат, сулфонат, хидроксил, етер или 

карбоксилна киселинска група, 

 

кадешто моларниот однос на компоненти (a):(b) 

е 1:0.7 до 1:4.0, моларниот однос на 

компоненти (a):(c) е 1:0.0005 до 1:0.и pH на 

циркониум раствор или сол е помалку од 5. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/00, A 61K 31/445  

(11)  11887   (13) Т1 

(21)  2021/275   (22) 02/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201170213  29/04/2011  DK and 201170225  

06/05/2011  DK 

(96)  27/04/2012 EP17189690.5 

(97)  06/01/2021 EP3284459 

(73)  Moberg Pharma AB Gustavslundsvägen 

42, 5 tr 167 51 Bromma, SE 

(74)  Адвока Игор Тасевски ул.Петричка бр.6/1-

3,Скопје 

(72)  ANDERSEN, Ove; MOGENSEN, Stine; 

TRELDAL, Charlotte; PULIS, Sylvia and  

MOGENSEN, Torben 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ 

СЕ СОСТОЈАТ ОД ЛОКАЛЕН АНЕСТЕТИК 

КАКО БУПИВАКАИН ЗА ЛОКАЛЕН ВНЕС ВО 

УСТА ИЛИ ГРЛО 

(57)  1  Состав со продолжено ослободување за 

употреба за третман или ублажување на болка, 

горење или ксеростомија на усна шуплина кој 

што се состои од бупивакаин или негова 

фармацевтски активна сол, формулирана за 

локална администрација на устата или грлото 

на субјект во форма на пастила, при што 

бупивакаинот или неговата фармацевтски 

активна сол е единствената активна состојка во 

пастилата.  

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/14, C 07D 471/04, C 07D 207/14, 

C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 403/12, C 

07D 487/04, C 07D 413/12, C 07D 413/14, C 07D 

417/12, C 07D 417/14, A 61K 31/40, A 61P 35/00 

(11)  11892   (13) Т1 

(21)  2021/276   (22) 02/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201505429  30/03/2015  GB and 201512829  

21/07/2015  GB 

(96)  24/03/2016 EP16713043.4 

(97)  24/02/2021 EP3277677 

(73)  Mission Therapeutics Limited Babraham 

Hall Babraham, Cambridge CB22 3AT, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  JONES, Alison; KEMP, Mark; STOCKLEY, 

Martin; GIBSON, Karl and WHITLOCK, Gavin 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА 1-ЦИЈАНО-

ПИРОЛИДИН КАКО USP30 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (II) 

 

негов тавтомер или фармацевтски прифатлива 

сол на споменатото соединение или тавтомер, 

при што: 

m е 0 или 1; 

кога m е Z е -C(R6)(R7)-; 

R2 претставува атом на водород, опционално 

супституиран C1-C6 алкил, или C1-C6 алкокси 

група;  

R3, R4 и R5 секој независно претставува атом 

на водород, опционално супституиран C1-C3 

алкил, или C1-C3 алкокси група; 
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RR6, R7 и R8 секој независно претставува атом 

на водород, атом на флуор, цијано, хидроксил, 

опционално заменет C1-C3 алкил, или C1-C3 

алкокси група; 

R9 претставува атом на водород, атом на 

флуор, цијано, хидроксил, C1-C6 алкил, C1-C3 

алкокси група, или циклоалкил прстен од 3 до 8-

член, или формира хетероцикличен прстен со 

R10; 

R10 претставува атом на водород, опционално 

супституиран C1-6 алкил, или формира 

хетероцикличен прстен со R9, или формира 

моноцикличен прстен со R11; 

Y претставува ковалентна врска, -(C0-C3)-

алкилен-N(R11)-(C0-C3)-алкилен или C1-C3 

алкилен;  

R11 претставува атом на водород, C1-C6 

алкил, или формира моноцикличен прстен со 

R10; 

R11 претставува заменет моноцикличен, 

опционално заменет бицикличен или 

опционално заменет трицикличен 3 до 14-член 

хетероарил, хетероциклил или циклоалкил 

прстен; 

каде што R12, кога е заменет, е заменет со 

еден или повеќе од -Q1-(R13)p, при што: 

 

p е 0 или 1;  

Q1 претставува атом на халоген, цијано, оксо, 

хидроксил, ковалентна врска, -C0-C3 алкилен-

NR14-, -C0-C3 алкилен-NR14R15, -C0-C3 

алкилен-CONR14-, -C0-C3 алкилен-NR14CO- , -

C0-C3 алкилен-NR14SO2-, атом на кислород, -

C0-C3 алкилен-CO-, -C0-C3 алкилен-S(O)q-,-C0-

C3 алкилен-SO2NR14, -C0-C3 алкилен-

SO2NR14R15, -C1-C6 алкокси, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6 хидроксиалкил, -C0-C3 

алкилен-SO2R14, -C0-C3 алкилен-NR14COR15, 

-C0-C3 алкилен-NR14CONR15R16, -C0-C3 

алкилен-NR14SО2NR15R16, -C0-C3 алкилен-

CONR14R15, -C0-C3 алкилен-CO2R14, -C0-C3 

алкилен-NR14CO2R15, -C0-C3 алкилен-

SO2NR14R15, -C0-C3 алкилен-С(О)R14 и -C0-

C3 алкилен-NR14SO2R15, NO2, C1-C6 алкилен, 

-C2-C6 алкенилен или опционално заменета -

C1-C6 алкилна група; 

q е 0, 1 или 2;  

R14, R15 и R16 секој независно претставува 

водороден атом, C1-C6 алкил или C1-C6 

алкиленска група; кога p е R13 претставува 4-

10-член хетероарил, хетероциклил, арил или 3 

до 8-член циклоалкил прстен; каде што R13 

може да биде супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од халоген, C1-C6 

халоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкокси, 

C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 

C1-C6 хидроксиалкил, оксо, цијано, -Q2-R17, -

Q2-NR17CONR18R19, -Q2-NR17R18, -Q2-

COR17, -Q2-NR17COR18, -Q2-NR17CO2R18, -

Q2-SO2R17, Q2-CONR17R18, -Q2-CO2R17,-Q2-

SO2NR17R18, -Q2-NR17SO2R18, хетероциклил, 

циклоалкил, хетероарил и арил; каде што 

наведените хетероциклил, циклоалкил, 

хетероарил и арил прстени можат опционално 

да бидат заменети со еден или повеќе 

супституенти, кои можат да бидат исти или 

различни, избрани од Cl, F, OMe, Me, COCH3, 

CONH2, NHC(O)CH(CH3)2 и CO2CH2CH3; 

Q2 претставува ковалентна врска, атом на 

кислород, -CO- или C1-C6 алкилен или C2-C6 

алкенилен група; 

R16, R17, R18 секој независно претставува 

водород, C1-C6 алкил, хетероциклил, 

хетероарил, арил или циклоалкил; и 

каде што изборните супституенти на алкил на 

RR2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10 и Qкои можат 

да бидат исти или различни, се избрани од C1-

C3 алкокси, халоген, хидроксил, тиол, цијано, 

амино, амидо, нитро и SF5. 

има уште 25 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61K 39/395  

(11)  11893   (13) Т1 

(21)  2021/278   (22) 05/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  200900928  03/04/2009  ES 

(96)  06/04/2010 EP1615500.9 

(97)  13/01/2021 EP3045474 

(73)  Fundació Privada Institut De Recerca 

Hospital Universitari Vall Hebron; Fundació 

Privada Institució Catalana de Recerca I 

Estudis Avançats and Fundació Privada Institut 

d'Investigació Oncològica de Vall d'Hebron 

Passeig Vall d'Hebron 119-129,  08035 

Barcelona, ES; Passeig Lluís Companys, 23,  

08010 Barcelona, ES and Passeig Vall d'Hebron 

119-129 Edifici Matern-Infantil, Planta 14, 08035 

Barcelona, ES 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BASELGA TORRES, José; SEOANE 

SUÁREZ, Joan and PEÑUELAS PRIETO, Silvia 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ ЗА ТРЕТМАНОТ 

НА БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО НЕСАКАНА 

КЛЕТОЧНА ПРОЛИФЕРАЦИЈА 

(57)  1  Неутрализирачко анти-LIF антитело за 

употреба во третманот на глиом со инхибирање 

на пролиферацијата на туморни матични 

клетки. 

има уште 2 патентни барања 
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(51)  C 02F 103/20, C 02F 3/30, C 02F 3/08  

(11)  11895   (13) Т1 

(21)  2021/280   (22) 05/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20175367  24/04/2017  FI 

(96)  10/04/2018 EP18727340.4 

(97)  10/03/2021 EP3615478 

(73)  Clewer Aquaculture Oy Linnankatu 34 

20100 Turku, FI 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  NAUKKARINEN, Martti and  KORVONEN, 

Pasi 

(54)  БИОЕРАКТОР СО ПОДВИЖНИ 

НОСИТЕЛИ 

(57)  1  Биореактор што има резервоар со 

најмалку еден биореакторен оддел (1а-1в) што 

содржи медиум носител, на чија површина 

може да расте биофилм,  

средства за снабдување со вода што треба да 

се прочисти во биореакторниот оддел (1а-1в) 

од првиот надолжен крај на одделот, средства 

за празнење на вториот спротивен надолжен 

крај на одделот (1а-1в) за испуштање на 

преработената вода 

од одделот (1а-1в), средства за цевки (7,17) за 

снабдување на реакциониот гас потребен за 

процесот на прочистување во биореакторниот 

оддел, средствата за цевките (7) да бидат 

поставени на страната насливот, близу до 

надворешниот ѕид (9) за промешување 

медиумот носител и водата да се прочисти во 

ротационо движење во внатрешноста на 

одделот, при што во биореакторниот оддел (1а-

1в), се протега по негова надолжна насока, 

распоредена на перфорирана цевка (4), што е 

на растојание од внатрешните sидови (8, 9) од 

биореакторниот оддел, перфорираната цевка 

(4) се монтира низ сливот (1), така што неговиот 

преден и заден крај се отворени на ѕидот на 

сливот или надвор од сливот, се карактеризира 

со тоа што затворачкиот диск (13а-13в) е 

распореден во внатрешноста на цевката (4) на 

точка, пред која е наменета да помине водата, 

во насока на проток, од внатрешноста на 

цевката до надворешниот дел од цевката низ 

перфорациите и водечката плоча (2а-2в) е 

поставена надвор од цевката (4), водечката 

плоча што се протега од надворешната 

површина на цевката (4) со растојание 

формирајќи отвор за проток 

(14) од внатрешните sидови (8, 9) од 

биореакторниот оддел за водење на водата 

што треба да се прочисти низ отворот (14) во 

биореакторски простор надвор од 

цевката (4), од кој простор е распоредена 

прочистената вода да влезе во внатрешноста 

на цевката преку отворите во перфорираната 

цевка (4) и да се испушти од неа преку излезот 

на крајот на излезот на биореакторниот оддел 

(1а-1в). 

има уште 5 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(11)  11896   (13) Т1 

(21)  2021/281   (22) 05/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201261703512P  20/09/2012  US; 

201313842209  15/03/2013  US and 

201361830571P  03/06/2013  US 

(96)  20/09/2013 EP17202149.5 

(97)  17/02/2021 EP3354747 

(73)  The Chinese University Of Hong Kong 

Knowledge Transfer Office Room 301 Pi Ch'iu 

Building Shatin New Territories Hong Kong, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CHIU, Rossa, Wai, Kwun; CHAN, Kwan, 

Chee; LO, Yuk-Ming, Dennis; LUN, Miu, Fan;  

JIANG, Peiyong and CHAN, Wai, Man 

(54)  НЕ-ИНВАЗИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 

МЕТИЛОМ СО ТУМОР ОД ПЛАЗМА 

(57)  1  Постапка за определување на тип на рак 

со анализирање на клеточно-слободни ДНК 

молекули од биолошки примерок на организам, 

постапката содржи: 

(a) добивање, на компјутерски систем, 

секвенцно читање од клеточно-слободни ДНК 

молекули од биолошкиот примерок, кадешто 

секвенцното читање содржи метилационен 

статус од клеточно-слободни ДНК молекули; 

(b) анализирање, со компјутерскиот систем, 

секвенцно читање за да се определи, на 

единечна нуклеотидна ДНК резолуција, 

метилациони статуси за множество од места во 

клеточно-слободни ДНК молекули; 

(c) определување, со компјутерски систем, 

примерок на метилационен профил од 

метилационите статуси на множеството од 

места; и 

(d) определување на организмот којшто има прв 

тип на рак базиран со барем дел со 

споредување на примерокот на метилациониот 

профил за да се определат метилационите 

профили од метилационите статуси на други 

организми од истиот тип, кадешто барем два од 

други организми се идентификувани за да има 

различни типови на рак, вклучувајќи го првиот 

тип на рак. 

има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 07D 473/08, A 61K 31/708, A 61P 25/02, A 

61P 25/04, A 61P 11/14, A 61P 11/06, A 61P 

17/00  

(11)  11897   (13) Т1 

(21)  2021/283   (22) 05/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201461983223P  23/04/2014  US and 

201461987272P  01/05/2014  US 

(96)  23/04/2015 EP15722319.9 

(97)  10/03/2021 EP3134410 

(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)  LIPPA, Blaise, S.; LI, Qingyi; WRONA, Iwona;  

JACKSON, Andrew, J.; LIU, Christopher, M.; 

LIANG, Guohua; BAEVSKY, Matthew, F.; EARL, 

Richard, Alan; MCQUEEN, Lisa; SMIT, Jared; 

COWANS, Brett; WU, Xinyuan and CHENARD, 

Bertrand, L. 

(54)  ИНХИБИРАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

РЕЦЕПТОРЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА A1 ЈОН 

КАНАЛ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) или 

негова фармацевтска прифатлива сол:  

Формула (I) 

 

кадешто:  

R1 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкенил, или C1-C6 

алкинил; 

R2 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкенил, или C1-C6 

алкинил опционално супституиран со еден или 

повеќе R5 групи; 

R3 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкенил, или C1-C6 

алкинил; 

R4 е хало, хидрокси, алкокси, тиол, алкилтио, 

амино, алкиламино, диалкиламино, цијано, 

нитро, амидо, алкиламидо, диалкиламидо, 

тиоил, сулфонил, циклил, хетероциклил, арил, 

или хетероарил, опционално супституиран на 

една или повеќе позиции со 1-4 R6 групи; 

R5 е независно H, халоген, алкил, arалкил, 
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алкенил, алкинил, хидрокси, амино, амидо, 

фосфат, карбоксил, етер, алкилтио, халоалкил, 

и цијано; и 

R6 е независно H, халоген, алкил, аралкил, 

алкенил, алкинил, циклоалкил, хидрокси, 

амино, нитро, сулфхидрил, имино, амидо, 

фосфат, фосфат, фосфинат, карбонил, 

карбоксил, силил, етер, алкилтио, сулфонил, 

кетон, алкехид, естер, хетероциклил, 

ароматичен или хетероароматичен прстен, 

халоалкил, и цијано.  

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  F 28D 9/00, F 28F 21/06  

(11)  11898   (13) Т1 

(21)  2021/284   (22) 06/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  2730880  24/02/2021  EP 

(96)  08/11/2012 EP12191858.5 

(97)  24/02/2021 EP2730880 

(73)  Zehnder Group International AG 

Moortalstrasse 1 5722 Gränichen, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Hirsch, Christian and Sabaczuk, Frank 

(54)  Процес на производство за разменувач 

на топлина со плоча изработен од пластика 

(57)  1  Процес за производство на разменувач 

на топлина со плоча (W), особено разменувач 

на топлина со плоча воздух-воздух, изработен 

од пластика, во кој одделни плочи (Е) 

изработени од пластика се поврзани едни со 

други за да формираат парови плочи (Р), 

формирајќи проточен канал (SK) за првиот 

медиум (I) и паровите плочи (P) се поврзани 

едни со други за да формираат наредени плочи 

една на друга (S), формирајќи канал за проток 

(SK) за втор медиум (II), каде што 

поврзувањето на индивидуалните плочи (Е) 

што формираат пар плочи (Р) и паровите плочи 

(Р) кои формираат наредени една на друга 

плочи (С) се вршат со помош на ласерско 

заварување, при што индивидуалните плочи (Е) 

и  паровите плочи (P) се заваруваат едни со 

други со ласер, заедно со два надолжни рабови 

кои се спротивставени едни на други, при што 

сите индивидуални плочи (Е) ласерски се 
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заваруваат една со друга истовремено за да се 

формираат двата пара плочи (Р) и исто така и 

плочите наредени една на друга (Ѕ), при што 

индивидуалните плочи (Е) на разменувачот на 

топлина на плочата (W) се наредени во машина 

за ласерско заварување, која содржи уред за 

држење во форма  на кафез и се состои од 

уред за заварување и се заваруваат едни со 

други истовремено во една операција со помош 

на ласер на уредот за заварување за да се 

формира плоча разменувач на топлина.  

  

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/574, C 07K 14/47, C 07K 14/725, 

A 61K 38/00, A 61K 39/00, A 61P 35/00  

(11)  11899   (13) Т1 

(21)  2021/285   (22) 06/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201513921  06/08/2015  GB and 

201562201289 P  05/08/2015  US 

(96)  05/08/2016 EP16750766.4 

(97)  17/02/2021 EP3331900 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet; 

SCHOOR, Oliver; FRITSCHE, Jens; MAHR, 

Andrea; MÜLLER, Phillip; LEIBOLD, Julia and 

GOLDFINGER, Valentina 

(54)  ПЕПТИДИ И КОМБИНАЦИЈА ОД 

ПЕПТИДИ ЗА УПОТРЕБА ВО 

ИМУНОТЕРАПИЈАТА ПРОТИВ КАНЦЕР НА 

ПРОСТАТА И ДРУГИ КАНЦЕРИ 

(57)  1  Пептид што се состои од 

аминокиселинската секвенца според 

секвенцата SEQ ID No. 4; или фармацевтски 

прифатлива сол од него. 

има уште 13 патентни барања 



 

 

99 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  C 07C 13/39, A 61K 8/3A 61K 8/00, A 61P 

17/16, A 61P 17/18, A 61P 31/10, A 61P 43/00, A 

61P 17/12, A 61P 17/02, A 61P 17/00, A 61P 

17/14, A 61Q 19/08  

(11)  11901   (13) Т1 

(21)  2021/286   (22) 06/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  92277  11/09/2013  LU 

(96)  11/09/2014 EP14761894.6 

(97)  17/02/2021 EP3044195 

(73)  Joventis S.A. 80 Rue des romains 8041 

Strassen, LU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  VAN TILBORG, Reiner 

(54)  СОСТАВ ОД КОЛАГЕН И ЕЛАСТИН ЗА 

СТИМУЛАЦИЈА И ТОПИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

КОИ ГО СОЧИНУВААТ ИСТИОТ 

(57)  1  Соединение што ја има Формула (I): 

 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61P 37/00  

(11)  11902   (13) Т1 

(21)  2021/287   (22) 06/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  16306655  09/12/2016  EP 

(96)  07/12/2017 EP17835592.1 

(97)  17/02/2021 EP3551664 

(73)  OSE Immunotherapeutics 22 Boulevard 

Benoni Goullin 44200 Nantes, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MARY, Caroline; POIRIER, Nicolas; 

VANHOVE, Bernard and THEPENIER, Virginie 

(54)  АНТИТЕЛА И ПОЛИПЕПТИДИТЕ 

НАСОЧЕНИ ПРОТИВ CD127 

(57)  1  Антитело или негов фрагмент кој го 

врзува антигенот, кој специфично се врзува за 

CD127, особено за човечки CD127, кој се состои 

од:  

- лесна низа на антитела што содржи или 

варијабилен домен на лесна низа на антитела, 

кој се состои од низа избрана од групата која се 

состои од СЕКВ ИД БР: 9; СЕКВ ИД БР: 10; 

СЕКВ ИД БР: 11; СЕКВ ИД БР: 12; особено 

СЕКВ ИД БР; 12; и  

- варијабилен домен на тешка низа на 

антитела, кој се состои од секвенцата утврдена 

во СЕКВ ИД БР: 7.  

има уште 14 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  A 01K 67/027, C 12N 9/64, C 12N 15/85  

(11)  11903   (13) Т1 

(21)  2021/288   (22) 06/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201161515374P  05/08/2011  US 

(96)  03/08/2012 EP19184217.8 

(97)  24/03/2021 EP3572517 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591-6706, 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn; 

MCWHIRTER, John; DAVIS, Samuel; MURPHY, 

Andrew J; BUCKLER, David R and HOSIAWA, 

Karolina A 

(54)  ХУМАНИЗИРАНА УНИВЕРЗАЛНА ЛЕСНА 

НИЗА ОД ГЛУШЕЦ 

(57)  1  Глушец чијшто геном содржи: 

(a) барем еден непреуреден човечки VH генски 

сегмент и барем еден непреуреден човечки DH 

генски сегмент и барем еден непреуреден 

човечки JH генски сегмент оперативно поврзан 

со ендогена тешка низа на константен регион 

од ген на ендоген локус од тешка низа; 

(b) не повеќе од еден или не повеќе од два, 

преуредени човечки Vκ/Jκ секвенци оперативно 

поврзани со ендогена κ лесна низа на 

константен регион од ген на ендогениот локус κ 

од лесна низа; и 

(c) ектопична нуклеинска киселинска секвенца 

којашто кодира функционален ADAM6a протеин 

од глушец или функционален ортолог, 

функционален хомолог или негов 

функционален фрагмент и ектопична 

нуклеинска киселинска секвенца којашто 

кодира функционален ADAM6b протеин од 

глушец или функционален ортолог, 

функционален хомолог или негов 

функционален фрагмент, кадешто ADAM6 

протеини, ортолози, хомолози или фрагменти е 

функционален кај машки глушец, кадешто 

споменатата функција е поврзана со со 

стерилност на машки глушец,  

кадешто во геномот на глушецот недостасува: 

функционален ендоген ADAM6 ген со 

ендогениот ADAM6 локус, 

функционален ендоген имуноглобулински Vκ 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

генски сегмент и функционален ендоген 

имуноглобулински Jκ генски сегмент. 

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 22C 13/00, B 32B 5/20, B 32B 27/08  

(11)  11894   (13) Т1 

(21)  2021/289   (22) 06/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20140190496  27/10/2014  EP 

(96)  27/10/2015 EP15191667.3 

(97)  10/03/2021 EP3014997 

(73)  Viscofan, S.A. C/ Berroa nº 15 4ª pl. 

Polígono Industrial Berroa 31192 Tajonar 

(Navarra), ES 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   Raue, Frank and  Bouma, Marek 

(54)  ПОВЕЌЕСЛОЈНА КОЕКСТРУДИРАНА 

ТЕРМОПЛАСТИЧНА ОБВИВКА ЗА ХРАНА 

(57)  1  Повеќеслојна коекструдирана 

термопластична обвивка за храна што се 

состои од: 

барем еден порозен внатрешен слој кој што е 

нај внатрешниот порозен слој чија површина е 

во непосредна близина на храната која се 

обвиткува; 

барем еден слој што има бариерен ефект за 

водена пареа и/или кислород; 

барем еден атхезивен слој, наведениот 

атхезивен слој опционално може да биде ист 

или различен од наведениот барем еден 

порозен внатрешен слој и/или наведениот еден 

слој што има бариерен ефект за водена пареа 

и/или кислород; 

каде што порозноста на наведениот барем еден 

порозен внатрешен слој е генерирана преку 

(ко)екструдирање на прв полимерен состав што 

се состои од полимер и суперкритичен агенс за 

формирање на пори, каде што групата од сите 

порозни внатрешни слоевите на обвивката 

покажуваат вкупна порозност од 5 до 90% во 

однос на волумен, наведениот најмалку еден 

порозен внатрешен слој има порозност која се 

состои од пори со дијаметар на порите од 0,01 

до 2000 μm, така што барем еден од 

наведениот барем еден порозен внатрешен 

слој(а) е во состојба да апсорбира, задржува, 

десорбира и да пренесе барем еден пренослив 

функционален адитив од наведениот барем 

еден порозен внатрешен слој на храната 

обвиткана во споменатата обвивка, каде што 

порозноста и дијаметарот на порите се 

измерени како што е наведено во описот, 

карактеризирана со тоа што барем еден 

порозен внатрешниот слој се состои од 

полимер и полнило и/или агенс за нуклеација, 

каде што полнилото е избрано од групата која 

се состои од силика(и), талк, калциум 

карбонат(и), бариум сулфат, алумина(и), 

алуминиум хидроксид(и), магнезиум хидроксид, 

титаниа(и), циркониа, силикат(и) и натриум 

хлорид, и агенсот за нуклеација е избран од 

групата која се состои од карбонати, деривати 

на хидразин, азо соединенија, полукарбазиди, 

тетразоли, нитрозо соединенија, цитрична 

киселина и деривати на цитрична киселина. 

има уште 12 патентни барања 

 

 



 

 

103 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

(51)  B 01F 3/04, B 67D 1/04  

(11)  11904   (13) Т1 

(21)  2021/290   (22) 06/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201562266625P  13/12/2015  US 

(96)  13/12/2016 EP16875007.3 

(97)  24/03/2021 EP3386615 

(73)  SodaStream Industries Ltd. 1 Atir Yeda 

Street Kfar Saba 4464301 , IL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  RING, Allan; COHEN, Avi; KROM, Doron; 

HARDUFF, Hagai; AVIGDOR, Amit and SHMUELI, 

Eyal 

(54)  ЗАПЧАСТ СТЕГАЧ НА УРЕД ЗА 

ГАЗИРАЊЕ СО ИНТЕГРИРАНА БРАВА ПОД 

ПРИТИСОК 

(57)  1  Уредот (100) со запчаст стегач за 

прицврстување на боца (50) за газирање на 

домашен уред (7) за газирање, при што тој уред 

опфаќа: 

 

запчастатиот стегач (20) кој што опфаќа 

поголем број на запчаници (30) од иста 

големина за прифаќање на спомнатата боца во 

неисправена положба пред газирање, каде што 

спомнатата боца има вратен прстен (60) за 

прицврстување на спомнатата боца на 

спомнатиот уред за газирање кога корисникот ја 

преместува спомнатата боца кон исправена 

положба;  

механизмот за заклучување кој што го опфаќа 

прстенот (10) за заклучување, при што тој 

прстен за заклучување може да се спушти 

преку запчастиот стегач поради заклучување на 

спомнатата боца на спомнатиот уред за 

газирање преку спомнатиот вратен прстен во 

спомнатата исправена положба низ тек на 

газирање и спојување кое што се врши во 

рамките на спомнатиот механизам за 

заклучување, назначен со тоа, што тој уред 

понатаму опфаќа: 

брег (15) за спуштање на прстен за 

заклучување; 

oпругата (80) за подигање на прстен за 

заклучување, при што спомнатите опруги се 

конфигурирани за да го дигаат спомнатиот 

прстен за заклучување кога во спомнатата боца 

нема вишок на притисок; и спојката која ги што 

опфаќа два запчаника (35) кои што можат да се 

заклучаат, кои што се од различна форма од 

спомнатите запчаници од иста големина, каде 

што секој запчаник кој што може да се заклуча 

има наклон на горната површина и поставен е 

на спротивната страна од запчастиот стегач, 

при што запците кои што можат да се 

заклучуваат се конфигурирани за влегување во 

захват со испактанитата за да се спречи 

опругите од дигање на прстен за заклучување 

кога боцата се потиснува надолу со вишокот на 

притисок. 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  C 12N 5/078  

(11)  11905   (13) Т1 

(21)  2021/291   (22) 06/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20170305757  20/06/2017  EP 

(96)  20/06/2018 EP18731460.4 

(97)  20/01/2021 EP3538645 

(73)  Institut Curie; INSERM (Institut National de 

la Santé et de la Recherche Médicale) and 

Centre National de la Recherche Scientifique – 

CNRS 26, rue d'Ulm 75005 Paris , FR; 10rue de 

Tolbiac 75013 Paris, FR and 3, rue Michel Ange 

75016 Paris , FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  AMIGORENA, Sebastian;  PIAGGIO, Eliane; 

GOUDOT, Christel; PACE, Luigia and ALMOUZNI, 

Geneviève 

(54)  ИМУНИ КЛЕТКИ ДЕФЕКТНИ ЗА SUV39H1 

(57)  1   Moдифицирана имуна клетка за 

Suv39hl, за употреба во адоптивна клеточна 

терапија на канцер, при што експресија и/или 

активноста на Suv39hl е селективно блокирана 

или инхибирана и каде што спомнатата 

модифицирана имуна клетка: 

 

- представува T-клетка, NK клетка или 

прогенитор на T-клетки, и 

- понатаму опфаќа еден или повеќе генетски 

модифицирани антигенски рецептори кои што 

специфично се врзуваат на целниот антиген. 

има уште 13 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/27, A 61K 31/4045, A 61K 31/445, 

A 61K 31/496, A 61K 31/505, A 61K 31/55, A 61K 

45/06, A 61P 25/28  

(11)  11906   (13) Т1 

(21)  2021/292   (22) 06/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  2017PA00313  24/05/2017  DK and 

2017PA00538  29/09/2017  DK 

(96)  22/05/2018 EP18726791.9 

(97)  24/03/2021 EP3630098 

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

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  WINDFELD, Kristian 

(54)  КОМБИНАЦИА НА АНТАГОНИСТИ 5-HT6 

РЕЦЕПТОРИ И ИНХИБИТОРИ НА 

АЦЕТИЛХОЛИНЕСТЕРАЗА ЗА УПОТРЕБА ВО 

ЛЕКУВАЊЕ НА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 

КАЈ СУБПОПУЛАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ КОИ 

ШТО НОСАТ APOE4 ALELE 

(57)  1  N-(2-(6-флуоро-1H-индол-3-ил)-eтил)-3-

(2,2,3,3-тетрафлуоропропокси)-бензиламин или 

неговата фармацевтски прифатлива сол за 

употреба во лекување на Алцхајмерова болест, 

каде што тоа лекување понатаму опфаќа 

употреба на донепезил или неговата 

фармацевтски прифатлива сол, при што 

пациент со Алцхајмерова болест носи еден или 

два Ap-oE4 alela. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 9/10, A 

61P 9/04, A 61P 13/12, A 61P 3/10  

(11)  11911   (13) Т1 

(21)  2021/294   (22) 07/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  13189145  17/10/2013  EP 
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(96)  02/05/2017 EPA17720147.2 

(97)  24/03/2021 EP3452463 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LUSTIG, Klemens; KOLKHOF, Peter; 

FÜRSTNER, Chantal; TINEL, Hanna; COLLIN, 

Marie-Pierre; KRETSCHMER, Axel; POOK, 

Elisabeth; SCHMECK, Carsten; BUCHMÜLLER, 

Anja; MONDRITZKI, Thomas; WASNAIRE, Pierre; 

SCHIRMER, Heiko; NEUBAUER, Thomas; 

WITTWER, Matthias, Beat;  DRÖBNER, Karoline 

and CERNECKA, Hana 

(54)  АМИД-СУПСТИТУИРАНИ 

ПИРИДИНИЛТРИАЗОЛ ДЕРИВАТИ И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со општата формула (I) 

  

во кое 

R1 претставува група со формулата 

  

во кое 

#1 ја претставува точката на прикачување на 

атомот на азот, 

Ar претставува група со формулата 

 

во кое 

#2 ја претставува точката на прикачување на 

атомот на азот, 

R2A претставува група селектирана од атом на 

хлор, атом на бром, трифлуорометил, 

трифлуорометокси, етоксикарбонил и -

C(=O)NH2, 

R2B претставува група селектирана од атом на 

хлор, трифлуорометил, и етоксикарбонил, 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

хидрат и/или солват. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 519/00, C 07D 473/18, A 61K 31/522, 

A 61P 35/00  

(11)  11912   (13) Т1 

(21)  2021/295   (22) 07/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201662436619 P  20/12/2016  US 

(96)  19/12/2017 EP17825829.9 

(97)  27/10/2021 EP3558997 

(73)  Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FINLAY, Maurice, Raymond, Verschoyle; 

GOLDBERG, Frederick, Woolf and TING, Attilla, 

Kuan, Tsuei 

(54)  АМИНО-ТРИАЗОЛОПИРИДИН 

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА ВО 

ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што: 
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R1 е циклохексил, тетрахидрофуранил или 

оксанил прстен, од кои секој е опционално 

супституиран од една или повеќе групи 

селектирани од хидроксил, метокси и метил; и 

R2 е водород или метил. 

има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  G 01M 3/32, B 29C 49/04, B 29C 49/22, B 

29L 9/00, B 65D 1/02  

(11)  11914   (13) Т1 

(21)  2021/296   (22) 07/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20160020352  26/09/2016  EP 

(96)  22/09/2017 EP17777167.2 

(97)  24/02/2021 EP3515681 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein , 

DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MATHE, Gerald and COSTA PEREIRA-

KIRCHWEHM, Carlos-Manuel 

(54)  МЕТОД ЗА ФОРМИРАЊЕ И/ИЛИ 

ТЕСТИРАЊЕ НА ТОРБА ВО ВНАТРЕШНОСТА 

НА КОНТЕЈНЕР 

(57)  1  Метод за формирање на склоплива 

торба (2) во внатрешниот простор на контејнер 

(4) со одвојување на материјалот од торбата (5) 

од внатрешно лице (6) на ѕид (7) од контејнерот 

(4), контејнерот (4) се состои од отвор за 

извлекување (9) и отвор за вентилација (11) и 

внатрешниот простор на контејнерот (4) се 

состои од страница за извлекување (12) 

поврзана со отворот за извлекување (9) и 

страница за вентилација (13) поврзана со 

отворот за вентилација (11), страницата  за 

извлекување (12) и страницата за вентилација 

(13) се одделени една од друга со материјалот 

на торбата (5), и материјалот на торбата (5) е 

залепен на внатрешното лице (6) на ѕидот (7) 

на контејнерот (4) кога е во почетна состојба, 

диференцијален притисок (25) се создава 

помеѓу страницата за вентилација (13) и 

страницата на извлекување ( 12) и се менува 

така што материјалот на торбата (5) залепен на 

ѕидот (7) се одвојува, така што ја формира 

торбата (2), диференцијален притисок (25) се 

создава прво, при што има преголем притисок 

на страницата за вентилација (13) во однос на 

страницата на извлекување (12), што резултира 

во тоа што материјалот на торбата (2) делумно 

се одделува од ѕидот (7), и диференцијалниот 

притисок (25) потоа е обратен во однос на 
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знакот и/или во однос на насоката на 

диференцијалниот притисок (25) така што веќе 

одвоениот материјал за торба (5) повторно 

лежи наспроти ѕидот (7), карактеризиран 

со тоа што во последователен чекор, 

диференцијален притисок (25) повторно е 

создаден, поради кој што притисокот на 

страницата на вентилација (13) е поголем 

отколку на страницата на извлекување (12) така 

што материјалот на торбата (5) во веќе 

одвоениот дел прво е оддалечен од ѕидот (7) и 

потоа друг дел од материјалот на торбата (5) е 

одвоен од ѕидот (7). 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 257/04, C 07D 271/07, A 61K 

31/4245, A 61K 31/4745, A 61K 31/4A 61P 35/02, 

A 61P 35/00  

(11)  11915   (13) Т1 

(21)  2021/297   (22) 08/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  PA201670325  17/05/2016  DK 

(96)  17/05/2017 EP19205104.3 

(97)  17/03/2021 EP3622953 

(73)  Scandion Oncology A/S Fruebjergvej 3 

2100 Copenhagen Ø, DK 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Christophersen, Palle; Brünner, Nils Aage; 

Stenvang, Jan; Lichtenberg, Jens and Thougaard, 

Annemette 

(54)  КОМБИНИРАН ТРЕТМАН НА КАНЦЕР 

(57)  1  Модулатор на VRAC со формула I, 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

и анти-хормонски агенс за употреба во третман 

на канцер,  

при што анти-хормонскиот агенс е избран од 
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групата составена од: 

а. анти-естроген избран од групата која се 

состои од: фулверант, тамоксифен, торемифен 

и кломифен,  

и 

б. анти-прогестоген избран од групата која се 

состои од: мифепристон, улипристален ацетат, 

аглепристон, лилопристон и онапристон. 

има уште 13 патентни барања 

 

(11)  11916   (13) Т1 

(21)  2021/298   (22) 08/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201562214704 P  04/09/2015  US 

(96)  05/09/2016 EP16187249.4 

(97)  24/02/2021 EP3147443 

(73)  Quanex IG Systems, Inc. 800 Cochran 

Avenue Cambridge, OH 43725, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Canning, Leslie M.; Tuttle, Nathan T.; Walsh, 

Cody J.; Florio, Joseph D. and Wayman, Kenneth 

F. 

(54)  ИЗОЛИРАЧКА СТАКЛЕНА ЕДИНИЦА СО 

КОМПРЕСИЈА-ИНЈЕКЦИЈА НА ЛЕПЕНКА И 

МЕТОД 

(57)  1  Метод за запечатување на 

дисконтинуитет на разделник во изолирачка 

застаклена единица (102) при што разделникот 

(106) е поставен помеѓу првите и вторите 

стаклени ливчиња (104); дистанцерот има 

внатрешно свртена површина и надворешно 

свртена површина; методот што опфаќа чекори 

на:  

(А) поврзување на заптивна смеса за лепенката 

(150) на лепенката (142) со надворешната 

површина на разделникот (106) преку 

дисконтинуитетот на разделникот;  
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Б) примена на притисок на лепенката (142) за 

притискање на дел од лепенката за заптивка на 

слојот за заптивната смеса за лепенка (150) во 

дисконтинуитет; и  

(В) покривање на лепенката (142) со заптивната 

смеса (140) по чекор (Б).  

има уште 28 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/86, A 61K 39/00, A 61K 39/245  

(11)  11918   (13) Т1 

(21)  2021/299   (22) 08/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201361911135 P  03/12/2013  US and 

201462055699 P  26/09/2014  US 

(96)  03/12/2014 EP14820762.4 

(97)  31/03/2021 EP3077519 

(73)  Hookipa Biotech GmbH Helmut-

Qualtinger-Gasse 2 1030 Wien, AT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ORLINGER, Klaus; LINGNAU, Karen; 

MONATH, Thomas; GUIRAKHOO, Farshad; 

FUHRMANN, Gerhard; COHEN, Katherine; 

BAUMGARTL-STRASSER, Vera; ASPÖCK, 

Andreas; KAINER, Manuela; BRIM, Bernhard; 

KIEFMANN, Bettina; WATSON, Elizabeth; 

AISTLEITHNER, Mario; BAYER, Katharina and 

MÜHLBACHER, Elsa 

(54)  CMV ВАКЦИНИ  

(57)  1  Инфективен, вирусен вектор на 

аренавирус, со дефицит на репликација, 

дизајниран да содржи геном со можност за 

засилување и изразување на неговите генетски 

информации во заразени клетки, каде што 

вирусниот вектор е во состојба да произведе 

заразни вируси на потомство во 

комплементарните клетки, но не може да 

произведе понатамошни заразни честички на 

потомството во не-комплементарни клетки, при 

што аренавирусната отворена рамка за читање 

што го кодира GP протеинот во рамките на S 

сегментот е отстранета и заменета со:  

a. нуклеотидна секвенца што кодира 

цитомегаловирусен гликопротеин gB, при што 

гликопротеин gB има бришење на 

цитоплазматскиот домен и/или 

трансмембранскиот домен; или  

б. нуклеотидна секвенца што кодира протеин на 

цитомегаловирус тегумент pp65 или негов 

антигенски фрагмент.  

има уште 24 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28  

(11)  11919   (13) Т1 

(21)  2021/300   (22) 08/04/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201862678061 P  30/05/2018  US 

(96)  30/05/2019 EP19732174.8 

(97)  31/03/2021 EP3710485 

(73)  AbbVie Stemcentrx LLC 1 North 

Waukegan Road North Chicago, Illinois 60064, 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   LIU, David; GAVRILYUK, Julia and 

SCHAMMEL, Alexander 

(54)  АНТИ-SEZ6 АНТИТЕЛО ЛЕК КОЊУГАТИ 

И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  SEZ6 ADC со структурата: 

кадешто Ab содржи анти-SEZ6 антитело коешто 

има тешка низа на секвенца на SEQ ID NO:3 и 

лесна низа на секвенца на SEQ ID NO:4 и 

кадешто n е 2. 
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(51)  D 21H 21/16, B 65D 5/42  

(11)  11913   (13) Т1 

(21)  2021/460   (22) 03/06/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201562111943 P  04/02/2015  US 

(96)  02/02/2016 EP16746027.8 

(97)  03/03/2021 EP3253919 

(73)  Autom River Inc. 107- 358 Dufferin St. 

Toronto ON M6K 1Z8, CA 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WYATT, Aubrey Bailey Morgan and WYATT, 

Thomas Jonathan Jackson 

(54)  БИОРАЗГРАДЛИВ СОСТАВ ОТПОРЕН 

НА ВЛАГА 

(57)  1  Биоразградлива замка за инсекти 

отпорна на влага што содржи контејнер со 

инсектицид во количина погодна за да се 

обезбеди инсектицидна или ларвицидна 

активност, при што споменатиот контејнер е 

подготвен од состав што содржи: 

- компонента на пулпа која се состои од околу 

75% до околу 100% дрвени влакна и по избор 

до околу 25% не-дрвени влакна; и 

- агенс за димензионирање, при што 

споменатиот агенс за димензионирање е во 

количина од околу 2% до околу 10% за секои 

околу 100 кг од наведената компонента на 

пулпа; 

при што споменатата замка за инсекти е во 

состојба да задржи вода најмалку 1 недела. 

 има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 47J 31/52, A 47J 31/18  

(11)  11852   (13) Т1 

(21)  2021/472   (22) 08/06/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201800211  08/01/2018  TR 

(96)  07/01/2019 EP19735871.6 

(97)  10/03/2021 EP3621497 

(73)  Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. 

A.S. Otakçilar Caddesi No:78 Kat:1 B Blok 

No:B1b 34050 Istanbul, TR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ATILLA, Ersoy 

(54)  ЕЛЕКТРИЧЕН УРЕД КОЈ ИМА ФУНКЦИЈА 

НА ГРЕЕЊЕ 

(57)  1  Електричен уред (1) што има функција 

за греење, особено за загревање на течности;  

- барем едно главно тело (2), 

- барем едно куќиште (3) што е достапно преку 

отвор што е барем делумно присутен по 

можност на страничниот дел од главното тело 

(2), што е погодно за најмалку една комора за 

готвење да биде поставена внатре, 

карактеризирана со  

- куќиште во кое има барем една дупка за 

прачка погодна за да се постави прачка внатре,  

- барем една брава (4) што има барем еден 

сензорен дел (41) и најмалку еден погонскиот 

дел (42) кои се поврзани еден со друг под агол, 

и најмалку едно лежиште што е по можност 

лоцирано во регионот каде што сензорниот дел 

(41) и погонскиот дел (42) се поврзуваат еден 

со друг, што е погодно за да се постави прачка 

внатре и формира оска на ротација, што е 

погодно да се ротира така што влегува барем 

делумно во внатрешниот волумен на комората 

за готвење како резултат на сила извршена врз 

неа,  

- барем една прачка (5) што влегува во дупката 

за прачка што е присутна на куќиштето (3) и 

што формира оска на ротација за бравата (4),  

- барем една пружина (6) што овозможува 

бравата (4) да се врати во однапред 

дефинирана позиција откако ќе се отстрани 

надворешната сила што дејствува на бравата 

(4)  

- барем едно сензорно средство (7) кое е 

присутно во сензорниот дел (41) од бравата (4).  

има уште 6 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/4184, A 61K 47/10, A 61K 47/20, A 

61K 9/08, A 61P 35/00  

(11)  11853   (13) Т1 

(21)  2021/482   (22) 10/06/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  20100299100P  28/01/2010  US 

(96)  28/01/2011 EP16020363.4 

(97)  17/03/2021 EP3158991 

(73)  Eagle Pharmaceuticals, Inc. 50 Tice 

Boulevard Woodcliff Lake, NJ 07677, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Palepu, Nagesh R. and Buxton, Philip 

Christopher 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА БЕНДАМУСТИН  

(57)  1  Состав којшто содржи стабилен 

бендамустин за долготрајно чување, којшто 

содржи: 

 

a) бендамустин или негова фармацевтска 

прифатлива сол; и 

b) фармацевтска прифатлива течност којашто 

содржи  

 

i) полиетилен гликол и пропилен гликол; и 

ii) стабилизирачка количина на антиоксиданс; 

 

споменатиот состав којшто содржи 

бендамустин којшто има помалку од 5% од 

вкупните нечистотии, база на нормализиран 

одговор со површина на највисок врв ("PAR") 

како што е определено со течна 

хроматографија со висок перформанс ("HPLC") 

на бранова должина од 223nm, по барем 15 

месеци од чувањето на температура од 5 °C до 

25 °C. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/7C 07K 16/22, C 07K 19/00, C 07K 

16/46, C 07K 16/28  

(11)  11840   (13) Т1 

(21)  2021/491   (22) 14/06/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201461938048P  10/02/2014  US 

(96)  10/02/2015 EP15717097.8 

(97)  31/03/2021 EP3105246 

(73)  Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 

250 64293 Darmstadt , US 
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(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  LO, Kin-Ming 

(54)   ТАРГЕТИРАНА TGF БЕТА ИНХИБИЦИЈА 

(57)  1  Протеин кој се состои од: 

           првиот полипептид кој содржи 

а) човечки TGFβRII, или негов фрагмент 

способен за врзување на TGFβ; и 

б) барем варијабилен регион на тешкиот ланец 

на антитело или антиген-врзувачки фрагмент 

кој го  врзува човечки протеин Програмиран 

лиганд за смрт 1 (PD-L1); и 

втор полипептид кој што содржи барем 

променлив регион на лесен ланец на антитело 

или  антигенот-врзувачки негов фрагмент негов 

врзувачки човечки хуман протеин PD-L1, 

при што првиот полипептид ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 3, 

при што вториот полипептид ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 1 и 

при што тешкиот ланец на првиот полипептид и 

лесниот ланец на вториот полипептид кога се 

комбинираат, формираат место за врзување на 

антиген што го врзува PD-L1. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/32, C 12N 15/63, A 

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

(11)  11841   (13) Т1 

(21)  2021/500   (22) 16/06/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201310586326  19/11/2013  CN 

(96)  18/11/2014 EP18204950.2 

(97)  23/06/2021 EP3480215 

(73)  RemeGen Co., Ltd. 58 Middle Beijing 

Road,  Yantai Economic & Technological 

Development Area, Yantai, Shandong 264006, 

CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FANG, Jianmin; HUANG, Changjiang; JIANG, 

Jing; YAO, Xuejing; LI, Hongwen; XU, Qiaoyu and 

LI, Zhuanglin 

(54)  АНТИ-HER2 АНТИТЕЛО И НЕГОВ 

КОНЈУГАТ 

(57)  1  Антитело или негови функционални 

фрагменти што може специфично да се поврзе 

со HER2, назначено со тоа, што антителото 

содржи тежок ланец и лесен ланец, во кое: 

(и) тешкиот ланец содржи три CDR региони, 

каде што CDR регионите ги имаат 
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аминокиселинските секвенци како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2 и 3, по тој 

редослед; 

(ии) лесниот ланец содржи три CDR региони, 

назначено со тоа, што CDR регионите ги имаат 

аминокиселинските секвенци како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 4, 5 и 6, по тој 

редослед. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/553, G 01N 33/543  

(11)  11921   (13) Т1 

(21)  2021/701   (22) 03/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201900007725  31/05/2019  IT 

(96)  27/05/2020 EP20176719.1 

(97)  28/07/2021 EP3745130 

(73)  Eye Pharma S.p.A. Via F.S. Borghero 9 

16148 Genova (GE), IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Pulliero, Alessandra; Saccà, Sergio Claudio 

and Maggi, Norbert 

(54)  БИОСЕНЗОР И МЕТОД ЗА РАНА 

ДИЈАГНОЗА НА ГЛАУКОМ 

(57)  1  Функционализиран биосензор што 

содржи златна електрода, слој за 

самосоставување на молекули и слој за 

идентификација, споменатиот слој за 

идентификација кој содржи анти-нестин 

антитела, при што слојот за самосоставување 

содржи бифункционални молекули способни да 

се врзат за златото на електродата и да се 

функционализираат за ковалентно да го 

врзуваат анти-нестин антителото.  

има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/26, C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 

61K 39/395, A 61P 25/00  

(11)  11922   (13) Т1 

(21)  2021/703   (22) 03/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201161488660P  20/05/2011  US 

(96)  21/05/2012 EP18203518.8 

(97)  18/08/2021 EP3495392 

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

DK 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  KOVACEVICH, Brian Robert; GARCIA-

MARTINEZ, Leon F.; OLSON, Katie; DUTZAR, 

Benjamin H.; BILLGREN, Jens J.; LATHAM, John 
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A.; MITCHELL, Danielle M.; MCNEILL, Patricia 

Dianne; JANSON, Nicole M. and LOOMIS, Maria-

Cristina 

(54)  АНТИ-CGRP КОМПОЗИЦИИ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Анти-CGRP антитело кое опфаќа 

полипептид на варијабилен лесен ланец со 

аминокиселинска секвенца дефинирана во SEQ 

ID NO: 51 и полипептид на варијабилен тежок 

ланец со аминокиселинска секвенца 

дефинирана во SEQ ID NO: 53. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/16, A 61K 38/56, A 61K 9/06, A 

61K 9/08, A 61P 17/08, A 61P 17/12, A 61P 43/00

  

(11)  11923   (13) Т1 

(21)  2021/707   (22) 06/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201462066808 P  21/10/2014  US 

(96)  29/05/2015 EP15852021.3 

(97)  14/07/2021 EP3209319 

(73)  Hexima Limited LIMS2 La Trobe University 

Bundoora, Victoria 3086, AU 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  VAN DER WEERDEN, Nicole Louise and  

ANDERSON, Marilyn Anne 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ГАБИЧНИ 

ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Растителен дефензин кој има 

аминокиселинска секвенца: Xaa Lys Val Cys Thr 

Lys Pro Ser Lys Phe Phe Lys Gly Leu Cys Gly Xaa 

Asp Xaa Xaa Cys Thr Xaa Ala Cys Xaa Lys Glu 

Gly Leu Xaa Xaa Gly Xaa Cys Gln Xaa Lys Gly 

Phe Xaa Asn Xaa Val Cys Val Cys Arg Lys Xaa 

Cys (SEQ ID NO:24); во која Xaa на позицијата 1 

претставува аланин или нема остатоци, a Xaa 

на позициите 17, 19, 20, 23, 26, 332, 34, 37, 443 

и 50 e било која аминокиселина, за употреба во 

постапка за инхибиција на инфекција со 

габичен патоген на или ножен прст или нокт на 

прст, канџа, копито или рог на некој субјект, 

каде што споменатата постапка опфаќа 

нанесување на ефективно количество од 

споменатиот растителен дефензин на ножниот 

прст или нокт на прстот, канџата, копитото или 

рогот. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07C 271/16, C 07C 333/04, C 07C 321/14, 

C 07C 317/44, C 07C 237/08, C 07C 235/08, C 

07D 207/16, C 07D 333/40, A 61K 47/22, A 61K 

47/18, A 61K 47/16  

(11)  11924   (13) Т1 

(21)  2021/708   (22) 06/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201261657480P  08/06/2012  US 

(96)  07/06/2013 EP18200656.9 

(97)  18/08/2021 EP3489220 

(73)  Nitto Denko Corporation 1-1-2, 

Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, JP 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  Payne, Joseph E.; Hou, Zheng; Ahmadian, 

Mohammad; Knopov, Victor; Akopian, Violetta; 

Karmali, Priya; Witte, Richard P.; Safarzadeh, 

Neda; Ying, Wenbin; Zhang, Jun; Gaudette, John 

A. and  Yu, Lei 

(54)  ЛИПИДИ ЗА ФОРМУЛАЦИИ ЗА 

ДОСТАВА НА ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ 

(57)  1  Композиција избрана од 

(i) композиција која опфаќа липид кој може да 

се јонизира, формула I, и катјонски липид во 

липозом кој опфаќа двослој на липидни 

молекули; и 

(ii) композиција која опфаќа повеќе од еден 

липид кој може да се јонизира, формула I, во 

липозомот кој  опфаќа двослој на липидни 

молекули, каде што 

липид кој може да се јонизира, формула I, ја 

има следната структура: 

          

во која 

n и m се независно 2, 3, или 4; 

R1 и R2 се независно C10-18алкил или C12-

18алкенил; 

X е -CH2-, S, O, или го нема; 

L е C1-4алкилен, -S-C1-4алкилен, -O-C1-

4алкилен, -O-C(O)-C1-4алкилен, -S(O)2-C1-

4алкилен, 

         

или 

         

претставува 

          

или негов фармацевтски прифатлив облик на 

сол. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 233/86, A 61K 31/4164, A 61K 9/16, A 

61K 31/4166, A 61P 43/00, A 61P 35/00, A 61P 

15/14, A 61P 15/08, A 61P 13/08, A 61P 15/00  

(11)  11925   (13) Т1 

(21)  2021/709   (22) 06/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201261699351 P  11/09/2012  US 

(96)  11/09/2013 EP20177837.0 

(97)  18/08/2021 EP3725778 

(73)  Astellas Pharma Inc. and Medivation 

Prostate Therapeutics LLC 

2-5-Nihonbashi-Honcho Chuo-ku Tokyo 103-

8411 , JP and 235 East 42nd Street New York, 

NY 10017 , US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  LORENZ, Douglas Alan; KONAGURTHU, 

Sanjay; WALD, Randy J.; EVERETT, Jason A.; 

MATZ, Sheila; TAKAISHI, Yuuki;  SAKAI, Toshiro; 

IRIE, Ryousuke; OBA, Shinsuke;  TOYOTA, 

Hiroyasu; NISHIMURA, Koji and  KANBAYASHI, 

Atsushi 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА ЕНЗАЛУТАМИД 

(57)  1  Цврста фармацевтска композиција која 

опфаќа цврста дисперзија која содржи аморфен 

ензалутамид и полимер за зголемување на 

концентрација, каде што тој полимер е 

хидроксипропил метилцелулоза ацетат 

сукцинат.   

има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437  

(11)  11926   (13) Т1 

(21)  2021/711   (22) 07/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201611022328  29/06/2016  IN and 

201715635055  27/06/2017  US 

(96)  28/06/2017 EP17737442.8 

(97)  21/07/2021 EP3478682 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road Princeton, 

NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  POSY, Shoshana L.;  DYCKMAN, Alaric J.; 

DODD, Dharmpal S.; HAQUE, Tasir Shamsul;  

LOMBARDO, Louis J.;  MACOR, John E.; 

MUSSARI, Christopher P.;  PASUNOORI, 

Laxman; RATNA KUMAR, Sreekantha; 

SHERWOOD, Trevor C.;  SISTLA, Ramesh 

Kumar; HEGDE, Subramaya and 

RAMACHANDRA, Anupama 

(54)  [1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-A]ПИРИДИНИЛ 

СУПСТИТУИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДОЛ 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или негова сол, каде што: 

Ri е H, Cl, -CN, C1-4 алкил, C1-3 флуороалкил, 

C1-3 хидрокси-флуороалкил, -CRz=CH2, C3-6 

циклоалкил, -CH (C 3—6         циклоалкил), -

C(O)O(C1-3 алкил), или тетрахидропиранил; 

секој R2 е независно хало, -CN, -OH, -NO2+,  

C1-3 алкил, C1-2 флуороалкил, C1-2 

цијаноалкил, C1-3 хидроксиалкил, C1-3     

аминоалкил,   -O(CH2)1-2OH,   -(CH2)0-4O(C1-4  

алкил),   C1-3    флуороалкокси,   -(CH2)1-

4O(C1-3    алкил), -O(CH2)1-2OC(O)(C1-3 

алкил), -O(CH2)1-2NRxRx, -C(O)O(C1-3 алкил), -

C(O)NRyRy, -NRyRy, -NRy(C1-3 флуороалкил),   

-NRy (C1-4 хидроксиалкил),   -NRx CH2 (фенил),   

-NRx S(O)2(C3-6 циклоалкил),   -NRxC(O)(C1-3 

алкил), -NRx(CH2-циклопропил), C3-6 

циклоалкил, морфолинил, 

диоксотиоморфолинил, метилпиперидинил, 

метилпиперазинил, амино-оксадиазолил, 

имидазолил, триазолил, или -C(O)(тиазолил); 
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R3 е: 

 (a) -Li-A; или 

(b) H, C1-6 алкил, C1-3 флуороалкил, C1-3 

цијаноалкил, C1-6 хидроксиалкил, C1-3 

хидрокси-флуороалкил, -CRxRx- 

CRx(OH)CRx=CRxRx, -C=N(NRxRx), -(CRxRx)1-

4O(C1-3 алкил), -(CRxRx)1-4O(CRxRx)1-3O(C1-3 

алкил), -CH2CH(OH)CH2O(C1-3  алкил),  -

(CRxRx)1-3S(C1-3  алкил),  -(CH2)1-

3C(O)OC(CH3)3,  -(CRxRx)0-3NRxRy, -(CRxRx)0-

3NRx(C1-4  хидроксиалкил), -

CH2CH(OH)CH2NRxRy, -C(O)H, -C(O)(C1-6  

алкил), -C(O)(C1-4 хидроксиалкил), -C(O)(C1-3 

флуороалкил), -C(O)(C1-3 хлороалкил), -

C(O)(C1-3 цијаноалкил), -(CRxRx)0-3C(O)OH, -

C(O)(CH2)0-2O(C1-4 алкил), -C(O)(CRxRx)0-

2O(CRxRx)1-2O(C1-3 алкил), -C(O)(CRxRx)0-

2O(CRxRx)1-2NRyRy,    -C(O)CRxRxS(O)2(C1-3     

алкил),    -C(O)CRxRxNRxS(O)2(C1-3     алкил), -

C(O)CRxRxOC(O)(C1-3 алкил), -C(O)(CRxRx)0-

3NRyRy,  -C(O)(CRxRx)0-1NRx(C1-3 

цијаноалкил), -C(O)(CRxRx)0-2NRy(C1-6 

хидроксиалкил), -C(O)(CRxRx)0-2NRx(C1-3 

флуороалкил), -C(O)(CRxRx)0-1NRx(C1-5 

хидрокси-флуороалкил), -C(O)(CRxRx)0-

1NRx(CH2)1-2O(C1-3 хидроксиалкил), -

C(O)(CRxRx)0-2NRx(CH2)1-2NRxC(O)(C1-2 

алкил), -C(O)(CRxRx)0-2NRx((CRxRx)1-2O(C1-2

 алкил)), -C(O)(CRxRx)0-2N((CRxRx)1-

2O(C1-2 алкил))2,-C(O)(CRxRx)0-

2NRx(CRxRx)1-3NRxRx, -

C(O)CRx(NH2)(CRxRx)1-4NRxRx, -

C(O)CRx(NH2)(CRxRx)1-4NRxC(O)NRxRx, -

C(O)(CRxRx)0-3NRx(CH2)0-1C(O)(C1-3 алкил), -

C(O)(CRxRx)0-3N((CH2)0-1C(O)(C1-3 алкил))2, -

C(O)(CRxRx)0-1NRx(CH2)0-1C(O)(C1-3 

цијаноалкил), -C(O)(CRxRx)0-2NRx(CH2)1-

2C(O)NRyRy, -C(O)(CRxRx)1-3C(O)NRyRy, -

C(O)(CRxRx)1-3S(O)2NRyRy, -C(O)(CRxRx)0-

2NRx(CHRy(CH2OH)), -(CRxRx)1-2C(O)NRyRy, -

CH(CN)C(O)NRyRy, -(CRxRx)1-2C(O)NRy(C1-

3 флуороалкил), -(CRxRx)1-2C(O)NRy(C1-4 

хидроксиалкил), -(CRxRx)1-2C(O)NRy(C1-3 

цијаноалкил), -(CRxRx)1-2C(O)NRx(CH2)1-

2O(C1-3 алкил), -(CRxRx)1-2C(O)NRxCH(C1-4

 алкил)(C1-3 хидроксиалкил), -(CRxRx)1-

2C(O)NRxCH(C1-3 хидроксиалкил)(C3-6

 циклоалкил), -(CH2)1-2C(O)NRx(CH2)1-

2C(O)NRxRx, -(CH2)1-2C(O)NRx(CH2)1-2S(C1-3 

алкил), -(CH2)1-2C(O)NRx(CH2)1-2S(O)2OH, -

(CH2)1-2C(O)NRx(CH2)1-2NRxC(O)(C1-3

 алкил), -(CH2)1-2C(O)NRx(CH2)1-

3NRxRx, -(CH2)1-2C(O)N(CH2CH3)(CH2)1-

3NRxRx, -(CRxRx)0-3S(O)2(C1-4 алкил), -

(CH2)0-2S(O)2(C1-3 флуороалкил), -(CRxRx)0-

2S(O)2NRyRy, -(CRxRx)0-2NRxS(O)2(C1-3 

алкил), -C(O)C(O)OH, -C(O)C(O)NRyRy, или -

C(O)C(O)NRy(CRxRx)1-2NRyRy; 

L1 е врска, -(CRxRx)1-2-, -(CRxRx)1-2CRx(OH)-, 

-(CRxRx)1-20-, -CRxRxC(O)-, -

(CRxRx)2NRx(CRxRx)0-1-, -

CRxRxC(O)NRx(CRxRx)0-4-,   -C(O)(CRxRx)0-3-,   

-C(O)(CRxRx)0-2NRx(CRxRx)0-2-,   -

C(O)(CRxRx)0-2N(C1-2    

хидроксиалкил)(CRxRx)0-2-, -C(O)(CRxRx)0-

2NRx(CRxRx)1-2CRx(OH)-, -C(O)(CRxRx)1-

2C(O)NRx-, -(CRxRx)0-2C(O)NRx(CRxRx)1-

2CRx(OH)-, -(CRxRx)0-2C(O)N(C1-2

 хидроксиалкил)(CRxRx)1-2-, -

C(O)(CRxRx)0-1O-, -C(O)(CRxRx)1-

2NHS(O)2-, -C(O)CRx(NH2)CRxRx-, -

C(O)C(O)(CRxRx)0-2-, -C(O)NRx(CRxRx)1-2-, 

или -S(O)2-; 

A е 2-окса-6-азаспиро[3,3]хептанил, 4-

оксаспиро[2.5]октанил, 7-азаспиро[3.5]нонанил, 

8-   азабицикло[3.2.1]октанил, 8-окса-3-

азабицикло[3.2.1]октанил, 9-

азабицикло[3.3.1]нонанил, адамантанил, 

азепанил, азетидинил, C3-6 циклоалкил, 

диазепанил, дихидроинонил, 

дихидропиримидинонил, диоксанил, 

диоксидотиадиазинанил, 

диоксидотиаазолидинил, 

диоксидотиоморфолинил, 

диоксоизотиазолидинил, диоксидотиазинанил, 

диоксотетрахидротиофенил, 
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диоксотетрахидротиопиранил, 

диоксотиоморфолинил, фуранил, имидазолил, 

имидазолидинонил, индолил, изохинолинил, 

изоксазолил, морфолинил, морфолинонил, 

нафталенил, октахидроциклопента[b]пиранил, 

октахидропироло[3,4-b] пиридинил, 

оксазолидинонил, оксадиазолил, оксазолил, 

оксетанил, фенил, пиперидинил, 

пиперидинонил, пиперазинил, пиперазинонил, 

пиразинил, пиразолил, пиридазинил, 

пиридазинонил, пиридинонил, пиридинил, 

пиримидинил, пиролидинонил, пиролидинил, 

пиролил, хинолинил, хинолизинонил, 

тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил, 

тетрахидротиопиранил, тетразолил, 

тиадиазолил, тиазолил, триазолонил, или 

триазолил, секој супституиран со -L2-Ra и нула 

до 4 Rb;  

L2 е врска или -CRxRx-; 

Ra е: 

a) H, F, Cl, -CN, -OH, C1-6 алкил, C1-3 

флуороалкил, C1-5 хидроксиалкил, -(CH2)0-

4O(C1-3 алкил), -(CRxRx)1-3S(C1-3 алкил), -

(CRxRx)1-3NHC(O)O(C1-4 алкил), -(CRxRx)1-

3NRyRy, -(CRxRx)1-3C(O)NRyRy, -O(C1-3 

флуороалкил), -S(O)2NRxRx, -O(CRxRx)1-

3NRxRx, -NHS(O)2(C1-3 алкил), -NRxRx, -

NRx(C1-4 алкил), -NRxC(O)(C1-4 алкил), -

(CRxRx)0-3C(O)OH, -C(O)(C1-5 алкил), -

C(O)(C1-3 флуороалкил), -C(O)O(C1-4 алкил), -

C(O)NH(C1-3 цијаноалкил), -C(O)NRyRy, -

C(O)NRxCH2C(O)NRxRx, или -

C(O)NRxCH2CH2NHC(O)(C1-3 алкил); 

b) C3-6 циклоалкил или -C(O)NH(C3-6 

циклоалкил), каде што секој циклоалкил е 

супституиран со нула до 2 супституенти 

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

хидроксиалкил, C1- 3 флуороалкил, и -

C(O)O(C1-3 алкил); или 

c) A-CH2A-C(O)A-NRxAили -C(O)NRxAкаде 

што A1 е фуранил, имидазолил, индолил, 

изоксазолил, морфолинил, 

октахидропироло[3,4-c]пиролил, оксазолил, 

оксетанил, фенил, пиперазинил, пиперидинил, 

пиразолил, пиридинил, пиримидинил, 

пиролидинил, пиролил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, тиадиазолил, тиазолил, 

тиoфенил, или триазолил, секој супституиран 

со нула до три супституенти независно избрани 

од -OH, C1-3 алкил, C1-3  хидроксиалкил, -

C(O)(C1-2  алкил), -C(O)O(C1-3  алкил), -NRxRx, 

фенил, трифлуорометил-фенил, -

CH2(бромофенил), и -CH2CH2(пиролидинил); 

 

секој Rb е независно F, -OH, -CH3, -CF3, или -

OCH3; 

 секој Rx е независно H или -CH3; 

секој Ry е независно H или C1-6 алкил;  

Rz е H, C1-2 алкил, или C1-2 флуороалкил; 

 секој R4 е независно F, -OH, C1-2 алкил, 

или -OCH3; или два R4 поврзани за истиот 

јаглероден атом формираат =O; или каде што 

кога m е најмалку 2, два R4, секој поврзан за 

различен јаглероден атом соседен на азотниот 

атом во прстенот на пиперидинил, може да 

формира -CH2CH2-мост; 

секој R5 е независно F, Cl, -CN, C1-2 алкил, C1-

2 флуороалкил, или -OCH3;  

m е нула, 2, 3, или 4; 

 n е нула, или 2; и  

 p е нула, 2, 3, или 4. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/00  

(11)  11927   (13) Т1 

(21)  2021/712   (22) 07/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201261647615P  16/05/2012  US 

(96)  15/05/2013 EP18213178.9 

(97)  23/06/2021 EP3536334 

(73)  Stemline Therapeutics Inc. 

750 Lexington Avenue 11th Floor New York, NY 

10022, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  CIRRITO,Thomas,P.; BERGSTEIN,Ivan and 

BROOKS,Christopher 

(54)  ВАКЦИНИ ЗА КАНЦЕР ТАРГЕТИРАНИ 

НА МАТИЧНИ КЛЕТКИ НА КАНЦЕР 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи IL-

13Rα2 пептид; пептид EphA2; и само еден 

преживеан пептид кој ја содржи амино 

секвенцата од SEQ ID бр: 9; и токсичен епитоп 

од Тетанус, каде што споменатиот состав е 

емулгиран од Монтанид ISA-5за употреба во 

метод на лекување, спречување или 

управување со канцер на мозокот кај субјект на 

кој му е потребно, при што фармацевтскиот 

состав се администрира поткожно на субјектот, 

и понатаму при што фармацевтскиот состав се 

ко-администрира заедно со бевацизумаб. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 405/14, C 07D 413/14, 

C 07D 417/14, A 61K 31/495, A 61K 31/53, A 61K 

31/5355, A 61P 9/00  

(11)  11928   (13) Т1 

(21)  2021/714   (22) 09/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201711019293  01/06/2017  IN and 

201811004486  06/02/2018  IN 

(96)  31/05/2018 EP18733083.2 

(97)  30/06/2021 EP3630752 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  GUNAGA, Prashantha; YADAV, Navnath 

Dnyanoba; BHIDE, Rajeev S.; BORA, Rajesh 

Onkardas; PANDA, Manoranjan;  PRIESTLEY, 

Eldon Scott and RICHTER, Jeremy 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ 

СОДРЖАТ АЗОТ 

(57)  1  Соединение кое ја има структурата со 

Формула (I) 

 

 

 

 

 

   

 

или негова сол, каде што: R1 е: 

 

секој W е независно NR1b или O; Z е врска или 

CHR1d; 

X е независно N или CR1a, каде што X е N 

единствено на 0, или 2 позиции; 

 секој R1a е независно H, F, Cl, -OH, -CN, 

C1-3 алкил, C1-3 флуороалкил, C3-6 

циклоалкил, C1-3 алкокси, или C1-3 

флуороалкокси; 



 

 

126 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

секој R1b е независно H, C1-3 алкил, C2-3 

флуороалкил, C3-6 циклоалкил 

R1c е независно H, деутериум, C1-4 алкил, C1-4 

флуороалкил, или C3-6 циклоалкил;  

R1d е H, C1-3 алкил, C1-4 флуороалкил, или 

C3-6 циклоалкил; 

 Y е -C(R6)2-, -C(R6)2-C(R6)2-, -C(O)-, -

C(O)-C(R6)2-, -C(R6)2-C(O)-, или -SO2-; 

V е -O-, -NR4-, -CR5R5-, -S-, -S(O)-, -SO2-, или -

C(O)-; каде што ако V е -O-, -S-, -S(O)-,-SO2-, 

или -C(O)-, тогаш Y не е -SO2-, и каде што ако V 

е -O-, -S-, или NR4, тогаш Y не е C(R6)2, и каде 

што ако V е -S(O)-, -SO2-, или C(=O)-, тогаш Y 

не е -C(=O)-,-C(=O)-C(R6)2-; 

L1 е -C(R)2-, -C(O)-, или -C(R)2-C(R)2-; каде што 

R е независно H, F, OH, C1-3 алкил, C1-3 

хидроксиалкил, C1-3 алкоксиалкил, или C1-3 

флуороалкил; каде што R не е -OH или F ако е 

сврзан за јаглероден атом кој е соседен на 

азотен атом: 

Прстенот B е фенил, пиридинил, пиримидинил, 

пиразолил, тиазолил, имидазолил, триазолил, 

тетразолил, оксадиазолил, тиадиазолил, 

изоксазолил, изотиазолил, пиролил, пиразинил, 

оксазолил, пиридазинил, пиролидинил, или 

имидазолидинил; 

R2 е C6-10 арил, или 5 до 10 член 

хетероцикличен прстен кој содржи 1 до 4 

хетероатоми избрани од N, O, и S, 

хетероцикличниот прстен опционално содржи 

оксо супституција, арилот или 

хетероцикличниот прстен се супституирани со 

0-3 R2a; 

R2a е независно OH, =0, CN, хало, C1-4 алкил, 

C1-4 деутероалкил, C1-4 флуороалкил, C1-4 

алкокси, C1-4 деутероалкокси, C1-4 

флуороалкокси, C3-6 циклоалкил, C3-6 

циклоалкокси, C(=O)NR4bR4b, C(=O)C1-4 

алкил, SO2Re, NR4bSO2R4b, или 4 до 6 член 

хетероцикл со 2, 3, или 4 хетероатоми избрани 

од O, S, и N, хетероциклот опционално содржи 

оксо супституција и е супституиран со 0-3 R2b; 

R2b е независно C1-3 алкил, C1-3 флуоралкил, 

C1-3 хидроксиалкил, C3-6 циклоалкил, или C3-6 

флуороциклоалкил ;  

R3a е H, хало, OH, CN, C1-3 алкил, C1-3 

хидроксиалкил, C1-3 флуороалкил, C1-3 

алкокси, или C3-6 циклоалкил, каде што ако V е 

-O-, -NR4-, -S-, -S(O)-, -SO2-, или -C(=O)-, тогаш 

R3a не е хало, и каде што ако V е -O-, -NR4-, -S-

, тогаш R3a не е OH, CN; 

 R3b е H, =0, C1-3 алкил, C1-3 

хидроксиалкил, C1-3 флуороалкил, C1-3 

алкокси, или C3-6 циклоалкил; 

R4 е H, C1-3 алкил, C2-3 флуороалкил, C2-3 

хидроксиалкил, CO2R4a, C(O)R4a, SO2R4a, 

C(O)N(R4bR4b), SO2N(R4bR4b), или OH; 

R4a е C1-3 алкил, C1-3 флуороалкил, C3-6 

циклоалкил, C3-6 флуороциклоалкил, C6-10 

арил или 4 до 10 член хетероцикл со 2, 3 или 4 

хетероатоми избрани од O, S, и N, арилот или 

хетероциклот се супституирани со 0-3 R4c; 

R4b е независно H, C1-3 алкил, C2-3 

флуороалкил, C3-6 циклоалкил, C3-6 

флуороциклоалкил, C6-10 арил или 4 до 10 

член хетероцикл со 2, 3 или 4 хетероатоми 

избрани од O, S, и N; 

 алтернативно, 2 R4bs, заедно со атомот 

за кој тие се сврзани, се спојуваат за да 

формираат 3 до 6 член заситен прстен кој 

содржи дополнителни 0-2 хетероатоми избрани 

од O, S, и N; 

R4c е независно H, F, Cl, или C1-3 алкил; 

R5 е независно H, F, OH, C1-3 алкокси, C1-3 

флуороалкокси, C1-3 алкил, C1-3 флуороалкил, 

C1-3 хидроксиалкил, C3-6 циклоалкил, C3-6 

флуороциклоалкил, NR5bR5b, O-R5c, или 2 R5s 

are =0; каде што ако еден R5 е F, OH или 

NR5bR5b, тогаш другиот R5 не е OH, или 

NR5bR5b. 

R5b е независно H, C1-3 алкил, C3-6 

циклоалкил, C(O)Ra, SO2Ra или C(O)NRbRb; 

алтернативно, 2 R5bs, заедно со атомот за кој 

тие се сврзани, се спојува за да формира 3 до 6 

член заситен прстен кој содржи 0-2 

хетероатоми избрани од O, S, или N; 
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R5c е независно H, C1-3 алкил, C3-6 

циклоалкил, или C(O)NRbRb; 

 R6 е независно H, OH, F, C1-3 алкил, 

C1-3 деутероалкил, C1-3 флуороалкил, C3-6 

циклоалкил, C3-6 флуороциклоалкил, C1-3 

алкокси, C1-3 хидроксиалкил, C1-3 

хидроксидеутероалкил, C1-3 алкоксиалкил, или 

C1-3 флуороалкоксиалкил, или NR6bR6b; каде 

што ако еден R6 на еден јаглероден атом е F, 

OH или NR6bR6b, тогаш другиот R6 на истиот 

јаглероден атом не е OH или NR6bR6b. 

R6b е независно H, C1-3 алкил, C3-6 

циклоалкил, C(O)Ra, SO2Ra, или C(O)NRbRb; 

алтернативно, 2 R6s заедно со истиот атом за 

кој тие се сврзани може да формира 3 до 6 

член заситен прстен кој содржи 0-2 

хетероатоми избрани од O, S, и N; 

Ra е независно H, C1-3 алкил, C2-3 

флуороалкил, C3-6 циклоалкил, C3-6 

флуороциклоалкил, C6-10 арил или 4 до 10 

член хетероцикл со 2, 3, или 4 хетероатоми 

избрани од O, S, и N; 

Rb е независно H, C1-3 алкил, C2-3 

флуороалкил, C3-6 циклоалкил, C3-6 

флуороциклоалкил, C6-10 арил или 4 до 10 

член хетероцикл со 2, 3 или 4 хетероатоми 

избрани од O, S, и N; алтернативно, 2 Rb’s 

заедно со атомот за кој тие се сврзани, се 

спојуваат за да формираат 3 до 6 член заситен 

прстен, кој содржи 0-2 хетероатоми избрани од 

O, S, и N; 

секој Rd е независно H, F, C1-3 алкил, C1-3 

флуороалкил, C1-3 алкокси, C1-3 

флуороалкокси, C1-3 хидроксиалкил, C3-6 

циклоалкил, хало, OH, =0, CN, OCF3, OCHF2, 

CHF2CF3, или C(O)NReRe; 

 секој Re е независно H, C1-3 алкил, C2-

3 флуороалкил, C3-6 циклоалкил, C2-3 

хидроксиалкил, C2-3 алкоксиалкил, C6-10 арил, 

или 5 до 10 член хетероарил кој содржи 2, 3, 

или 4 хетероатоми избрани од O, S, и N;  

 алтернативно, 2 Res заедно со атомот 

за кој тие се сврзани, се спојуваат за да 

формираат 3 до 6 член заситен прстен, кој 

содржи 0-2 хетероатоми избрани од O, S, или 

N; и 

n е 0, или 2. 

има уште 26 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/16  

(11)  11929   (13) Т1 

(21)  2021/716   (22) 10/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  15200138  15/12/2015  EP and 16194124  

17/10/2016  EP 

(96)  15/12/2016 EP19186284.6 

(97)  25/08/2021 EP3584252 

(73)  Janssen Vaccines & Prevention B.V. 

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VELLINGA, Jort; KRARUP, Anders; 

LANGEDIJK, Johannes, Petrus, Maria; VAN 

MANEN, Danielle; STITZ, Jörn; WEGMANN, Frank 

and CALLENDRET, Benoit, C., S. 

(54)  АНТИГЕНИ, ВЕКТОРИ, СОСТАВИ НА 

ВИРУС НА ХУМАНА ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА, 

И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Вектор што содржи нуклеинска киселина 

што кодира синтетички протеин на ХИВ 

обвивка, назначено со тоа, што синтетичкиот 

протеин на ХИВ обвивка што содржи или се 

состои од секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР: 18. 

има уште 21 патентни барања 
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(51)  C 07D 498/04, C 07D 333/60, C 07D 409/12, 

A 61K 31/38A 61K 31/385, A 61K 31/424, A 61P 

35/00  

(11)  11917   (13) Т1 

(21)  2021/721   (22) 13/09/2021 

(45) 30/09/2021 

(30)  201662404062 P  04/10/2016  US 

(96)  02/10/2017 EP17784507.0 

(97)  01/09/2021 EP3523287 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LIANG, Rui; CUMMING, Jared, N.; 

HENDERSON, Timothy, J.; ALTMAN, Michael, D.

  ; CASH, Brandon, D.; CHANG, 

Wonsuk; HAIDLE, Andrew, M.; JEWELL, James, 

P.; LARSEN, Matthew, A.; LIM, Jongwon; LU, Min; 

OTTE, Ryan, D.; SIU, Tony; TROTTER, Benjamin 

Wesley and TYAGARAJAN, Sriram 

(54)  БЕНЗО[B]ТИОФЕНСКИ СОСТАВИ КАКО 

АГОНИСТИ НА STING  

(Стимулатор на интереферон гени) 

 

(57)  1  Состав од формулата (Ia’): 

  

Или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што;  

R1 е избран од групата составена од H, F, C1-

C3 алкил и C1-C3 халоалкил; 

R2 е избран од групата составена од халоген, 

C1-C3 алкил, C1-C3 халоалкил, OC1-C3 алкил, 

OC1-C3 халоалкил, OH, C2-C3 алкенил, C2-C3 

алкинил, N(C1-C3 алкил)2, NH (C1-C3 алкил), 

SC1-C3 алкил; 

R3 е избран од групата составена од халоген, 

C1-C3 алкил, C1-C3 халоалкил, O C1-C3 алкил, 

OC1-C3 халоалкил, OH, C2-C3 алкенил, C2-C3 

алкинил, N(C1-C3 алкил)2 , NH(C1-C3 алкил), 

SC1-C3 алкил; 

R4 е избран од групата составена од H, F, C1-

C4 алкил и C1-C3 халоалкил; 

R5 е избран од групата составена од H, F, Cl, 

OR6, C1-C3 алкил и C1-C3 халоалкил;  

секој R6 е независно избран од групата 

составена од H, C1-C4 алкил и C1-C4 
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халоалкил; 

X1 е C(O); 

X2 е CHR8CHR8;  

X3 е избран од групата составена од COOR6, 

                  

SO2R6, и C(O)N(R9)2, каде што секој R9 е 

независно избран од групата составена од H, 

COOR6 и SO2R6; 

секој R8 е избран од групата составена од H, 

C1-C4 алкил, C1-C4 алкил заменет со OH, C1-

C4 алкил заменет со OC1-C3 алкил и C3-C6 

циклоалкил, и каде што евентуално 2 R8 се 

земаат заедно, заедно со атомите на кои се 

прикачени, за да формираат сплотен прстен од 

3 до 6 члена; 

каде што кога X1-X2-X3 е X1-CHR8CH2-X3, 

барем еден од R2 и R3 не е избран од групата 

составена од халоген, OC1-C3 алкил, OC1-C3 

халоалкил, OH, C1-C3 алкил и C1-C3 

халоалкил.  

има уште 27 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8A61K31/4545 8A61K31/444 11828 T1 

8A61P35/00 8A61K31/444 11828 T1 

8A61P35/04 8A61K31/444 11828 T1 

8A61P17/02 8A61P11/06 11829 T1 

8A61P35/04 8A61P11/06 11829 T1 

8B01J21/06 8B01J21/06 11833 T1 

8A61K9/16 8A61K31/47 11837 T1 

8A61P1/00 8A61K35/74 11839 T1 

8A61P19/02 8A61K35/74 11839 T1 

8A61P27/02 8A61K35/74 11839 T1 

8A61K9/68 8A61K31/422 11842 T1 

8C07D487/04 8C07D405/14 11928 T1 

8A23L3/349 8A23L3/349 11817 T1 

8A61M5/32 8A61M5/32 11850 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 11820 T1 

8A61K9/00 8A61K47/10 11822 T1 

8A61K9/50 8A61K47/10 11822 T1 

8A61P35/00 8A61K9/08 11853 T1 

8C07K16/40 8C07K16/28 11854 T1 

8A61K51/08 8A61K51/08 11862 T1 

8C07B59/00 8A61K51/08 11862 T1 

8C12N15/85 8C07K14/705 11874 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11902 T1 

8C07K16/28 8C07K14/71 11840 T1 

8C12N15/63 8C07K16/28 11841 T1 

8C07D401/14 8A61P3/10 11911 T1 

8B65D5/42 8D21H21/16 11913 T1 

8A61P25/28 8A61K31/485 11865 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11866 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11866 T1 

8A61K31/55 8C07D403/12 11867 T1 

8A61P25/28 8C07D403/12 11867 T1 

8C07D403/14 8C07D403/12 11867 T1 

8C07D409/12 8C07D403/12 11867 T1 

8C07D413/12 8C07D403/12 11867 T1 

8C07D413/14 8C07D403/12 11867 T1 

8C08F8/02 8A61K31/785 11868 T1 

8G01N33/543 8G01N33/543 11921 T1 

8C07C235/08 8C07C271/16 11924 T1 

8A61K9/16 8C07D233/86 11925 T1 

8A61P15/08 8C07D233/86 11925 T1 

8A61P31/16 8C07K16/28 11877 T1 

8A61P31/12 8A61K39/02 11890 T1 

8B32B27/08 8A22C13/00 11894 T1 

8B32B5/20 8A22C13/00 11894 T1 

8C02F103/20 8C02F3/08 11895 T1 

8A61F2/04 8A61F5/00 11908 T1 

8C07C51/31 8B01J20/18 11909 T1 

8A61K31/5383 8C07D498/14 11846 T1 

8A61K31/225 8A61K9/16 11848 T1 

8G01M3/32 8G01M3/32 11914 T1 

8A61K31/131 8A61K31/131 11880 T1 

8A61K31/137 8A61K31/131 11880 T1 

8C07C68/02 8C07C68/02 11882 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 11884 T1 
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8C07D491/056 8C07D401/14 11884 T1 

8G01V1/00 8G01V1/00 11886 T1 

8A61K31/566 8C07J9/00 11855 T1 

8C07D333/60 8C07D333/60 11917 T1 

8C10L1/06 8C10L1/02 11859 T1 

8A61K31/4355 8A61K31/00 11872 T1 

8A61K38/08 8A61K31/00 11872 T1 

8C07D207/14 8C07D403/12 11892 T1 

8C07D413/12 8C07D403/12 11892 T1 

8C07D417/12 8C07D403/12 11892 T1 

8C07D487/04 8C07D403/12 11892 T1 

8A61K8/00 8C07C13/39 11901 T1 

8A61P17/18 8C07C13/39 11901 T1 

8A61K31/505 8A61K31/4045 11906 T1 

8A61K8/43 8A61K8/36 11826 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 11827 T1 

8A61K31/506 8A61K31/444 11828 T1 

8A61K31/55 8A61K31/444 11828 T1 

8C07D519/00 8A61K31/444 11828 T1 

8A61P35/02 8A61P11/06 11829 T1 

8H01M16/00 8H01M8/06 11834 T1 

8H04N19/51 8H04N19/46 11835 T1 

8A61K31/47 8A61K31/47 11837 T1 

8A61K9/20 8A61K31/47 11837 T1 

8A61K39/00 8C12N15/86 11918 T1 

8A61K39/245 8C12N15/86 11918 T1 

8C12N15/86 8C12N15/86 11918 T1 

8G06F1/16 8G06F1/16 11851 T1 

8A61K9/56 8A61K31/422 11842 T1 

8A61K31/495 8C07D405/14 11928 T1 

8A61P9/00 8C07D405/14 11928 T1 

8A61K8/92 8A61K8/04 11816 T1 

8A61P3/00 8C07D401/14 11818 T1 

8A01N47/02 8A61K31/231 11849 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 11820 T1 

8A61K9/28 8A61K9/16 11820 T1 

8A61K47/10 8A61K47/10 11822 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 11825 T1 

8A61K47/10 8A61K9/08 11853 T1 

8C07K14/725 8C07K14/705 11874 T1 

8A61K31/496 8A61K31/4375 11875 T1 

8A61K31/522 8C07D473/18 11912 T1 

8C07D267/14 8C07D403/12 11867 T1 

8C07D487/04 8C07D403/12 11867 T1 

8A61P25/00 8C07K16/28 11922 T1 

8A61K38/56 8A61K38/16 11923 T1 

8A61K9/06 8A61K38/16 11923 T1 

8A61K47/18 8C07C271/16 11924 T1 

8C07C237/08 8C07C271/16 11924 T1 

8C07C271/16 8C07C271/16 11924 T1 

8A61P43/00 8C07D233/86 11925 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 11926 T1 

8C07K16/40 8C07K16/28 11877 T1 

8F23L7/00 8F23Q1/02 11879 T1 

8A61P31/00 8A61K39/02 11890 T1 

8C07K14/235 8A61K39/02 11890 T1 

8C02F3/30 8C02F3/08 11895 T1 

8A61B1/313 8A61F5/00 11908 T1 

8A61B17/30 8A61F5/00 11908 T1 

8B01J20/18 8B01J20/18 11909 T1 

8A61P31/00 8A61K39/395 11910 T1 

8A61P37/04 8A61K39/395 11910 T1 

8A61P31/16 8C07D498/14 11846 T1 

8A61M5/31 8A61M5/31 11861 T1 

8A61P35/00 8A61K31/131 11880 T1 

8C07C69/96 8C07C68/02 11882 T1 

8C07D239/42 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D403/04 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D413/04 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D413/10 8C07D401/14 11884 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 11885 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11885 T1 

8A61K31/567 8C07J9/00 11855 T1 

8A61K31/575 8C07J9/00 11855 T1 

8A61P35/00 8C07D333/60 11917 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 11856 T1 

8A61K31/47 8A61K31/47 11863 T1 

8C07D401/02 8A61K31/47 11863 T1 

8A61K31/00 8A61K31/00 11872 T1 

8A61K38/07 8A61K31/00 11872 T1 

8C07D401/14 8C07D403/12 11892 T1 

8A61K31/708 8C07D473/08 11897 T1 
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8C07K14/47 8C07K14/725 11899 T1 

8A61K31/496 8A61K31/4045 11906 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11827 T1 

8B01D53/56 8B01J21/06 11833 T1 

8B01J23/745 8B01J21/06 11833 T1 

8B01J37/04 8B01J21/06 11833 T1 

8F17C11/00 8H01M8/06 11834 T1 

8H04N19/46 8H04N19/46 11835 T1 

8H04N19/463 8H04N19/46 11835 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 11836 T1 

8A61K35/74 8A61K35/74 11839 T1 

8A61P35/00 8A61K35/74 11839 T1 

8C07D239/54 8A61K31/513 11821 T1 

8A61K31/4184 8A61K9/08 11853 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 11853 T1 

8C07D401/14 8A61K31/4375 11875 T1 

8C07D487/04 8A61K31/4375 11875 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11876 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 11841 T1 

8A61P3/10 8A61P3/10 11911 T1 

8C07D519/00 8C07D473/18 11912 T1 

8A61P37/00 8C07D403/12 11867 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 11867 T1 

8G01N33/553 8G01N33/543 11921 T1 

8A61K9/08 8A61K38/16 11923 T1 

8A61P17/12 8A61K38/16 11923 T1 

8A61P15/00 8C07D233/86 11925 T1 

8A61P15/14 8C07D233/86 11925 T1 

8A61M11/00 8A61M11/00 11889 T1 

8A61P31/04 8A61K39/02 11890 T1 

8C07C45/55 8B01J20/18 11909 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 11910 T1 

8A61P43/00 8A61K39/395 11910 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 11910 T1 

8C07D498/14 8C07D498/14 11846 T1 

8A61P9/00 8C07D401/14 11847 T1 

8C07D413/10 8C07D401/14 11847 T1 

8A61M5/32 8A61M5/31 11861 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 11878 T1 

8G01N33/50 8A61K31/131 11880 T1 

8A61K31/145 8A61K31/7036 11883 T1 

8A61P25/20 8C07J9/00 11855 T1 

8A61P3/10 8C07J9/00 11855 T1 

8A61P43/00 8C07J9/00 11855 T1 

8C07J9/00 8C07J9/00 11855 T1 

8A61K31/167 8A61K9/00 11858 T1 

8C10G50/00 8C10G3/00 11869 T1 

8C10L1/06 8C10G3/00 11869 T1 

8C07D498/16 8C07D498/16 11871 T1 

8A61K31/395 8A61K31/00 11872 T1 

8C01G25/00 8C01G25/00 11891 T1 

8C07D403/14 8C07D403/12 11892 T1 

8A61P11/06 8C07D473/08 11897 T1 

8A61P17/00 8C07D473/08 11897 T1 

8A61P17/00 8C07C13/39 11901 T1 

8A61P17/02 8C07C13/39 11901 T1 

8A61K31/27 8A61K31/4045 11906 T1 

8A61Q11/00 8A61K8/36 11826 T1 

8C07D471/04 8A61K31/444 11828 T1 

8A61P19/02 8A61P11/06 11829 T1 

8A61P37/08 8A61P11/06 11829 T1 

8C12Q1/48 8C12Q1/48 11838 T1 

8A61P9/00 8C07D471/04 11920 T1 

8A61P33/00 8A61K31/422 11842 T1 

8A61K31/444 8C07D401/12 11844 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 11844 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 11927 T1 

8C07D417/14 8C07D405/14 11928 T1 

8A61K8/37 8A61K8/04 11816 T1 

8A61K8/67 8A61K8/04 11816 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11818 T1 

8A01N31/02 8A61K31/231 11849 T1 

8A01N43/00 8A61K31/231 11849 T1 

8A01N43/56 8A61K31/231 11849 T1 

8A61K31/231 8A61K31/231 11849 T1 

8A61K31/365 8A61K31/231 11849 T1 

8A61P33/00 8A61K31/231 11849 T1 

8B60K17/28 8B60K17/28 11819 T1 

8A61P1/04 8A61K9/16 11820 T1 

8A61K9/28 8A61K47/10 11822 T1 

8C08J3/075 8A61K47/10 11822 T1 

8A61P27/02 8A61K48/00 11825 T1 
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8A47J31/18 8A47J31/18 11852 T1 

8A61K101/02 8A61K51/08 11862 T1 

8A61K31/4375 8A61K31/4375 11875 T1 

8A61K31/4709 8A61K31/4375 11875 T1 

8C07D217/04 8A61K31/4375 11875 T1 

8C07D471/04 8A61K31/4375 11875 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11841 T1 

8A61P13/12 8A61P3/10 11911 T1 

8A61P35/00 8C07D473/18 11912 T1 

8D21H21/16 8D21H21/16 11913 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 11865 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 11866 T1 

8A61K31/553 8C07D403/12 11867 T1 

8C07D223/08 8C07D403/12 11867 T1 

8C07D281/10 8C07D403/12 11867 T1 

8A61K47/16 8C07C271/16 11924 T1 

8A61K31/4164 8C07D233/86 11925 T1 

8A61K31/4166 8C07D233/86 11925 T1 

8A61P35/00 8C07D233/86 11925 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11877 T1 

8F23Q1/02 8F23Q1/02 11879 T1 

8A61K39/02 8A61K39/02 11890 T1 

8A61K39/10 8A61K39/02 11890 T1 

8A61K39/12 8A61K39/02 11890 T1 

8A61P11/00 8A61K39/02 11890 T1 

8A61P31/16 8A61K39/02 11890 T1 

8A22C13/00 8A22C13/00 11894 T1 

8C02F3/08 8C02F3/08 11895 T1 

8A61M39/26 8A61M39/02 11907 T1 

8A61B1/04 8A61F5/00 11908 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11910 T1 

8A61P35/02 8A61K31/4745 11915 T1 

8A61K31/00 8A61K31/7036 11883 T1 

8A61K41/00 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D403/10 8C07D401/14 11884 T1 

8A61P35/00 8C07J9/00 11855 T1 

8C07D498/04 8C07D333/60 11917 T1 

8A61P25/06 8C07D401/12 11857 T1 

8A61K31/573 8A61K9/00 11858 T1 

8A61K47/12 8A61K9/00 11858 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 11858 T1 

8C07C1/20 8C10G3/00 11869 T1 

8C01G25/06 8C01G25/00 11891 T1 

8C07D417/14 8C07D403/12 11892 T1 

8C07D471/04 8C07D403/12 11892 T1 

8F28D9/00 8F28F21/06 11898 T1 

8A61K38/00 8C07K14/725 11899 T1 

8A61P17/16 8C07C13/39 11901 T1 

8A61P31/10 8C07C13/39 11901 T1 

8A01K67/027 8C12N15/85 11903 T1 

8C12N15/85 8C12N15/85 11903 T1 

8C12N9/64 8C12N15/85 11903 T1 

8A61K31/4045 8A61K31/4045 11906 T1 

8A61K31/55 8A61K31/4045 11906 T1 

8A61P25/28 8A61K31/4045 11906 T1 

8A61K31/00 8C07K16/28 11827 T1 

8A61K39/00 8A61P11/06 11829 T1 

8A61P37/00 8A61P11/06 11829 T1 

8F01K25/04 8F01K25/04 11831 T1 

8F01K25/10 8F01K25/04 11831 T1 

8A61K9/28 8A61K31/47 11837 T1 

8A61P25/28 8A61K35/74 11839 T1 

8A61P29/00 8A61K35/74 11839 T1 

8A61K31/506 8C07D471/04 11920 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 11920 T1 

8A61K31/422 8A61K31/422 11842 T1 

8A61P35/00 8C07D401/12 11844 T1 

8A61K31/53 8C07D405/14 11928 T1 

8C07K14/16 8C07K14/16 11929 T1 

8A01N43/90 8A61K31/231 11849 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/231 11849 T1 

8H05B1/02 8A61M5/32 11850 T1 

8A61P29/02 8A61K9/16 11820 T1 

8A61K31/513 8A61K31/513 11821 T1 

8C07D401/06 8A61K31/513 11821 T1 

8A61K9/16 8A61K47/10 11822 T1 

8C12N15/09 8A61K48/00 11825 T1 

8A61P1/04 8C07K16/28 11854 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 11854 T1 

8C07D215/14 8A61K31/4375 11875 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 11876 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11876 T1 
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8C07K16/22 8C07K14/71 11840 T1 

8C07K16/46 8C07K14/71 11840 T1 

8A61P9/04 8A61P3/10 11911 T1 

8A61P9/10 8A61P3/10 11911 T1 

8C07D498/04 8C07D403/12 11867 T1 

8C07K16/26 8C07K16/28 11922 T1 

8C07D207/16 8C07C271/16 11924 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 11877 T1 

8A61M35/00 8A61M11/00 11889 T1 

8A61K39/395 8A61K39/02 11890 T1 

8A61M1/28 8A61M39/02 11907 T1 

8A61M1/36 8A61M39/02 11907 T1 

8A61M39/02 8A61M39/02 11907 T1 

8A61B1/273 8A61F5/00 11908 T1 

8A61B17/00 8A61F5/00 11908 T1 

8C07D307/50 8B01J20/18 11909 T1 

8A61P35/02 8A61K39/395 11910 T1 

8B29L9/00 8G01M3/32 11914 T1 

8B65D1/02 8G01M3/32 11914 T1 

8A61K31/41 8A61K31/4745 11915 T1 

8A61K31/4245 8A61K31/4745 11915 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/4745 11915 T1 

8C07D257/04 8A61K31/4745 11915 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D417/04 8C07D401/14 11884 T1 

8A61K31/381 8C07D333/60 11917 T1 

8A61K31/385 8C07D333/60 11917 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 11887 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 11856 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/12 11857 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 11857 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 11858 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11870 T1 

8B01J13/00 8C01G25/00 11891 T1 

8A61K31/40 8C07D403/12 11892 T1 

8A61P11/14 8C07D473/08 11897 T1 

8C07D473/08 8C07D473/08 11897 T1 

8G01N33/574 8C07K14/725 11899 T1 

8C07C13/39 8C07C13/39 11901 T1 

8B01F3/04 8B01F3/04 11904 T1 

8B67D1/04 8B01F3/04 11904 T1 

8A61K31/445 8A61K31/4045 11906 T1 

8A61K31/444 8A61K31/444 11828 T1 

8A61P1/00 8A61K31/444 11828 T1 

8A61P43/00 8A61K31/444 11828 T1 

8A61P11/06 8A61P11/06 11829 T1 

8A61P29/00 8A61P11/06 11829 T1 

8A61P35/00 8A61P11/06 11829 T1 

8C07K16/46 8C07K16/46 11830 T1 

8F01K7/36 8F01K25/04 11831 T1 

8H04N19/91 8H04N19/46 11835 T1 

8A61K31/4375 8C07D471/04 11836 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11919 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 11928 T1 

8A61K8/04 8A61K8/04 11816 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 11818 T1 

8A01N43/60 8A61K31/231 11849 T1 

8A01N49/00 8A61K31/231 11849 T1 

8A61K31/7048 8A61K31/231 11849 T1 

8A61P33/14 8A61K31/231 11849 T1 

8A61P1/14 8A61K9/16 11820 T1 

8A61P33/00 8A01N25/00 11824 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11854 T1 

8C07K14/705 8C07K14/705 11874 T1 

8C07D215/233 8A61K31/4375 11875 T1 

8C07D231/56 8A61K31/4375 11875 T1 

8C07D401/12 8A61K31/4375 11875 T1 

8C07D405/12 8A61K31/4375 11875 T1 

8A61P37/00 8C07K16/28 11902 T1 

8C07K14/71 8C07K14/71 11840 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11841 T1 

8C07K16/32 8C07K16/28 11841 T1 

8A61K31/4439 8A61P3/10 11911 T1 

8C07D473/18 8C07D473/18 11912 T1 

8A61P29/00 8C07D403/12 11867 T1 

8C08F226/02 8A61K31/785 11868 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11922 T1 

8A61P17/08 8A61K38/16 11923 T1 

8C07C317/44 8C07C271/16 11924 T1 

8C07C321/14 8C07C271/16 11924 T1 

8C07D333/40 8C07C271/16 11924 T1 

8C07D233/86 8C07D233/86 11925 T1 
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8B65D83/30 8A61M11/00 11889 T1 

8A61B17/04 8A61F5/00 11908 T1 

8A61B17/08 8A61F5/00 11908 T1 

8A61B17/32 8A61F5/00 11908 T1 

8A61P27/02 8C07D401/14 11847 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 11847 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 11848 T1 

8B29C49/04 8G01M3/32 11914 T1 

8C07D271/07 8A61K31/4745 11915 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 11884 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 11884 T1 

8C10G3/00 8C10L1/02 11859 T1 

8A61K31/565 8A61K31/00 11872 T1 

8C07D401/12 8C07D403/12 11892 T1 

8F28F21/06 8F28F21/06 11898 T1 

8A61K39/00 8C07K14/725 11899 T1 

8A61P35/00 8C07K14/725 11899 T1 

8A61K8/31 8C07C13/39 11901 T1 

8A61P17/12 8C07C13/39 11901 T1 

8A61P17/14 8C07C13/39 11901 T1 

8B01D53/94 8B01J21/06 11833 T1 

8B01J35/10 8B01J21/06 11833 T1 

8C07D413/14 8C07D405/14 11928 T1 

8B60K16/00 8B60K17/28 11819 T1 

8B62D51/06 8B60K17/28 11819 T1 

8A61K38/10 8A61K9/16 11820 T1 

8A61K9/50 8A61K9/16 11820 T1 

8A61P1/12 8A61K9/16 11820 T1 

8A61P31/06 8A61K31/513 11821 T1 

8A01N25/00 8A01N25/00 11824 T1 

8A61K31/42 8A01N25/00 11824 T1 

8A47J31/52 8A47J31/18 11852 T1 

8A61K47/20 8A61K9/08 11853 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11854 T1 

8C07K7/64 8A61K51/08 11862 T1 

8A01K67/027 8C07K14/705 11874 T1 

8C07D239/74 8A61K31/4375 11875 T1 

8A61P25/24 8A61K31/485 11865 T1 

8A61K31/554 8C07D403/12 11867 T1 

8C07D417/12 8C07D403/12 11867 T1 

8A61K31/785 8A61K31/785 11868 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 11922 T1 

8A61K38/16 8A61K38/16 11923 T1 

8A61P43/00 8A61K38/16 11923 T1 

8A61P13/08 8C07D233/86 11925 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 11926 T1 

8C07K16/10 8C07K16/28 11877 T1 

8A61B17/064 8A61F5/00 11908 T1 

8A61B17/068 8A61F5/00 11908 T1 

8A61F5/00 8A61F5/00 11908 T1 

8A61N1/36 8A61F5/00 11908 T1 

8C08H8/00 8B01J20/18 11909 T1 

8A61K39/00 8A61K39/395 11910 T1 

8A61P37/02 8A61K39/395 11910 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/14 11847 T1 

8C07D401/10 8C07D401/14 11847 T1 

8B29C49/22 8G01M3/32 11914 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 11878 T1 

8C07K14/47 8A61K39/00 11878 T1 

8A61K31/136 8A61K31/131 11880 T1 

8A61K31/4453 8A61K31/131 11880 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 11884 T1 

8A61B5/11 8G01V1/00 11886 T1 

8G01W1/10 8G01V1/00 11886 T1 

8A61P1/04 8C07J9/00 11855 T1 

8A61K31/445 8A61K9/00 11887 T1 

8A61K31/40 8A61K9/00 11858 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 11888 T1 

8C10G3/00 8C10G3/00 11869 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11870 T1 

8A61K31/498 8A61K31/00 11872 T1 

8A61P35/02 8A61K31/00 11872 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 11873 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 11892 T1 

8C07D413/14 8C07D403/12 11892 T1 

8A61P25/04 8C07D473/08 11897 T1 

8C07K14/725 8C07K14/725 11899 T1 

8A61P43/00 8C07C13/39 11901 T1 

8A61Q19/08 8C07C13/39 11901 T1 

8A61K45/06 8A61K31/4045 11906 T1 
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8A61K8/36 8A61K8/36 11826 T1 

8A61K31/496 8A61K31/444 11828 T1 

8A61K31/497 8A61K31/444 11828 T1 

8A61K31/499 8A61K31/444 11828 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/444 11828 T1 

8A61P29/00 8A61K31/444 11828 T1 

8C07K16/28 8A61P11/06 11829 T1 

8H01M8/06 8H01M8/06 11834 T1 

8A61P11/00 8C07D471/04 11836 T1 

8A61P11/06 8A61K35/74 11839 T1 

8A61K31/5355 8C07D405/14 11928 T1 

8A21D15/00 8A23L3/349 11817 T1 

8A61K31/415 8A61K31/231 11849 T1 

8B60K1/00 8B60K17/28 11819 T1 

8B60K1/04 8B60K17/28 11819 T1 

8A61K9/48 8A61K9/16 11820 T1 

8C07K19/00 8C07K14/71 11840 T1 

8A61K31/137 8A61K31/485 11865 T1 

8A61P25/02 8A61K31/485 11865 T1 

8A61K31/5513 8C07D403/12 11867 T1 

8A61P17/06 8C07D403/12 11867 T1 

8C12N15/13 8C07K16/28 11922 T1 

8A61K47/22 8C07C271/16 11924 T1 

8C07C333/04 8C07C271/16 11924 T1 

8F23D14/22 8F23Q1/02 11879 T1 

8A61P31/14 8A61K39/02 11890 T1 

8A61M39/10 8A61M39/02 11907 T1 

8A61B17/34 8A61F5/00 11908 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11847 T1 

8A61K9/28 8A61K9/16 11848 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4745 11915 T1 

8A61K31/5375 8A61K31/131 11880 T1 

8A61K31/7036 8A61K31/7036 11883 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D409/04 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D471/04 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D491/048 8C07D401/14 11884 T1 

8C07D495/04 8C07D401/14 11884 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11885 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 11885 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 11885 T1 

8A61P25/00 8C07J9/00 11855 T1 

8C07J7/00 8C07J9/00 11855 T1 

8A61K31/424 8C07D333/60 11917 T1 

8C07D409/12 8C07D333/60 11917 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11856 T1 

8C10L1/02 8C10L1/02 11859 T1 

8A61K39/00 8C07K16/22 11888 T1 

8A61K31/4709 8A61K31/47 11863 T1 

8A61P35/00 8C07D498/16 11871 T1 

8A61K45/06 8A61K31/00 11872 T1 

8A61P35/00 8A61K31/00 11872 T1 

8A61P35/00 8C07D403/12 11892 T1 

8A61P25/02 8C07D473/08 11897 T1 

8C12N5/078 8C12N5/078 11905 T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

137 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË 

DREJTËS SË PATENTAVE 

 

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës 

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

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

Tricida Inc.  A 61K 31/785 MK/P/2021/0122 T1 

 Tricida Inc.  C 08F 8/02 MK/P/2021/0122 T1 

 Tricida Inc.  C 08F 226/02 MK/P/2021/0122 T1 

4D Pharma Research Limited A 61K 35/74 MK/P/2021/0115 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 1/00 MK/P/2021/0115 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 11/06 MK/P/2021/0115 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0115 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 25/28 MK/P/2021/0115 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 27/02 MK/P/2021/0115 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 29/00 MK/P/2021/0115 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 19/02 MK/P/2021/0115 T1 

AbbVie Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0102 T1 

AbbVie Inc. A 61K 31/00 MK/P/2021/0102 T1 

AbbVie Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0102 T1 

AbbVie Stemcentrx LLC C 07K 16/28 MK/P/2021/0300 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/137 MK/P/2021/0265 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/4453 MK/P/2021/0265 T1 

Advanced Biodesign G 01N 33/50 MK/P/2021/0265 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/131 MK/P/2021/0265 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/136 MK/P/2021/0265 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/5375 MK/P/2021/0265 T1 

Advanced Biodesign A 61P 35/00 MK/P/2021/0265 T1 

Adverio Pharma GmbH A 61P 9/00 MK/P/2021/0253 T1 

Adverio Pharma GmbH A 61K 31/506 MK/P/2021/0253 T1 

Adverio Pharma GmbH C 07D 471/04 MK/P/2021/0253 T1 

Adverum Biotechnologies, Inc. A 61K 48/00 MK/P/2020/0891 T1 

Adverum Biotechnologies, Inc. A 61P 27/02 MK/P/2020/0891 T1 

Adverum Biotechnologies, Inc. C 12N 15/09 MK/P/2020/0891 T1 

Affimed GmbH A 61K 39/395 MK/P/2021/0267 T1 

Affimed GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0267 T1 

Affimed GmbH C 07K 16/28 MK/P/2021/0267 T1 
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Affimed GmbH C 07K 16/30 MK/P/2021/0267 T1 

Affimed GmbH C 07K 16/46 MK/P/2021/0267 T1 

Almirall S.A. A 61K 9/16 MK/P/2021/0117 T1 

Almirall S.A. A 61K 9/28 MK/P/2021/0117 T1 

Almirall S.A. A 61K 31/225 MK/P/2021/0117 T1 

Antecip Bioventures II LLC A 61K 31/137 MK/P/2020/0889 T1 

Antecip Bioventures II LLC A 61K 31/485 MK/P/2020/0889 T1 

Antecip Bioventures II LLC A 61P 25/02 MK/P/2020/0889 T1 

Antecip Bioventures II LLC A 61P 25/24 MK/P/2020/0889 T1 

Antecip Bioventures II LLC A 61P 25/28 MK/P/2020/0889 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61P 1/00 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61P 35/04 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61P 43/00 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. C 07D 519/00 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/55 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/5377 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/506 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/444 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/497 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/499 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/4545 MK/P/2021/0103 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/496 MK/P/2021/0103 T1 

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.S. A 47J 31/18 MK/P/2021/0472 T1 

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.S. A 47J 31/52 MK/P/2021/0472 T1 

Ascendis Pharma A/S C 08J 3/075 MK/P/2020/0883 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61K 47/10 MK/P/2020/0883 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61K 9/00 MK/P/2020/0883 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61K 9/16 MK/P/2020/0883 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61K 9/50 MK/P/2020/0883 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61K 9/28 MK/P/2020/0883 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 31/4164 MK/P/2021/0709 T1 

Astellas Pharma Inc. C 07D 233/86 MK/P/2021/0709 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 43/00 MK/P/2021/0709 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0709 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 15/14 MK/P/2021/0709 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 15/08 MK/P/2021/0709 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 31/4166 MK/P/2021/0709 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 9/16 MK/P/2021/0709 T1 
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Astellas Pharma Inc. A 61P 13/08 MK/P/2021/0709 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 15/00 MK/P/2021/0709 T1 

Astrazeneca AB A 61P 35/00 MK/P/2021/0295 T1 

Astrazeneca AB A 61K 31/522 MK/P/2021/0295 T1 

Astrazeneca AB C 07D 473/18 MK/P/2021/0295 T1 

Astrazeneca AB C 07D 519/00 MK/P/2021/0295 T1 

Autom River Inc. B 65D 5/42 MK/P/2021/0460 T1 

Autom River Inc. D 21H 21/16 MK/P/2021/0460 T1 

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. A 21D 15/00 MK/P/2020/0826 T1 

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. A 23L 3/349 MK/P/2020/0826 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 8/04 MK/P/2020/0801 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 8/67 MK/P/2020/0801 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 8/92 MK/P/2020/0801 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 8/37 MK/P/2020/0801 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 401/10 MK/P/2021/0116 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 401/14 MK/P/2021/0116 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/4439 MK/P/2021/0116 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 413/14 MK/P/2021/0116 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 413/10 MK/P/2021/0116 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 9/00 MK/P/2021/0116 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 27/02 MK/P/2021/0116 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 9/10 MK/P/2021/0294 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 401/14 MK/P/2021/0294 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 3/10 MK/P/2021/0294 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 9/04 MK/P/2021/0294 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/4439 MK/P/2021/0294 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 13/12 MK/P/2021/0294 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61P 33/00 MK/P/2019/0485 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 9/68 MK/P/2019/0485 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 31/422 MK/P/2019/0485 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 9/56 MK/P/2019/0485 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61P 33/14 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 31/231 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 01N 31/02 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 01N 43/00 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 31/7048 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 31/4985 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 31/415 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 31/365 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61P 33/00 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 01N 49/00 MK/P/2020/0823 T1 



 

 

140 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 01N 47/02 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 01N 43/90 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 01N 43/60 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 01N 43/56 MK/P/2020/0823 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61P 33/00 MK/P/2020/0885 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 31/42 MK/P/2020/0885 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 01N 25/00 MK/P/2020/0885 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH G 01M 3/32 MK/P/2021/0296 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH B 29C 49/04 MK/P/2021/0296 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH B 29C 49/22 MK/P/2021/0296 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH B 29L 9/00 MK/P/2021/0296 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH B 65D 1/02 MK/P/2021/0296 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/4375 MK/P/2021/0112 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 471/04 MK/P/2021/0112 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 11/00 MK/P/2021/0112 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61M 5/31 MK/P/2021/0119 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61M 5/32 MK/P/2021/0119 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 16/28 MK/P/2021/0120 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 39/395 MK/P/2021/0120 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 35/00 MK/P/2021/0120 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 12Q 1/70 MK/P/2021/0138 T1 

Bristol-Myers Squibb Company G 01N 33/574 MK/P/2021/0138 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 39/395 MK/P/2021/0138 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 35/00 MK/P/2021/0138 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 16/28 MK/P/2021/0138 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 39/00 MK/P/2021/0138 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 7/64 MK/P/2021/0259 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 51/08 MK/P/2021/0259 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 101/02 MK/P/2021/0259 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07B 59/00 MK/P/2021/0259 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/437 MK/P/2021/0711 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 471/04 MK/P/2021/0711 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 413/14 MK/P/2021/0714 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 405/14 MK/P/2021/0714 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 9/00 MK/P/2021/0714 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/5355 MK/P/2021/0714 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/53 MK/P/2021/0714 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/495 MK/P/2021/0714 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 417/14 MK/P/2021/0714 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 487/04 MK/P/2021/0714 T1 

Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS C 12N 5/078 MK/P/2021/0291 T1 
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Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/573 MK/P/2021/0258 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/40 MK/P/2021/0258 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/167 MK/P/2021/0258 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 47/26 MK/P/2021/0258 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 47/12 MK/P/2021/0258 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 9/00 MK/P/2021/0258 T1 

Clariant International Ltd C 07D 307/50 MK/P/2021/0144 T1 

Clariant International Ltd C 07C 51/31 MK/P/2021/0144 T1 

Clariant International Ltd C 07C 45/55 MK/P/2021/0144 T1 

Clariant International Ltd B 01J 20/18 MK/P/2021/0144 T1 

Clariant International Ltd C 08H 8/00 MK/P/2021/0144 T1 

Clewer Aquaculture Oy C 02F 3/08 MK/P/2021/0280 T1 

Clewer Aquaculture Oy C 02F 103/20 MK/P/2021/0280 T1 

Clewer Aquaculture Oy C 02F 3/30 MK/P/2021/0280 T1 

Daiichi Sankyo Europe GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0260 T1 

Eagle Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/4184 MK/P/2021/0482 T1 

Eagle Pharmaceuticals, Inc. A 61K 47/10 MK/P/2021/0482 T1 

Eagle Pharmaceuticals, Inc. A 61K 47/20 MK/P/2021/0482 T1 

Eagle Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/08 MK/P/2021/0482 T1 

Eagle Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0482 T1 

Ekobenz Sp. z o. o. C 10L 1/06 MK/P/2021/0256 T1 

Ekobenz Sp. z o. o. C 10L 1/02 MK/P/2021/0256 T1 

Ekobenz Sp. z o. o. C 10G 3/00 MK/P/2021/0256 T1 

Ekobenz Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia C 07C 1/20 MK/P/2021/0246 T1 

Ekobenz Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia C 10L 1/06 MK/P/2021/0246 T1 

Ekobenz Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia C 10G 50/00 MK/P/2021/0246 T1 

Ekobenz Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia C 10G 3/00 MK/P/2021/0246 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 25/06 MK/P/2021/0252 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 401/12 MK/P/2021/0252 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/4439 MK/P/2021/0252 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 25/02 MK/P/2021/0283 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 11/06 MK/P/2021/0283 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 25/04 MK/P/2021/0283 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 17/00 MK/P/2021/0283 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 11/14 MK/P/2021/0283 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/708 MK/P/2021/0283 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 473/08 MK/P/2021/0283 T1 

Eureka Therapeutics, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0248 T1 

Eureka Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0248 T1 

Eye Pharma S.p.A. G 01N 33/553 MK/P/2021/0701 T1 

Eye Pharma S.p.A. G 01N 33/543 MK/P/2021/0701 T1 
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Flexus Biosciences, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. C 07D 239/74 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. C 07D 231/56 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. A 61K 31/496 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. C 07D 215/233 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. C 07D 215/14 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. A 61K 31/4375 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. A 61K 31/4709 MK/P/2021/0135 T1 

Flexus Biosciences, Inc. C 07D 217/04 MK/P/2021/0135 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61P 29/02 MK/P/2020/0881 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61P 1/14 MK/P/2020/0881 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61P 1/12 MK/P/2020/0881 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61P 1/04 MK/P/2020/0881 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61K 9/50 MK/P/2020/0881 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61K 9/48 MK/P/2020/0881 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61K 9/28 MK/P/2020/0881 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61K 9/20 MK/P/2020/0881 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61K 38/10 MK/P/2020/0881 T1 

Forest Laboratories Holdings Limited A 61K 9/16 MK/P/2020/0881 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61K 31/47 MK/P/2021/0245 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61K 31/4709 MK/P/2021/0245 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 401/02 MK/P/2021/0245 T1 

Fundació Privada Institució Catalana de Recerca I Estudis Avançats A 61K 39/00 MK/P/2021/0278 T1 

Fundació Privada Institució Catalana de Recerca I Estudis Avançats A 61K 39/395 MK/P/2021/0278 T1 

Fundació Privada Institució Catalana de Recerca I Estudis Avançats C 07K 16/24 MK/P/2021/0278 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/513 MK/P/2020/0882 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61P 31/06 MK/P/2020/0882 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07D 239/54 MK/P/2020/0882 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07D 401/06 MK/P/2020/0882 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0251 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07D 401/14 MK/P/2021/0251 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/506 MK/P/2021/0251 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd A 61K 31/554 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd A 61K 31/55 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd A 61P 25/28 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd A 61P 29/00 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd A 61P 37/00 MK/P/2021/0121 T1 
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GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 223/08 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 267/14 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 281/10 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 403/12 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 403/14 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 409/12 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 413/12 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 413/14 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 417/12 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 487/04 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd C 07D 498/04 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd A 61K 31/553 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd A 61K 31/5513 MK/P/2021/0121 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Ltd A 61P 17/06 MK/P/2021/0121 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/496 MK/P/2021/0292 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 45/06 MK/P/2021/0292 T1 

H. Lundbeck A/S A 61P 25/28 MK/P/2021/0292 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/4045 MK/P/2021/0292 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/55 MK/P/2021/0292 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/505 MK/P/2021/0292 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/445 MK/P/2021/0292 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/27 MK/P/2021/0292 T1 

H. Lundbeck A/S C 12N 15/13 MK/P/2021/0703 T1 

H. Lundbeck A/S C 07K 16/28 MK/P/2021/0703 T1 

H. Lundbeck A/S C 07K 16/26 MK/P/2021/0703 T1 

H. Lundbeck A/S A 61P 25/00 MK/P/2021/0703 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 39/395 MK/P/2021/0703 T1 

Heat Source Energy Corp. F 01K 7/36 MK/P/2021/0106 T1 

Heat Source Energy Corp. F 01K 25/04 MK/P/2021/0106 T1 

Heat Source Energy Corp. F 01K 25/10 MK/P/2021/0106 T1 

Hexima Limited A 61P 17/12 MK/P/2021/0707 T1 

Hexima Limited A 61P 43/00 MK/P/2021/0707 T1 

Hexima Limited A 61K 9/08 MK/P/2021/0707 T1 

Hexima Limited A 61K 9/06 MK/P/2021/0707 T1 

Hexima Limited A 61P 17/08 MK/P/2021/0707 T1 

Hexima Limited A 61K 38/16 MK/P/2021/0707 T1 

Hexima Limited A 61K 38/56 MK/P/2021/0707 T1 

Hookipa Biotech GmbH A 61K 39/245 MK/P/2021/0299 T1 

Hookipa Biotech GmbH A 61K 39/00 MK/P/2021/0299 T1 

Hookipa Biotech GmbH C 12N 15/86 MK/P/2021/0299 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/47 MK/P/2021/0263 T1 
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Immatics Biotechnologies GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0263 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 MK/P/2021/0263 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 MK/P/2021/0285 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/00 MK/P/2021/0285 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0285 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/725 MK/P/2021/0285 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH G 01N 33/574 MK/P/2021/0285 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/47 MK/P/2021/0285 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0136 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2021/0136 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0136 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0249 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 498/16 MK/P/2021/0249 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/04 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 5/00 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61N 1/36 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/08 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/068 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/064 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/04 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/00 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/313 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/273 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/04 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/30 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/32 MK/P/2021/0143 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/34 MK/P/2021/0143 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. C 07K 14/16 MK/P/2021/0716 T1 

Joventis S.A. A 61K 8/31 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61P 17/00 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61P 17/02 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61P 17/12 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. C 07C 13/39 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61P 17/16 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61P 17/18 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61P 31/10 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61P 43/00 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61Q 19/08 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61K 8/00 MK/P/2021/0286 T1 

Joventis S.A. A 61P 17/14 MK/P/2021/0286 T1 

Kabushiki Kaisha Toshiba H 04N 19/46 MK/P/2021/0111 T1 
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Kabushiki Kaisha Toshiba H 04N 19/51 MK/P/2021/0111 T1 

Kabushiki Kaisha Toshiba H 04N 19/463 MK/P/2021/0111 T1 

Kabushiki Kaisha Toshiba H 04N 19/91 MK/P/2021/0111 T1 

Kernene, Nicolas H 01M 8/06 MK/P/2021/0110 T1 

Kernene, Nicolas H 01M 16/00 MK/P/2021/0110 T1 

Kernene, Nicolas F 17C 11/00 MK/P/2021/0110 T1 

Lanxess Deutschland GmbH C 07C 69/96 MK/P/2021/0140 T1 

Lanxess Deutschland GmbH C 07C 68/02 MK/P/2021/0140 T1 

MacroGenics, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. A 61P 11/06 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. A 61P 37/08 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. A 61P 37/00 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. A 61P 35/04 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. A 61P 35/02 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. A 61P 19/02 MK/P/2021/0104 T1 

MacroGenics, Inc. A 61P 17/02 MK/P/2021/0104 T1 

Magnesium Elektron Limited B 01J 13/00 MK/P/2021/0274 T1 

Magnesium Elektron Limited C 01G 25/00 MK/P/2021/0274 T1 

Magnesium Elektron Limited C 01G 25/06 MK/P/2021/0274 T1 

Matador Exploitatie B.V. B 60K 1/04 MK/P/2020/0842 T1 

Matador Exploitatie B.V. B 60K 16/00 MK/P/2020/0842 T1 

Matador Exploitatie B.V. B 60K 1/00 MK/P/2020/0842 T1 

Matador Exploitatie B.V. B 62D 51/06 MK/P/2020/0842 T1 

Matador Exploitatie B.V. B 60K 17/28 MK/P/2020/0842 T1 

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.,  G 01V 1/00 MK/P/2021/0268 T1 

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.,  G 01W 1/10 MK/P/2021/0268 T1 

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.,  A 61B 5/11 MK/P/2021/0268 T1 

Meda AB A 61K 8/36 MK/P/2021/0101 T1 

Meda AB A 61K 8/43 MK/P/2021/0101 T1 

Meda AB A 61Q 11/00 MK/P/2021/0101 T1 

Merck Patent GmbH C 07K 16/22 MK/P/2021/0491 T1 

Merck Patent GmbH C 07K 14/71 MK/P/2021/0491 T1 

Merck Patent GmbH C 07K 19/00 MK/P/2021/0491 T1 

Merck Patent GmbH C 07K 16/46 MK/P/2021/0491 T1 

Merck Patent GmbH C 07K 16/28 MK/P/2021/0491 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 39/395 MK/P/2021/0145 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 39/00 MK/P/2021/0145 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 43/00 MK/P/2021/0145 T1 
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Merck Sharp & Dohme Corp. C 07K 16/28 MK/P/2021/0145 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 37/04 MK/P/2021/0145 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 35/00 MK/P/2021/0145 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 35/02 MK/P/2021/0145 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 37/02 MK/P/2021/0145 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 31/00 MK/P/2021/0145 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 35/00 MK/P/2021/0721 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 333/60 MK/P/2021/0721 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 409/12 MK/P/2021/0721 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 498/04 MK/P/2021/0721 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/381 MK/P/2021/0721 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/424 MK/P/2021/0721 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/385 MK/P/2021/0721 T1 

Merus N.V. C 07K 16/40 MK/P/2021/0255 T1 

Merus N.V. C 07K 16/30 MK/P/2021/0255 T1 

Merus N.V. C 07K 16/28 MK/P/2021/0255 T1 

Merus N.V. A 61P 1/04 MK/P/2021/0255 T1 

Merus N.V. A 61P 35/00 MK/P/2021/0255 T1 

Messer Austria GmbH F 23Q 1/02 MK/P/2021/0264 T1 

Messer Austria GmbH F 23D 14/22 MK/P/2021/0264 T1 

Messer Austria GmbH F 23L 7/00 MK/P/2021/0264 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 487/04 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 401/12 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 471/04 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited A 61K 31/40 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 207/14 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 401/14 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 403/12 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 403/14 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 413/12 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 413/14 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 417/12 MK/P/2021/0276 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 417/14 MK/P/2021/0276 T1 

Moberg Pharma AB A 61K 31/445 MK/P/2021/0275 T1 

Moberg Pharma AB A 61K 9/00 MK/P/2021/0275 T1 

Needlesmart Ltd H 05B 1/02 MK/P/2020/0824 T1 

Needlesmart Ltd A 61M 5/32 MK/P/2020/0824 T1 

NightstaRx Limited C 12Q 1/48 MK/P/2021/0114 T1 

Nitto Denko Corporation A 61K 47/22 MK/P/2021/0708 T1 

Nitto Denko Corporation C 07D 207/16 MK/P/2021/0708 T1 
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Nitto Denko Corporation C 07C 333/04 MK/P/2021/0708 T1 

Nitto Denko Corporation A 61K 47/16 MK/P/2021/0708 T1 

Nitto Denko Corporation A 61K 47/18 MK/P/2021/0708 T1 

Nitto Denko Corporation C 07D 333/40 MK/P/2021/0708 T1 

Nitto Denko Corporation C 07C 235/08 MK/P/2021/0708 T1 

Nitto Denko Corporation C 07C 237/08 MK/P/2021/0708 T1 

Nitto Denko Corporation C 07C 271/16 MK/P/2021/0708 T1 

Nitto Denko Corporation C 07C 317/44 MK/P/2021/0708 T1 

Nitto Denko Corporation C 07C 321/14 MK/P/2021/0708 T1 

NovaBiotics Limited A 61K 31/145 MK/P/2021/0141 T1 

NovaBiotics Limited A 61K 31/00 MK/P/2021/0141 T1 

NovaBiotics Limited A 61K 31/7036 MK/P/2021/0141 T1 

Novartis AG C 07D 401/12 MK/P/2020/0816 T1 

Novartis AG A 61P 35/00 MK/P/2020/0816 T1 

Novartis AG A 61K 31/444 MK/P/2020/0816 T1 

Novartis AG A 61K 39/00 MK/P/2021/0270 T1 

Novartis AG C 07K 16/22 MK/P/2021/0270 T1 

OSE Immunotherapeutics C 07K 16/28 MK/P/2021/0287 T1 

OSE Immunotherapeutics A 61P 37/00 MK/P/2021/0287 T1 

OncoC4, Inc. A 61K 31/498 MK/P/2021/0261 T1 

OncoC4, Inc. A 61K 31/00 MK/P/2021/0261 T1 

OncoC4, Inc. A 61K 31/395 MK/P/2021/0261 T1 

OncoC4, Inc. A 61K 31/4355 MK/P/2021/0261 T1 

OncoC4, Inc. A 61P 35/02 MK/P/2021/0261 T1 

OncoC4, Inc. A 61K 31/565 MK/P/2021/0261 T1 

OncoC4, Inc. A 61K 38/07 MK/P/2021/0261 T1 

OncoC4, Inc. A 61K 38/08 MK/P/2021/0261 T1 

OncoC4, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2021/0261 T1 

OncoC4, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0261 T1 

Optelec B.V. G 06F 1/16 MK/P/2020/0884 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/506 MK/P/2020/0828 T1 

Pfizer Inc. A 61P 3/00 MK/P/2020/0828 T1 

Pfizer Inc. C 07D 401/14 MK/P/2020/0828 T1 

Polichem S.A. A 61M 11/00 MK/P/2021/0272 T1 

Polichem S.A. A 61M 35/00 MK/P/2021/0272 T1 

Polichem S.A. B 65D 83/30 MK/P/2021/0272 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 MK/P/2021/0137 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/725 MK/P/2021/0137 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/705 MK/P/2021/0137 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2021/0137 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 31/16 MK/P/2021/0262 T1 
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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/10 MK/P/2021/0262 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0262 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2021/0262 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/40 MK/P/2021/0262 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 MK/P/2021/0288 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 9/64 MK/P/2021/0288 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2021/0288 T1 

RemeGen Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2021/0500 T1 

RemeGen Co., Ltd. A 61K 39/395 MK/P/2021/0500 T1 

RemeGen Co., Ltd. C 07K 16/28 MK/P/2021/0500 T1 

RemeGen Co., Ltd. C 07K 16/32 MK/P/2021/0500 T1 

RemeGen Co., Ltd. C 12N 15/63 MK/P/2021/0500 T1 

SHIONOGI & CO., LTD C 07D 498/14 MK/P/2021/0118 T1 

SHIONOGI & CO., LTD A 61K 31/5383 MK/P/2021/0118 T1 

SHIONOGI & CO., LTD A 61P 31/16 MK/P/2021/0118 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/566 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 9/00 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 7/00 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 43/00 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 3/10 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/20 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 1/04 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/575 MK/P/2021/0254 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/567 MK/P/2021/0254 T1 

Scandion Oncology A/S A 61P 35/02 MK/P/2021/0297 T1 

Scandion Oncology A/S A 61K 31/41 MK/P/2021/0297 T1 

Scandion Oncology A/S A 61K 31/4245 MK/P/2021/0297 T1 

Scandion Oncology A/S C 07D 271/07 MK/P/2021/0297 T1 

Scandion Oncology A/S C 07D 257/04 MK/P/2021/0297 T1 

Scandion Oncology A/S A 61P 35/00 MK/P/2021/0297 T1 

Scandion Oncology A/S A 61K 31/4745 MK/P/2021/0297 T1 

SodaStream Industries Ltd. B 67D 1/04 MK/P/2021/0290 T1 

SodaStream Industries Ltd. B 01F 3/04 MK/P/2021/0290 T1 

Stemline Therapeutics Inc. A 61K 38/00 MK/P/2021/0712 T1 

Transcutan AB A 61M 39/10 MK/P/2021/0142 T1 

Transcutan AB A 61M 39/02 MK/P/2021/0142 T1 

Transcutan AB A 61M 1/36 MK/P/2021/0142 T1 

Transcutan AB A 61M 1/28 MK/P/2021/0142 T1 

Transcutan AB A 61M 39/26 MK/P/2021/0142 T1 
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Tronox LLC B 01J 35/10 MK/P/2021/0109 T1 

Tronox LLC B 01J 23/745 MK/P/2021/0109 T1 

Tronox LLC B 01J 21/06 MK/P/2021/0109 T1 

Tronox LLC B 01D 53/94 MK/P/2021/0109 T1 

Tronox LLC B 01D 53/56 MK/P/2021/0109 T1 

Tronox LLC B 01J 37/04 MK/P/2021/0109 T1 

UCB Biopharma SRL C 07K 16/46 MK/P/2021/0105 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 403/04 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 491/056 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 491/048 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 471/04 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 417/14 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 417/04 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 413/14 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/506 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 41/00 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61P 35/00 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 239/42 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 401/04 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 401/14 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 495/04 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 403/10 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 405/14 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 409/04 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 409/14 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 413/04 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 413/10 MK/P/2021/0266 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated  A 61K 9/28 MK/P/2021/0113 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated  A 61K 9/20 MK/P/2021/0113 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated  A 61K 9/16 MK/P/2021/0113 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated  A 61K 31/47 MK/P/2021/0113 T1 

Viscofan, S.A. B 32B 5/20 MK/P/2021/0289 T1 

Viscofan, S.A. B 32B 27/08 MK/P/2021/0289 T1 

Viscofan, S.A. A 22C 13/00 MK/P/2021/0289 T1 

Zehnder Group International AG F 28D 9/00 MK/P/2021/0284 T1 

Zehnder Group International AG F 28F 21/06 MK/P/2021/0284 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 39/12 MK/P/2021/0273 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 39/395 MK/P/2021/0273 T1 

Zoetis Services LLC A 61P 11/00 MK/P/2021/0273 T1 

Zoetis Services LLC A 61P 31/00 MK/P/2021/0273 T1 

Zoetis Services LLC A 61P 31/12 MK/P/2021/0273 T1 
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Zoetis Services LLC A 61P 31/14 MK/P/2021/0273 T1 

Zoetis Services LLC A 61P 31/16 MK/P/2021/0273 T1 

Zoetis Services LLC C 07K 14/235 MK/P/2021/0273 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 39/10 MK/P/2021/0273 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 39/02 MK/P/2021/0273 T1 

Zoetis Services LLC A 61P 31/04 MK/P/2021/0273 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  2018/1303 (220) 20/12/2018 

(442) 30/09/2021 

(731) Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, -- 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Mulino di Grano 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти; прехранбени 

производи и нивни состојки  

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

тапиока,саго, замена за кафе;брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф;оцет, 

сосови( како мирудии); зачини  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2019/858 (220) 10/07/2019 

(442) 30/09/2021 

(731) ДТУ „МАРКТ ОРГАНИК“ ДООЕЛ ул. 

Даме Груев бр. 7/6-11, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна и зелена 

(531) 05.03.15;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сончогледово семе  

кл. 30  агаве сируп (природни 

засладувачи), алги, анасон, бедемови 

слатки, бисквити, бонбони, брашно за 

исхрана (грав, синап, соја, јачмен), 

сендвичи, сончогледово семе, семе од лен  

кл. 31  алги, апое вера, артичока,бадеми, 

бобинки, градинарски билки (свежи)  

кл. 32  безалкохолни овошни пијалаци, 

води за пиење, коктели (безалкохолни)  

кл. 33  аперитиви  

кл. 43  служење на храна и пијалоци  

 

(210) TM  2020/26 (220) 15/01/2020 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за консалтинг и 

маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ 

увоз-извоз Зелениково ул."5" бр. 132, 

Зелениково, MK 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул. 

Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц 

1/10, 1000, Скопје 

(540)  

Вечер.мк, први во 

Македонија 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување, водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи; пишување на 

рекламни текстови; изнајмување на време 

за рекламирање на сите комуникациски 

средства; истражување на пазарот; 

истражување на јавното мислење; 

консултантски услуги за комуникациски 

стратегии за односи со јавност; маркетинг; 

објавување на рекламни текстови; 

оптимизација на промет на веб-страница; 

давање на деловни информации преку 

веб-страница; рекламирање он-лајн на 

информатичка мрежа; услуги за односи со 

медиуми  

кл. 38  телекомуникации;  бази на 

податоци, безжична радиодифузија; 

изнајмување на време на пристап на 

светски информатички мрежи; пренос на 

видеосодржини на барање; пристап на 

светски информатички мрежи; услуги на 

агенции за вести  
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кл. 41  пишување на текстови кои не се 

рекламни текстови; образование; обука; 

забава; спортски и културни активности  

 

(210) TM  2020/112 (220) 11/02/2020 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за маркетиншки услуги 

МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје ул. Кеј 

13-ти Ноември бр. 12/лок.24-ДЕ 142, 

Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени материјали; печатени 

публикации, постери, брошури; летоци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  објавување текстови, пишување 

текстови  

 

(210) TM  2020/770 (220) 26/08/2020 

(442) 30/09/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Ocean Sea 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвена риба и производи од 

риба, особено конзервирани риби, школки 

(mussels), желе од риба, подготвени 

мекотели и ракови  

кл. 31  живи мекотели, ракови и школки  

 

(210) TM  2020/826 (220) 11/09/2020 

(442) 30/09/2021 

(731) Кристијан Арсов ул. Ѓорѓе Ѓорески 

бр. 36 Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, златно-жолта 

(531) 26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  амајлии (накит), белезгии (накит), 

беџови од благородни метали, бижутерија, 

бисери (накит), бисти од благородни 

метали, благородни метали, бразлетни 

изработени од везен текстил (накит), 

брошеви (накит), бројаници, часовници, 

жици од благородни метали (накит), 

златни нишки (накит), злато (сурово или 

ковано), кутии за накит, легури од 

благородни метали, материјали за накит, 

медалјони (накит), мониста за изработка 

на накит, накит, обетки, привезоци за 

клучеви, прстени (накит), синџирчиња 

(накит), скапоцени камења, статуетки од 

благородни метали, сувенири од бакар, 

торбички за накит, уметнички дела од 

благородни метали, ѓердани (накит)  
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кл. 16  акварели, албуми, бакрорез 

(гравури), бележници, гравирани 

уметнички предмети, графички слики и 

модели, графички цртежи, детски 

сликовници, држачи за фотографии, 

календари, канцелариски материјали, 

книги, летоци, литографски уметнички 

дела, натписи одхартија или картон, 

нотеси, памфлети, папки, пенкала, 

периодични публикации, печатени 

материјали, платна (слики), портрети, 

постери, прибори за пишување, 

разгледници, салфети од хартија за маса, 

сликарски платна, слики, фигурини 

(статуетки) од хартија, фотогравури, 

фотографии, чаршави од хартија за маса, 

челични букви,честитки  

кл. 35  агенции за рекламирање, агенции 

за увоз и извоз, дистрибуција на 

примероци, канцелариски работи; 

изнајмување штандови за продажба, 

комерцијално-информативни агенции, 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги, презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба, услуги за набавки за трети 

лица, услуги за посредување во 

трговијата, услуги при продажба на големо 

и мало со: предмети за подарок; свеќи; 

светилки; слики; уметнички дела; текстил и 

текстилни производи; предмети од 

пластика; накит; билки и природно цвеќе; 

предмети за домаќинствата; прехранбени 

производи; фармацевтски и ветеринарни 

препарати, додатоци во исхраната; 

земјоделски, градинарски и шумски 

производи, средства за белење, сапуни, 

средства за лична хигиена, парфимериски 

производи; играчки; канцелариски 

материјали  

 

(210) TM  2021/137 (220) 16/02/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) ТРИПЛЕ-И ЛАБ ДОО увоз-изоз 

Скопје ул. МИС СТОН 10, Ѓорче Петров, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, портокалова 

(531) 02.09.04;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  изработка на реклами за веб 

страници, изнајмување рекламен простор, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, обезбедување деловни 

информации преку веб страница, 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за продажба, 

услуги за следење на печатени вести  

кл. 38  телекомуникации информирање 

(вклучувајќи веб страници), пренесување 

во живо достапно преку главна страница 

на интернет, провизии за пристап на веб 

страна, безжично емитување, 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли, пренесување слики и 

пораки со помош на компјутери  

кл. 41  обезбедување на електронски 

онлајн публикации што не можат да се 

данлодираат, објавување текстови (со 

исклучок на рекламни текстови), он-лајн 

публикување на електронски книги и 

списанија, он-лајн списанија (блогови со 

кориснички дефинирани содржини во 

областите на социјални коментари, 

културни коментари и политички 

вести);услуги за електронско издаваштво 

(објавување на дигитални медиуми во 

форма на електронски списанија преку 

глобални компјутерски и комуникациски 

мрежи во областа на социјалните 

коментари, културните коментари и 

политичките вести)  
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(210) TM  2021/268 (220) 15/03/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Shanghai Spacecom Satellite 

Technology Ltd. Room 502-2 Block 6, No. 

1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting 

Town, Songjiang District, Shanghai, 

201612, CN 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

AMBANDHA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  пренесувачи на електронски сигнали; 

радио; антени; навигациски инструменти; 

модеми; навигациски апарат за возила 

[внатрешни компјутери]; сателитски 

навигациски апарат; транспондери; видео 

телефони; компјутерски програми, за 

преземање  

кл. 38  пренос на телеграми; услуги за 

новински агенции; безжично емитување; 

емитување на кабелскателевизија; 

испраќање порака; комуникации преку 

мобилни телефони; комуникации преку 

компјутерски терминали; компјутерски 

помагала за пренесување на пораки и 

слики; пренос на електронска пошта; 

пренос на факсимил; обезбедување 

информации од областа на 

телекомуникациите; изнајмување на 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување модеми; изнајмување на 

телекомуникациска опрема; сателитски 

пренос; услуги за електронски билтени 

[телекомуникациски услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски со глобална 

компјутерска мрежа; телекомуникациски 

усмерувања и разводни услуги; 

телеконференциски услуги; обезбедување 

пристап на корисникот до глобални 

компјутерски мрежи; изнајмување на 

време за пристап во глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

телекомуникациски канали за телешопинг 

услуги; обезбедување на соби (сНа1гоотѕ) 

за разговор во интернет; обезбедување 

пристап до бази на податоци; услуги за 

говорна пошта; пренос на честитки преку 

Интернет; пренос на дигитални датотеки; 

услуги за видео конференција; 

обезбедување на форуми преку Интернет; 

проследување на податоци; радио 

комуникации; пренос на видео по барање; 

пренос на подкасти  

кл. 42  истражување во областа на 

телекомуникациската 

технологија;компјутерско 

програмирање;дизајн на компјутерски 

софтвер;ажурирање на компјутерски 

софтвер;софтвер како услуга 

[ЅааЅ];електронско чување на 

податоци;компјутерски облак;услуги за 

шифрирање на податоци;платформа како 

услуга [РааЅ];развој на компјутерски 

платформи  

 

(210) TM  2021/269 (220) 15/03/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Shanghai Spacecom Satellite 

Technology Ltd. Room 502-2 Block 6, No. 

1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting 

Town, Songjiang District, Shanghai, 

201612, CN 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  
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(531) 01.05.24;24.17.02;26.02.05;26.11.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  пренесувачи на електронски сигнали; 

радио; антени; навигациски инструменти; 

модеми; навигациски апарат за возила 

[внатрешни компјутери]; сателитски 

навигациски апарат; транспондери; видео 

телефони; компјутерски програми, за 

преземање  

кл. 38  пренос на телеграми; услуги за 

новински агенции; безжично емитување; 

емитување на кабелскателевизија; 

испраќање порака; комуникации преку 

мобилни телефони; комуникации преку 

компјутерски терминали; компјутерски 

помагала за пренесување на пораки и 

слики; пренос на електронска пошта; 

пренос на факсимил; обезбедување 

информации од областа на 

телекомуникациите; изнајмување на 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување модеми; изнајмување на 

телекомуникациска опрема; сателитски 

пренос; услуги за електронски билтени 

[телекомуникациски услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски со глобална 

компјутерска мрежа; телекомуникациски 

усмерувања и разводни услуги; 

телеконференциски услуги; обезбедување 

пристап на корисникот до глобални 

компјутерски мрежи; изнајмување на 

време за пристап во глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

телекомуникациски канали за телешопинг 

услуги; обезбедување на соби (сНа1гоотѕ) 

за разговор во интернет; обезбедување 

пристап до бази на податоци; услуги за 

говорна пошта; пренос на честитки преку 

Интернет; пренос на дигитални датотеки; 

услуги за видео конференција; 

обезбедување на форуми преку Интернет; 

проследување на податоци; радио 

комуникации; пренос на видео по барање; 

пренос на подкасти  

кл. 42  истражување во областа на 

телекомуникациската 

технологија;компјутерско 

програмирање;дизајн на компјутерски 

софтвер;ажурирање на компјутерски 

софтвер;софтвер како услуга 

[ЅааЅ];електронско чување на 

податоци;компјутерски облак;услуги за 

шифрирање на податоци;платформа како 

услуга [РааЅ];развој на компјутерски 

платформи  

 

(210) TM  2021/270 (220) 15/03/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Х & H ШОЕС ГРОУП ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Азем Хајдари бр. 66, Чаир, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина, бела 

(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови 

обувки, обични и медицински кломпи, 

обични и медицински влечки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на облека, обувки и капи, сите 

видови обувки, обични и медицински 

кломпи, обични и медицински влечки  

 

(210) TM  2021/271 (220) 15/03/2021 

(442) 30/09/2021 
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(731) Х & H ШОЕС ГРОУП ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Азем Хајдари бр. 66, Чаир, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина, бела 

(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови 

обувки, обични и медицински кломпи, 

обични и медицински влечки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на облека, обувки и капи, сите 

видови обувки, обични и медицински 

кломпи, обични и медицински влечки  

 

(210) TM  2021/516 (220) 12/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) INFINITY INVESTMENT SHA Rruga 

Brigada e VIII, Nd 6/H 7 1019 TIRANE 

SHQIPERI, AL 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) златна, бела 

(531) 27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги осигурувани од казина, 

казина за игри на среќа и електронски 

казина;управување и ставање во работа 

на објектите за играње, сали за игри, 

казина и казина за 

игри;забава;обезбедување услуги за 

казино (обложување);обезбедување 

аркадни услуги за забава;игри на 

обложување;информации за забава и 

услугите во казино 

(обложување);организирање натпревари и 

првенства за игри на среќа и игри;услуги 

за игри со мобилни казина;обезбедување 

он лине на игри на среќа и казина 

(интернет) на компјутерска мрежа;услуги 

на игри на среќа достапни преку 

телефонска мрежа и интернет  

 

(210) TM  2021/523 (220) 17/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) REMEDICA Ltd. Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ERLOTINIB REMEDICA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/530 (220) 11/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Shenzhen DOKE electronic co., LTD 

801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv 

Community, Yutang Road, Guangming 
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District, 518000 Shenzhen, Guangdong, 

CN 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 27.05.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  3D принтери; индустриски роботи; 

автомати; дезинтегратори; машини за 

молзење; машини за изработка на хартија; 

машини за месење и сечење на леб; 

соковници, електрични; машини за 

балирање; маталки, електрични; машини 

за перење [алишта]; машини за 

врежување; електрични рачни дупчалки; 

инсталации за издувување на прашина за 

прочистителна намена  

кл. 9  смартфони; безжични телефони; 

мобилни телефони; навлаки за 

смартфони; ормани за звучници; 

слушалки; батерии за повторно полнење; 

смартчасовници; апарати за проекција; 

полначи за батерии; заштитни филмови 

адаптирани за смартфони; таблет 

компјутери; компјутерски софтвер, снимен; 

ноутбук компјутери; келијски телефони; 

апарати за интеркомуникација; лаптоп 

компјутери; навлаки за таблет компјутери; 

компјутерски тастатури  

кл. 35  демонстрирање на производи; 

рекламирање; презентација на производи 

на комуникациските медиуми, за 

малопродажба; маркетинг истражувања; 

онлајн рекпамирање на компјутерска 

мрежа; обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; дистрибуција на пробни 

примероци; услуги на агенсции за увоз-

извоз; комерцијална администрација при 

лиценцирање на производи и услуги од 

други лица; рекламирање на отворено; 

изнајмување на автомати; изнајмување на 

штандови; деловна ревизија; деловни 

истражувања; истражувања на пазарот; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; таргетиран 

маркетинг; обезбедување на деловни 

информации преку веб страна  

 

(210) TM  2021/540 (220) 21/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) ТП ФИОРЕ ЕКСКЛУЗИВ 

АЛЕКСАНДАР МОМЧИЛО КИМЕВСКИ ул. 

Гоце Делчев бр. 44, Куманово, MK 

(740) Никола Куновски, адвокат ул. 

Димитрие Чуповски бр. 22/3-2, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 17.02.01;27.05.07;27.05.13 

(551) сертификатна 

(510, 511) 

кл. 14  накит, рачни часовници  

 

(210) TM  2021/542 (220) 21/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр.5, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

Скопје ул. Ќемал Ататурк 10/1-7, Скопје 

(540)  
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(591) розова, златна, кафена 

(531) 11.03.14;25.01.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(210) TM  2021/551 (220) 25/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) МАКС ОПТИКА ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Беласица бр. 2/спрат 1, Гази Баба,, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 26.02.01;27.05.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;услуги за 

малопродажба и трговија на големо (освен 

транспорт) во продавници или преку 

глобалната компјутерска мрежа на очила, 

стакло за очила, рамки за очила, футроли 

и држачи за очила, очила за сонце, држачи 

за очила и реклами, врвки за очила, 

контактни леќи и куќишта / футроли за 

контактни леќи  

кл. 44  офтамолошки услуги; услуги за 

обезбедување на медицински совети за 

третман на окото, вклучувајќи случаи на 

инфекции на окото или иритации  

 

(210) TM  2021/552 (220) 25/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) АРОС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Благоја 

Паровиќ бр. 13-1/14, Чаир, 1000, Скопје, 

MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, виолетова, бела, сина 

(531) 05.05.16;05.05.20;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки;влечки и папучи од 

полиуретан  

кл. 35  продажба на мало и големо на 

обувки, влечки и папучи од полиуретан  

 

(210) TM  2021/553 (220) 26/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(300) 018366234  30/12/2020  EM 

(731) Prizren Commerce Group SH.P.K. 

Lubizhde pn., Prizren, Kosovo, XX 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) црвена, жолта 

(531) 08.07.08;19.03.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од банана; соја чипс; соја чипс; 

јука чипс; чипс јука; чипс (компир); чипс 

(овошје); замрзнати чипсови; овошни 

чипсови; чипс; чипс од касава; чипс од 

јаболко; чипс на база на зеленчук; чипс 

[помфрит]; пурпурни чипови од сладок 

компир; чипс од компири со малку 

маснотии; закуски од компири; храна за 

ужина од компири; овошни закуски; храна 

закуска врз основа на компир; храна 

закуска на база на зеленчук; закуска храна 

заснована на зеленчук; компир компир во 

форма на храна за ужинка (грицки)  

кл. 30  храна закуска на база на 

зеленчук;закуска храна заснована на 

зеленчук;асо чипсови;чипсови од 

путер;чипс од ракчиња;пченкарни 

чипсови;чипс пита;тортиља чипс;чипс од 

ориз;чипс базиран на жито;чипс врз основа 

на брашно;чипс [производи од житни 

култури];пченкарен чипс вкус на 

зеленчук;закуски од житни култури;закуски 

од тортилја;закуски од ориз;закуски од 

крцкав леб;закуски врз основа на житни 

култури;екструдирани закуски од 

пченка;закуска храна (оризова 

основа);храна закуска на база на 

пченка;закуска храна подготвена од 

брашно од компир;закуска прехранбени 

производи направени од брашно од 

компир;ароми за храна за ужинка [освен 

есенцијални масла]  

кл. 35  услуги на големо во врска со 

прехранбени производи;услуги на мало во 

врска со храна;услуги за малопродажба во 

врска со деликатесни производи  

 

(210) TM  2021/555 (220) 26/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Dentalux 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби; прав за заби; гел за 

заби; полир за заби; препарати за чистење 

заби; гелови за белеење на заби; 

препарати за нега на забите; препарати за 

чистење заби; средства за плакнење на 

уста, не за медицински цели; вилици 

(препарати за чистење на -); препарати за 

чистење заби во форма на гума за 

џвакање, сите гореспоменати производи 

не се за медицински цели  

кл. 5  лепила за вилици  

кл. 21  четки за заби; конец за чистење 

заби; чепкалки за заби; дентални артикли 

за чистење; орални иригатори (oral 

irrigators), освен за употреба во 

стоматологија  

 

(210) TM  2021/559 (220) 26/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 
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(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Freshona 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, во тегли (preserved), 

процесирано, ферментирано, сушено, 

замрзнато и зготвено овошје и зеленчук; 

овошје и зеленчук во тегли, вклучувајќи и 

закиселени производи; овошје и зеленчук 

во шише; концентрати од зеленчуков сок 

за храна  

 

(210) TM  2021/560 (220) 27/05/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, жолта 

(531) 27.05.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  забни амалгами; забен цемент; 

забен лак; забен кит; медицински забни 

пасти; гума за забарство; лекови за 

забарство; материјали за забни 

отпечатоци; порцелан за забни протези; 

абразивни средства за забарството; 

материјали за пополнување на заби; забни 

амалгами од злато; легури на благородни 

метали за забарството; моделирачки 

восок за стоматолози; средства за 

плакнење уста за медицинска употреба; 

миризлива бонбона против непријатен 

мирис во устата, за медицинска употреба  

кл. 10  забарски апарати; забарски 

столови; огледала за забари; електрични 

забарски апарати; дупчалки за забарска 

употреба; апарати за анестезија; хируршки 

импланти; столови за медицинска или 

стоматолошка употреба  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); медицински клиники; 

здравствена заштита; болници; болници за 

закрепнување; изнајмување медицинска 

опрема; медицинска помош; терапевтски 

услуги;здравствени центри; услуги за 

советување за здравјето; пластична 

хирургија; ортодонтски услуги  

 

(210) TM  2021/590 (220) 02/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за 

производство и трговија Бодар, Гоце и 

др. увоз-извоз ДОО Скопје ул. Алжирска 

бр. 15, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина, светло сина 

(531) 26.11.01;27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемиски производи, 

хемиски препарати за научни цели, што не 

се за медицинска или ветеринарна 

употреба, хемиски реагенси, што не се за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

хемиски средства за анализи во 

лабораторија, што не се за медицинска 

или ветеринарна употреба, хемикалии за 

производство на пигменти  

кл. 5  фармацевтски препарати, хемиско-



 

 

162 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

фармацевтски производи, хемиски 

препарати за фармацевтска употреба, 

дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинска употреба, хемиски реагенси за 

медицинска или ветеринарна употреба  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на фармацевтски, ветеринарни и 

хигиенски препарати и медицински 

материјал  

 

(210) TM  2021/591 (220) 02/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

AIRTOTRY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

превенција и лекување на болести и 

нарушување на респираторен систем  

 

(210) TM  2021/592 (220) 02/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) ТОДОРОВ ВАСКО ул. Јуриј 

Гагарин бр. 53/5, 1000, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 02.01.01;02.01.23;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  приврзоци за кпучеви (прстени за 

кпучеви со ситни украси или украсни 

приврзоци)  

кл. 21  сервиси (чинии); сервиси за кафе; 

сервиси за чај  

кл. 25  облека; обувки; капи  

кл. 41  забава  

 

(210) TM  2021/594 (220) 02/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб дел 3, н Маџари, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(210) TM  2021/595 (220) 02/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб дел 3, н Маџари, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 27.05.17;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(210) TM  2021/607 (220) 03/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МОНДАВИ ДООЕЛ Скопје ул. Пандил 

Шишков бр. 1/Б-23, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина, бела 

(531) 27.05.07;27.05.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино; дигестиви (ликери и жестоки 

алкохолни пијалаци)  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

маркетинг; презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; рекламирање; промовирање 

на продажбата за трети лица; услуги за 

посредување во трговија  

кл. 39  испорачување пакети; 

испорачување стоки; испорачување стоки 

порачани по пошта; транспортирање; 

транспортирање стоки; пакување 

подароци; пакување стоки  

 

(210) TM  2021/608 (220) 03/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПАУЕР ХАУС БАЈ 

ИРИНА ДООЕЛ Скопје Маџари 2 бр. 2-б, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.14;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  опрема за пилатес, опрема за јога, 

спортска опрема, апарати за боди-

билдинг, апарати за вежбање, опрема за 

вежбање, дискови за спортови, гимнастика 

(опрема за гимнастика), тегови (ремени за 

кревање тегови), топки за вежбање, 

фитнес-апарати (растегнувачи), физички 

вежби (машини за физички вежби)  

кл. 32  фитнес пијалаци  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 41  обезбедување спортска опрема, 

одржување часови по фитнес, одржување 

јога часови, одржување часови по пилатес, 

услуги на личен тренер, практична обука 

(демонстрирање), изнајмување спортски 

терени, спортски услуги, забава и 

рекреација, спортски и културни 

активности, организирање спортски 

натпревари, обезбедување фитнес 

тренинзи (тренинзи), тренинзи во сала и 

тренинзи на отворено  
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(210) TM  2021/610 (220) 03/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПАУЕР ХАУС БАЈ 

ИРИНА ДООЕЛ Скопје Маџари 2 бр. 2-б, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

POWERHOUSE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  опрема за пилатес, опрема за јога, 

спортска опрема, апарати за боди-

билдинг, апарати за вежбање, опрема за 

вежбање, дискови за спортови, гимнастика 

(опрема за гимнастика), тегови (ремени за 

кревање тегови), топки за вежбање, 

фитнес-апарати (растегнувачи), физички 

вежби (машини за физички вежби)  

кл. 32  фитнес пијалаци  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 41  обезбедување спортска опрема, 

одржување часови по фитнес, одржување 

јога часови, одржување часови по пилатес, 

услуги на личен тренер, практична обука 

(демонстрирање), изнајмување спортски 

терени, спортски услуги, забава и 

рекреација, спортски и културни 

активности, организирање спортски 

натпревари, обезбедување фитнес 

тренинзи (тренинзи), тренинзи во сала и 

тренинзи на отворено  

 

(210) TM  2021/611 (220) 04/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) АЛПЕК ТРЕЈД ДООЕЛ Прилеп ул. 

Методија Шаторов Шарло бр. 105/1-6, 

Прилеп, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена 

(531) 17.01.01;17.01.05;27.05.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2021/612 (220) 04/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(300) 35985  31/05/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ART FOR AIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 
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пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/624 (220) 07/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Chips Way d.o.o. Milutina Mandića 

bb, 32000 Čačak, RS 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, црвенам црна, бела, златна 

(531) 24.09.02;25.01.19;26.01.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  грицки на база на компири;чипс  

 

(210) TM  2021/625 (220) 07/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 

3013 AL Rotterdam, NL 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 26.01.18;26.11.11;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун; сапуни за белеење на 

текстил; препарати за чистење, полирање, 

светнување и абразивни препарати; 

парфимерија; есенцијални масла; 

дезедоранси и антиперспиранти; 

препарати за нега на коса; шампони и 

кондиционери; бои за коса; производи за 

стилизирање на коса; немедицински 

тоалетни препарати; препарати за капење 

и туширање; препарати за нега на кожа; 

масла; креми и лосиони за кожа; 

препарати за бричење; препарати за пред 

бричење и по бричење; колонска вода; 

препарати за депилирање; препарати за 

самопотемнување и за заштита од сонце; 

козметика; шминка и препарати за 

отстранување на шминка; желе од 

петролеј; препарати за нега на усни; талк 

пудра; памучни топчиња за козметичка 

употреба; памучни стапчиња за 

козметичка употреба; марамчиња, 
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перничиња или влажни марамици 

импрегнирани или претходно навлажнети 

со лични лосиони за чистење или 

козметички лосиони; маски за убавина, 

пакувања за лице; претходно навлажнети 

или импрегнирани перничиња за чистење, 

марамчиња или влажни марамици; 

средства за миење на овошје и зеленчук; 

детергенти; препрати и субстанции, сите 

за употреба за перење алишта; препрати 

за омекнување на ткаенини, омекнувачи; 

препарати за белеење; препарати за 

употреба во машина за перење садови; 

препарати за отстранување на дамки; 

препарати за рачно перење на облека и 

текстил; штирак за перење алишта; 

влажни марамици импрегнирани со 

препарати и субстанции за чистење и 

полирање; освежувачи за воздух; средства 

за дезодорирање на воздухот  

кл. 5  препарати за дезинфекција на 

рацете; фармацевтски производи; 

антисептици; дезинфекциони средства за 

хигиена или санитарни цели; средства за 

санитарно миење на овошје и зеленчук; 

санитарни препарати за употреба во 

домаќинство; антибактериски препарати 

за употреба во домаќинство; препарати за 

уништување на штетници, инсекти и 

штетни животни; фунгициди; гермициди; 

бактерициди; паразитициди; алгициди; 

инсектициди; хербициди; дезодоранси, 

(освен за лична употреба); препарати за 

освежување на воздухот; препарати 

против инсекти; забарска смола; завои, 

фластери, материјали за повивање; 

медицински сапун; медицински препарати 

за кожа и коса; медицински препарати за 

усни; препарати за третман и/или 

олеснување на изгореници од сонце; желе 

од петролеј за медицински цели; 

диететски субстанции за медицинска 

употреба; билни препарати за медицинска 

употреба; билни суплементи и билни 

екстракти; медицински билни пијалоци; 

витамини, минерали, хранливи 

суплементи  

 

(210) TM  2021/626 (220) 07/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Risonel 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/627 (220) 07/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Tenoviral 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/628 (220) 07/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 
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Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Fixhaler 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/629 (220) 07/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Fixdual 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/630 (220) 07/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Tanflex 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/631 (220) 07/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Tilanta 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за превенција на тромбоза, 

кариоваскуларна смрт, миокардијален 

инфаркт, и мозочен удар кај пациенти со 

акутен коронарен синдром или ST-

елевација на миокардијален инфаркт, 

вклучително и пациенти под медицински 

надзор и пациенти третирани со перкутана 

коронарна интервенција или бајпас на 

коронарна артерија  

 

(210) TM  2021/634 (220) 08/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за консалтинг, трговија и 

услуги НОВ КОЛЕКТИВ 4 ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. Качанички пат бр. 264, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, портокалова, сива, бела 

(531) 05.03.13;27.05.17 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосви [како 

мирудии]  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/638 (220) 09/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; велосипедски 

гуми; надворешни обвивки за пневматски 

гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; 

внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни гуми; 

бандажи за тркала на возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта на возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии на автомобили; шилци за гуми; 

крампони за гуми; гуми за возила; тврди 

гуми за тркапа за возила; шарки на 

вулканизирани гуми; гасеници за возила 

(транспортни траки); гасеници за возила 

(тракторски); пневматици без внатрешна 

гума за велосипеди; пневматици без 

внатрешна гума за моторцикли; вентили за 

гуми на возила; гуми за тркала на возила  

 

(210) TM  2021/639 (220) 09/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Saucony, Inc. 500 Totten Pond Road, 

Waltham, Massachusetts 02451, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

SAUCONY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продавници за 

малопродажба и продавници за 

малопродажба преку интернет што 

содржат обувки, облека, капи, торби и 

додатоци  

 

(210) TM  2021/640 (220) 09/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Saucony, Inc. 500 Totten Pond Road, 

Waltham, Massachusetts 02451, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(531) 26.01.01;26.01.09;26.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(210) TM  2021/644 (220) 09/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Иван Шилегов ул. Волгоградска 

бр. 1-4, Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, 

Скопје 

(540)  

chica 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол; сенф, оцет, сосови 

[како мирудии]; мирудии; мраз (замрзната 

вода)  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци [освен пиво]  

 

(210) TM  2021/647 (220) 09/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПРО ЗДЕНКА КАБЛИ 

ДОО Неготино 

ул. Населено место без уличен систем, 

Пепелиште, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) зелена, бела, сива 

(531) 26.11.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  жици и кабли од обичен метал, кабли 

(метални неелектрични кабли) /јажиња/, 

кабли (метални неелектрични приклучоци 

за кабли)  

кл. 9  кабли, кабли (стегачи за електрични 

кабли), канали за електрични кабли, 

електрични кабли, електрични кабли 

(кабелски спојки), електрични кабли 

(носачи на електрични калеми), 

електрични кабли (обвивки за електрични 

кабли), електрични приклучоци, 

електрични утикачи, електрични 

проводници, инсталациски кабли, 

самоносечки кабелски снопови  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

услуги за увоз-извоз и трговија на големо и 

мало со: жици и кабли од обичен метал, 

кабли (метални неелектрични кабли) 

/јажиња/, кабли (метални неелектрични 

приклучоци за кабли), кабли, кабли 

(стегачи за електрични кабли), канали за 

електрични кабли, електрични кабли, 

електрични кабли (кабелски спојки), 

електрични кабли (носачи на електрични 

калеми), електрични кабли (обвивки за 

електрични кабли), електрични 

приклучоци, електрични утикачи, 

електрични проводници, инсталациски 

кабли, самоносечки кабелски снопови  
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(210) TM  2021/648 (220) 10/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) International Foodstuffs Co., L.L.C. 

Post Box No 4115, Sharjah, AE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Allegro 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти за јадење, 

маргарин, путер, супа (препарати за супа 

од зелечук, препарати за правење на 

супа), млечни производи, милкшејкови, 

месо, риба, живина и дивеч, екстракти од 

месо, конзервирани, сушени и зготвени 

овошје и зеленчук, шлаг, желе, џемови, 

компоти, јајца, (снегулки од компири; 

ниско-калоричен чипс од компири; 

плескавици од компири), тенок чипс од 

компири и чипс од компири, (конзервирана 

леќа), конзервиран грав, конзервиран 

грашок конзервирани печурки, 

конзервирани кикирики и сите видови на 

процесирани семки  

кл. 30  тестенини; макарони; нудли; 

инстант нудли; шпагети; вермичели; 

квасец; прашок за печиво, преливи за 

салата; мајонез; оцет; кечап и сосеви 

(мирудии); замрзнато тесто; замрзнати 

парати (индиско традиционално лепче); 

сладолед; замрзнати овошни десерти; 

ладни десерти; леб; слатки; меласа; сол; 

сенф; брашно направено од житарки; 

зачини, пијалоци за храна (базирани на 

зрна или билки); сос од месо (gravies); чај 

од билки; мед  

 

(210) TM  2021/649 (220) 10/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, 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)  

BLUEAIR DUSTMAGNET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домакинство)  

 

(210) TM  2021/650 (220) 10/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, 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)  

BLUEAIR HEPASILENT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домакинство)  

 

(210) TM  2021/651 (220) 10/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, 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 
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(540)  

BLUEAIR GERMSHIELD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домакинство)  

 

(210) TM  2021/652 (220) 10/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, 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)  

SPIRALAIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домакинство)  

 

(210) TM  2021/653 (220) 11/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Riot games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

WILD RIFT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитални материјали, имено, токени 

кои не се менуваат (NFTs); дигитални 

медии, имено, аудио-визуелни медиски 

содржини од област на забава, музика, 

видео игри, играње на видео игри и 

натпреварувања во видео игри, кои може 

да се преземат; дигитални медии, имено 

медиски содржини од областа на забава, 

музика, музички видео записи, видео игри 

и играње на видео игри, кои може да се 

преземат; софтвер за чување на екран на 

компјутер кој може да се преземе; софтвер 

за позадини за компјутери кој може да се 

преземе; дигитални медии кои може да се 

преземат, имено, дигитално 

колекционерство создадено со софтверска 

технологија врз основа на blockain; 

софтвер за видео игри кој може да се 

преземе; виртуелни производи кои може 

да се преземаат, имено, компјутерски 

софтверски програми кои содржат ресурси 

во игра, токени и виртуелна валута за 

употреба во видео игри и виртуелни 

светови на мрежа; снимен софтвер за 

видо игри  

кл. 25  бандани; ремени (облека); капи за 

бејзбол; плетени капи; чизми; облека; 

капути; костими за употреба во игри со 

улоги; фустани; обувки; ракавици; костими 

за ноќ на вештерките; капи; покривала за 

глава; спортски маици со качулка; облека 

за мали деца; јакни (облека); удобна 

облека за носење по дома; панталони; 

пуловери; облека за дожд; сандали; 

марами; кошули; кондури; кратки 

панталони; сукњи; облека за спиење; 

папучи; чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  емитување и пренос (стриминг) на 

играње на видео игри и натпреварувања 
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во играње на видео игри по пат на 

глобални комуникациски мрежи, интернет, 

и безжични мрежи; услуги на веб 

емитување по пат на глобални и локални 

комуникациски мрежи  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо кои се однесуваат на 

компјутерски и видео игри; организирање 

на онлајн натпревари во компјутерски игри 

и видео игри за интерактивни играчи на 

игри; услуги на разонода, имено, 

организирање на состаноци со 

обожаватели (фанови) и конференции во 

областа на разонода, гејминг, видео игри и 

е-спортови; услуги на разонода, имено 

овозможување на пристап на онлајн 

дигитални колекции кои не може да се 

преземат, имено, уметност, фотографии, 

слики, анимации и видео записи за 

употреба во дигитални опкружувања со 

цел на разонода; услуги на разонода, 

имено обезбедување на аудио и видео 

презентации во областа на компјутери, 

видео игри и е-спортови преку вебсајтови 

кои не може да се преземаат; услуги на 

забава обезбедени преку онлајн стриминг; 

организирање на натпревари во живо на 

компјутерски игри, видео игри и е-

спортови; обезбедување на информации 

за разонода кои се однесуваат на 

компјутерски игри, видео игри и е-спортови 

преку вебсајтови  

 

(210) TM  2021/666 (220) 14/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME also trading as EKO 

ABEE 8A Cheimarras street, 15125 

Marousi, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, црвена, црна 

(531) 25.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи кои се користат 

во индустријата, науката, за фотографии, 

како и во земјоделството, градинарството 

и шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубрива; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата; хемиски адитиви 

кои се користат во производството на 

лубриканти; хемиски адитиви; хемиски 

адитиви за лубриканти; детергентни 

адитиви за лубриканти; нафтени деривати; 

нафтени дисперзанти; нафтени 

разбивачки катализатори; хемиски 

адитиви за гориво; детергентни адитиви за 

бензин [гориво]; хемиски адитиви за масла 

за топлење; хемиски производи добиени 

од нафта; адитиви за поплавување со 

вода; хемиски препарати за дисперзија на 

нафта; адитиви (хемиски-) за нафтени 

производи; магнетни или силиконски 

течности за користење во нафтената 

индустрија; хемиски адитиви за течност за 

копање нафтени бунари; хемиски адитиви 

за дизел горива; катализатори за 

користење во индустријата за преработка 
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на нафта; хемикалии за користење во 

индустријата за рафинирање на нафта; 

хемикалии за користење при формирање 

на нафтени бунари; адитиви за 

зголемување на бројот на октани во 

горивата; полимери за користење во 

индустријата за дупчење и нафтената 

индустрија; магнетни или силиконски 

течности за користење во транспортот на 

честички во нафтени бунари; хемиски 

адитиви за цементи за нафтени бунари; 

соединенија за запечатување за запирање 

истекување од нафтени резервоари 

[хемикалии]; петрохемиски нафтени 

адитиви  

кл. 4  индустриски масла и масти; 

лубриканти; соединенија за собирање 

прашина како и соединенија за 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучително и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили 

за осветлување; масло за подмачкување; 

масло за турбини; синтетички масла; 

минерални масла; масти за 

подмачкување; автомобилски лубриканти; 

автомобилски лубриканти за мотори за 

коли; масло за подмачкување за мотори за 

моторни возила; лубриканти за моторни 

возила; сенаменски лубриканти; 

лубриканти за дупчалки за нафтени 

бунари; масла од морско потекло; 

лубриканти за користење во индустриски 

процеси; синтетички лубриканти; масти; 

автомобилски масти; маст за 

подмачкување на возила; маст за плочки 

за кочници; нафта; сирово масло; масло за 

осветлување; вештачка нафта; нафтен гас 

во течна форма; нафтени нус-производи; 

нафтен кокс; нафтен етер; индустриско 

маслено гориво; маслено гориво; лигроин; 

горива добиени од масла; горива добиени 

од сурова нафта; нафтени гасови во течна 

форма за користење во моторни возила; 

маслено гориво за загревање 

домаќинства; нафтени гасови во течна 

форма за користење за потреби на 

домаќинствата; нафтени гасови во течна 

форма за користење за индустриски цели; 

подобрувачи на согорување [нафтени 

производи]; адитиви (не-хемиски) за 

нафтени производи; нафтен кокс за 

користење како гориво; маслено гориво за 

загревање индустрии; соединенија за 

собирање прашина базирани на нафта; 

адитиви (не-хемиски) за горива; дизел 

гориво; мазут; сурова нафта; моторно 

масло  

кл. 7  манипулациски машини, автоматски 

(манипулатори); пумпи за распрскување 

гориво за сервисни станици; само-

регулирачки пумпи за гориво; апарати за 

подигање; механизми за подигање на 

возила; механизми за подигање на 

приколки; инсталации за издувување 

прашина со цели за чистење; додатоци за 

вакуумски чистачи за распрскување на 

парфеми и дезинфектанти; машини за 

смукање за индустриски цели; автоматски 

вендинг машини; само-регулирачки пумпи 

за гориво; инсталации за отстранување 

прашина за цели за чистење; дигалки 

(машини); електромеханички машини за 

хемиската индустрија; кранови (апарати за 

подигање); цилиндрични преносни траки; 

управувачки апарати за товарање и 

растоварање; машини за сортирање за 

индустрија; машини за рафинирање 

масло; инсталации за миење возила; 

преносливи алати, кои не се управуваат 

рачно; машини за чистење на апарати за 

чистење, електрични; направи за чистење 

кои користат пареа; апарати за чистење со 

висок притисок; апарати за конверзија на 

гориво за мотори со внатрешно 

согорување; заштедувачи на гориво за 

мотори и машини; машини за перење кои 
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се покренуваат со помош на паричка; 

пумпи за подмачкување; каталитички 

конвертори; апарати за конверзија на 

гориво за мотори со внатрешно 

согорување; машини за транспорт; 

машини и апарати за чистење, 

електрични; пневматски транспортери; 

инсталации за миење за возила; направи 

за движење на возила со помош на 

воздушни перници; пневматски цевкасти 

пренесувачи; машини за катран; 

инсталации за перење на возила; машини 

за перење кои се вклучуваат со паричка; 

машини за плакнење; машини за 

стискање; компресори (машини); 

електрични апарати за заварување; 

апарати за заварување, електрични; 

машини за спојување за индустриски цели; 

ремени за подвижни ленти; платформи за 

товарање; машини за дување за 

компресија, издувување и транспорт на 

гасови; генератори за струја на дизел; 

машини за пумпање нафтени бунари; 

прстени за копање нафтени бунари; алати 

за копање нафтени бунари; пумпи за 

нафта за мотори за копнени возила; 

опрема за земјоделие, ринење земја, 

градежништво, екстракција на нафта и гас 

и опрема за рударство  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода;дизел мотори за 

копнени возила  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; малопродажни 

услуги поврзани со хемикалии кои се 

користат во индустријата, науката и 

фотографиите, како и во земјоделството, 

градинарството и шумарството,  сурови 

вештачки смоли, пластични материи во 

сурова состојба, ѓубрива, смеси за 

гаснење пожар, производи за калење и 

заварување, хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, лепливи материи 

што се користат во индустријата, хемиски 

адитиви кои се користат во 

производството на лубриканти, хемиски 

адитиви, хемиски адитиви за лубриканти, 

детергентни адитиви за лубриканти, 

нафтени деривати, нафтени дисперзанти, 

нафтени разбивачки катализатори, 

хемиски адитиви за гориво, детергентни 

адитиви за бензин [гориво], хемиски 

адитиви за масла за топлење, хемиски 

производи добиени од нафта, адитиви за 

поплавување со вода, хемиски препарати 

за дисперзија на нафта, адитиви (хемиски-

) за нафтени производи, течности за 

користење во нафтената индустрија, 

хемиски адитиви за течност за копање 

нафтени бунари, хемиски адитиви за 

дизел горива, катализатори за користење 

во индустријата за преработка на нафта, 

хемикалии за користење во индустријата 

за рафинирање на нафта, хемикалии за 

користење при формирање на нафтени 

бунари, адитиви за зголемување на бројот 

на октани во горивата, полимери за 

користење во индустријата за дупчење и 

нафтената индустрија, течности за 

користење во транспортот на честички во 

нафтени бунари, хемиски адитиви за 

цементи за нафтени бунари, соединенија 

за запечатување за запирање истекување 

од нафтени резервоари [хемикалии], 

индустриски масла и масти, лубриканти, 

соединенија за собирање прашина како и 

соединенија за навлажнување и врзување, 

горива (вклучителнио и течни горива за 

мотори) и материи за осветлување, свеќи 

и фитили за осветлување, моторно масло, 

масло за подмачкување, масло за 

турбини, синтетички масла, минерални 

масла, масти за подмачкување, 

автомобилски лубриканти, автомобилски 
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лубриканти за мотори за коли, масло за 

подмачкување за мотори за моторни 

возила, лубриканти за моторни возила, 

сенаменски лубриканти, лубриканти за 

дупчалки за нафтени бунари, масла од 

морско потекло, лубриканти за користење 

во индустриски процеси, синтетички 

лубриканти, масти, автомобилски масти, 

маст за подмачкување на возила, маст за 

плочки за кочници, нафта, сирово масло, 

масло за осветлување, вештачка нафта, 

нафтен гас во течна форма, нафтени нус-

производи, нафтен кокс, нафтен етер, 

индустриско маслено гориво, маслено 

гориво, лигроин, петрохемиски адитиви за 

гориво, горива добиени од масла, горива 

добиени од сурова нафта, нафтени гасови 

во течна форма за користење во моторни 

возила, маслено гориво за загревање 

домаќинства, нафтени гасови во течна 

форма за користење за потреби на 

домаќинствата, нафтени гасови во течна 

форма за користење за индустриски цели, 

подобрувачи на согорување [нафтени 

производи], адитиви (не-хемиски) за 

нафтени производи, нафтен кокс за 

користење како гориво, маслено гориво за 

загревање индустрии, соединенија за 

собирање прашина базирани на нафта, 

адитиви (не-хемиски) за горива, дизел 

гориво, мазут, сурова нафта, моторно 

масло, манипулациски машини, 

автоматски (манипулатори), пумпи за 

распрскување гориво за сервисни станици, 

само-регулирачки пумпи за гориво, 

апарати за подигање, механизми за 

подигање на возила, механизми за 

подигање на приколки, инсталации за 

издувување прашина со цели за чистење, 

додатоци за вакуумски чистачи за 

распрскување на парфеми и 

дезинфектанти, машини за смукање за 

индустриски цели, автоматски вендинг 

машини, само-регулирачки пумпи за 

гориво, инсталации за отстранување 

прашина за цели за чистење, дигалки 

(машини), електромеханички машини за 

хемиската индустрија, кранови (апарати за 

подигање), цилиндрични преносни траки, 

управувачки апарати за товарање и 

растоварање, машини за сортирање за 

индустрија, машини за рафинирање 

масло, инсталации за миење возила, 

преносливи алати, кои не се управуваат 

рачно, машини за чистење на апарати за 

чистење, електрични, направи за чистење 

кои користат пареа, апарати за чистење со 

висок притисок, апарати за конверзија на 

гориво за мотори со внатрешно 

согорување, заштедувачи на гориво за 

мотори и машини, машини за перење кои 

се покренуваат со помош на паричка, 

пумпи за подмачкување, каталитички 

конвертори, апарати за конверзија на 

гориво за мотори со внатрешно 

согорување, машини за транспорт, 

машини и апарати за чистење, 

електрични, пневматски транспортери, 

инсталации за миење за возила, направи 

за движење на возила со помош на 

воздушни перници, пневматски цевкасти 

пренесувачи, машини за катран, 

инсталации за перење на возила, машини 

за перење кои се вклучуваат со паричка, 

машини за плакнење, машини за 

стискање, компресори (машини), 

електрични апарати за заварување, 

апарати за заварување, електрични, 

машини за спојување за индустриски цели, 

ремени за подвижни ленти, платформи за 

товарање, машини за дување за 

компресија, издувување и транспорт на 

гасови, генератори за струја на дизел, 

машини за пумпање нафтени бунари, 

прстени за копање нафтени бунари, алати 

за копање нафтени бунари, пумпи за 
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нафта за мотори за копнени возила, 

опрема за земјоделие, ринење земја, 

градежништво, екстракција на нафта и гас 

и опрема за рударство, возила, апарати за 

движење по земја, воздух или вода, дизел 

мотори за копнени возила  

кл. 37  повторно нанесување шари на 

гуми; поправка на пумпи; миење коли; 

лакирање; вулканизација на гуми 

(поправка); ископување на длабоки бунари 

за нафта или гас; инсталација, одржување 

и поправка на машини; конструкција на 

фабрики; инсталација и поправка на 

електрични уреди; инсталација и поправка 

на опрема за греење; чистење на коли; 

надгледување на градење згради 

(управување); поправка и одржување на 

горилници; чистење и поправка на казани; 

подмачкување на возила; екстракција на 

руда; инсталирање, поправка и одржување 

на машинерија; изнајмување на опрема за 

градење; изнајмување на машини за 

перење облека; чистење на возила; миење 

на моторни возила; миење на возила; 

полирање на возила; одржување на 

возила; одржување и поправка на возила; 

конструкција и одржување на цевководи; 

сервисни станици за возила (за точење 

гориво и одржување); одржување на 

возила, сервисни станици (бензински 

станици), поправка и одржување на 

опрема за бензински станици, 

обезбедување информации поврзани со 

поправка и одржување на опрема за 

бензински станици; пумпање нафта; 

сервисирање и одржување на горилници 

за нафта; конструкција на нафтоводи; 

поставување на нафтоводи; пумпање на 

сирова нафта; екстракција на нафта; 

истражување на нафтени полиња за 

екстракција на нафта; копање за сирова 

нафта; конструирање и одржување на 

цевководи; влажно дупчење за вода и 

нафта; појачување на фуги за нафтени 

платформи; ископување на нафта и гас; 

конструкција на структури за производство 

на сирова нафта; конструкција на 

структури за складирање на сирова нафта; 

конструкција на структури за транспорт на 

сирова нафта; инсталација на облоги на 

нафтени бунари, цевки и бушилици  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стока; транспорт на нафта; складирање на 

нафта; складирање на нафта за гориво; 

транспорт на сирова нафта; услуги на 

дистрибуција на нафта; транспорт преку 

цевковод; информациски услуги поврзани 

со транспорт на нафта  

кл. 40  рециклирање на ѓубре и отпад; 

третман на отпад (трансформација); 

горење на ѓубре и отпад; уништување на 

ѓубре и отпад; деконтаминација на опасни 

материјали; абразија; активности на 

рафинерии; изнајмување котли; 

преработка на масло; информации за 

третман на материјали; изработка на 

котли; уништување на ѓубре и отпад; 

преработка на нафта; фрактурирање на 

нафтени бунари; третман на истекувања 

на нафта; рафинирање на нафтени 

производи; рафинирање на сирова нафта; 

услуги на рафинирање нафта; преработка 

на отпадни масла; преработка на гас и 

нафта; советување поврзано со третман 

на загадување со нафта; преработка на 

горива  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа; 

услуги на индустриски анализи и 

истражување; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; потрага 

по нафта; тестирање на нафтени бунари; 

истражувања на нафтени полиња; анализа 

на впивање нафта; анализа на лежишта со 

нафта; анализа на експлоатација на 

нафтени полиња; нафтени базени 
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(подготвување анализа на -); лежишта со 

нафта (подготвување анализи на -); дизајн 

на анализи за нафтени полиња; 

истражувачки услуги за лоцирање на 

нафта; истражување и пребарување на 

нафта и гас; геофизичко истражување за 

нафтената индустрија; аналитички услуги 

поврзани со истражување на нафтени 

полиња; аналитички и  пробни услуги 

поврзани со нафтената индустрија; 

аналитички и  пробни услуги во областа на 

експлоатација на нафта; аналитички и  

пробни услуги поврзани со истражување 

нафта; спроведување физибилити студии 

поврзани со истражување на нафтени 

полиња; спроведување физибилити 

студии поврзани со експлоатација на 

нафтени полиња; геофизичко 

истражување за индустриите за нафта, гас 

и рударската индустрија; спроведување 

читање на снимки од магнетна резонанца 

и анализи за нафтената индустрија  

 

(210) TM  2021/668 (220) 15/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство и 

трговија БИОБОТАНИКА ДОО 

Кавадарци ул. Шишка бр. 230, 

Кавадарци, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

TERZELI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маслинки, конзервирани; 

маслиново масло за исхрана; масла за 

јадење  

кл. 31  маслинки, свежи; одгледување 

маслинки  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

услуги на продажба и трговија на големо и 

мало со маслинки и масла за јадење  

 

(210) TM  2021/669 (220) 15/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Households & Toiletries 

Manufacturing Co., Ltd. King Hussein 

Street - Abdali, P.O. Box 1027, Amman 

11118, JO 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.07;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за миење раце, шампон во 

прав, крем шампон, шампон, омекнувач за 

коса, млеко за миење лице, лосион за 

капење, сол за капење, детергент во прав, 

сапун од бадеми, штирак за алишта, 

сапун, сапун за осветлување на текстилот, 

сапун за бричење, средства за белење 

алишта, лосиони за коса, производи за 

киснење алишта, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, производи за перење 

алишта, шампони, сапун против потење на 

стапалата, дезодорантен сапун, пити од 

сапуни, сапун против потење, соли за 

капење, што не се за медицинска 

употреба, средства за хемиско чистење, 

суви шампони, регенератор за коса, 

вагинални исплакнувачи за лична хигиена 

или за дезодорирање, детергент за 

тоалети, течност за отстранување на 

масло, течност за отстранување на дамки, 

течност за отстранување дамки од масло, 

детергент за чистење теписи, екстракти за 

чистење, отстранувачи на дамки, сода за 

перење, за чистење, средства за 

неутрализација на статичкиот 

електрицитет што се користат во 
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домаќинството, производи за 

отстранување бои, течности за чистење на 

шофершајбна, чистење на одводни цевки 

(средства за -), крем против брчки, крем за 

избелување, крем против акни, крем за 

отстранување на макули (дисколорации на 

кожа), прашак за црвенило на кожа, талк 

за тоалетна употреба, течност за 

црвенило на кожа, тоник за коса, спреј за 

коса, бебешки марамчиња, стапчиња 

обложени со памук за козметички цели, 

тупфери за козметички цели, маски за 

разубавување, маски (убавина -), креми за 

белење на кожа, бои за нијансирање на 

коса, бои за коса, производи за виткање 

коса, препарати за виткање на коса, восок 

за мустаќи, козметички прибор, памук за 

козметичка употреба, креми (козметички -), 

производи за отстранување шминка, 

депилатори, производи за депилација, 

восок (депилаторен -), колагенски 

препарати за козметички цели, нега на 

кожата (козметички препарати за -), 

производи за бричење, бадемово млеко за 

козметички цели, лосиони за после 

бричење, препарати за сончање, 

марамчиња натопени со препарати за 

отстранување шминка, фитокосметички 

препарати, екстракти од билки за 

козметички цели, раствори за 

дезинфекција на устата, што не се за 

медицинска употреба, средства за 

чистење на забите, спрејови за 

освежување на здивот, дезодоранси за 

луѓе или животни  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска и 

ветеринарна употреба; храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди; 

антибактериски сапун; антибактериски 

средства за миење раце; медицински 

шампони; антисептици; производи за 

лекување изгореници; завои за 

преврзување; ремени за хигиенски 

влошки; памук за медицинска употреба; 

тампони за менструација; хигиенски 

тампони; хигиенски влошки; хигиенски 

салфетки; хигиенски шамичиња; крпи 

(хигиенски); салфетки за бебиња [пелени]; 

пелени за бебиња [непропустливи 

гаќички]; пелени; непропустливи гаќички за 

бебиња; марамчиња за медицинска 

употреба  

кл. 10  апарат за употреба во медицинска 

анализа; медицински апарати и 

инструменти; поддржувачки завои; 

анестетички маски; маски за употреба од 

медицински персонал; еластични чорапи 

за хируршки цели; стетоскопи; ремени за 

медицински цели; компресори (хируршки); 

патерици; специјални кутии за медицински 

инструменти; четки за чистење на 

шуплините на телото; ракавици за масажа; 

ракавици за медицинса употреба; 

термички пакувања за цели на прва 

помош; испарувачи за медицинска 

употреба; корсети за медицинска 

употреба; облека особено за операциони 

сали; инструменти за чистење уши; штит 

за заштита на лице за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2021/670 (220) 16/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство 

трговија, транспорт и услуги ТАРА 

ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 

12, Гостивар, MK 
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(540)  

DURILAC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/671 (220) 16/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство 

трговија, транспорт и услуги ТАРА 

ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 

12, Гостивар, MK 

(540)  

MELIORA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/676 (220) 16/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) GUSTOPHARMA CONSUMER 

HEALTH, S.L. Velázquez, 10 - 2°izqda., E-

28001 Madrid, ES 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

HELIX ORIGINAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика  

кл. 5  додатоци за здрава храна направени 

првенствено од витамини; додатоци во 

исхраната; додатоци на храна; додатоци 

во исхраната кои се сочинети од 

витамини; хранливи адитиви; диететски и 

хранливи препарати  

 

(210) TM  2021/680 (220) 17/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, жолта, црна, нијанси 

на сива, зелена 

(531) 03.07.24;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

додатоци во исхраната; витамини; 

витамински производи; хранливи додатоци 

за медицинска употреба; минерални 

додатоци на храната; хербален лек  

кл. 35  рекламирање;компјутерско 

рекламирање преку 

интернет;маркетинг;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;рекламни 

услуги во врска со фармацевтски 

производи  

 

(210) TM  2021/681 (220) 17/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) бела, црвена, виолетова, црна, 

нијанси на сива, зелена 

(531) 03.07.24;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна 

употреба;додатоци во исхраната; 

хранливи додатоци за медицинска 

употреба; хербален лек  

кл. 35  рекламирање;компјутерско 

рекламирање преку 

интернет;маркетинг;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;рекламни 

услуги во врска со фармацевтски 

производи  

 

(210) TM  2021/682 (220) 17/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сива, зелена, нијанси на жолта, 

нијанси на портокалова, нијанси на сина 

(531) 25.01.19;26.04.04;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи;диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна 

употреба;додатоци во 

исхраната;витамини;витамински 

производи;хранливи додатоци за 

медицинска употреба; препарати со 

витамни Д  

 

(210) TM  2021/685 (220) 21/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Rosentalstrasse 67 4058 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ZEREVIDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници; инсектициди; термитициди; 

антипаразитски производи; производи за 

контрола на штетници, имено пестициди  

 

(210) TM  2021/686 (220) 21/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Kassatly Group Holding SAL 

Achrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor 

Beirut, LB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.01.16 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерални и газирани води и 

други безалкохолни пијалоци; овошни 

пијалоци и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за правење пијалоци, газирани 

пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(210) TM  2021/687 (220) 21/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Kassatly Group Holding SAL 

Achrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor 

Beirut, LB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

FREEZMIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерални и газирани води и 

други безалкохолни пијалоци; овошни 

пијалоци и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за правење пијалоци, газирани 

пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(210) TM  2021/688 (220) 21/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) ДТУ „ДИДЕ РОЈАЛ ФУД“ ДОО 

СТРУМИЦА ул.„Ленинова“ бр. 44, кат 3, 

ГТЦ Глобал, Струмица, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/690 (220) 17/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Адвокатско друштво БАЧОВСКИ 

СИНКОЛИ АДВОКАТИ ул. Св. Наум 

Охридски 2-в, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2021/691 (220) 17/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Адвокатско друштво БАЧОВСКИ 

СИНКОЛИ АДВОКАТИ ул. Св. Наум 

Охридски 2-в, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2021/698 (220) 22/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за трговија, 

производство и услуги на големо и 

мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ 
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увоз-извоз Ресен ул.29ти Ноември бр. 6, 

6310, Ресен, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, златна, жолта 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао;колачи и 

слатки;чоколадо;намази на база на 

чоколада;јаткасти плодови со чоколаден 

прелив, млечна чоколада, полнети 

чоколадни плочки  

 

(210) TM  2021/699 (220) 22/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за трговија, 

производство и услуги на големо и 

мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ 

увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 

6, 6310, Ресен, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

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

зелена, златна, розева, крем 

(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао; чоколадо; житарки; пченични 

снегулки; плочки од житарки; бисквити 

направени оджитни култури  

 

(210) TM  2021/700 (220) 22/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за трговија, 

производство и услуги на големо и 

мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ 

увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 

6, 6310, Ресен, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

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

розева, црна, кафена, крем 

(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  пченкарни снегулки; житарки; 

плочки од житарки  

 

(210) TM  2021/701 (220) 22/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за трговија, 

производство и услуги на големо и 

мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ 

увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 

6, 6310, Ресен, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, бела, кафена, 

портокалова, зелена, златна, розева, крем 

(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао; ориз; чоколадо; житарки; 

пченкарни снегулки; плочки од житарки; 

бисквити направени од житни култури  

 

(210) TM  2021/702 (220) 22/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за трговија, 

производство и услуги на големо и 

мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ 

увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 

6, 6310, Ресен, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, бела, кафена, 

златна, розева, црна, портокалова 

(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао; пченкарни снегулки;колачи и 

слатки;чоколадо;житарки;житарки за 

појадок, намази на база на 

чоколада;овесни снегулки;плочки од 

житарки;бисквити направени од житни 

култури  

 

(210) TM  2021/703 (220) 22/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за трговија, 

производство и услуги на големо и 

мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ 

увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 

6, 6310, Ресен, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  намази на база на јаткасти 

плодови;путер од кикиритки;кикиритки, 

преработени; јаткасти плодови [орев, 

лешник, бадем], преработени;семки, 

преработени  

кл. 30  какао; пченкарни снегулки; колачи и 

слатки; чоколадо; житарки; житарки за 

појадок, овесни снегулки; плочки од 

житарки; бисквити направени од житни 

култури  

кл. 31  кикиритки; бадеми, јаткасти 

плодови  

 

(210) TM  2021/704 (220) 23/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје ул. 

Народен Фронт 13/5, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, црвена, црна 

(531) 26.03.04;27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетни 

носачи за податоци, дискови за снимање 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери  

кл. 37  одржување и поправка на алармни 

системи, системи за видео надзор, 

контрола на пристап, за домофонија и ПП 

системи  

 

(210) TM  2021/705 (220) 22/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд ул. 

Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

JECODERM - JEKODERM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2021/706 (220) 23/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 

бр. 140, с.Желино, MK 

(540)  

Штеди секој ден 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; 

увоз-извоз и услуги при продажба на 

големо и мало со широк спектар на 

производи достапни во маркети, 

групирање во корист на други, на различни 

производи (со исклучок на транспорт), 

овозможувајќи им на клиентите полесно да 

ги видат и купат овие производи преку 

каталози, пошта или со помош на 

електронски медиуми, преку веб-сајтови; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; анализа на цени, бизнис 

истражување, дистрибуција на примероци  



 

 

185 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

 

(210) TM  2021/707 (220) 23/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 

бр. 140, с.Желино, MK 

(540)  

Kurse çdo ditë 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; 

увоз-извоз и услуги при продажба на 

големо и мало со широк спектар на 

производи достапни во маркети, 

групирање во корист на други, на различни 

производи (со исклучок на транспорт), 

овозможувајќи им на клиентите полесно да 

ги видат и купат овие производи преку 

каталози, пошта или со помош на 

електронски медиуми, преку веб-сајтови; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; анализа на цени, бизнис 

истражување, дистрибуција на примероци  

 

(210) TM  2021/710 (220) 23/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за трговија, услуги, увоз 

и извоз БОТТЕГА ДЕЛ ГУСТО ДОО 

Скопје 

ул. Максим Горки бр. 21, Скопје, MK 

(740) Николчо Лазаров, адвокат ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, зелена, сива, црна 

(531) 05.03.15;05.09.21;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со храна и пијалоци  

кл. 39  складирање стоки и 

транспортирање стоки  

кл. 43  служење храна и пијалоци  

 

(210) TM  2021/711 (220) 24/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.07;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми;велосипедски 

гуми;надворешни обвивки за пневматски 

гуми;заштитни навлаки за тркала;гуми за 

мотоцикли;лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми;внатрешни 

гуми за велосипеди;внатрешни гуми за 

мотоцикли;внатрешни гуми за пневматски 

гуми;внатрешни гуми за тркала на 

возила;внатрешни гуми за гуми на 

возила;мрежи за багаж на 

возила;пневматски гуми;опрема за 

поправка на внатрешни гуми;бандажи за 

тркала на возила;покривки на седла за 

велосипеди;покривки на седла за 

мотоцикли;сигурносни појаси за седишта 

на возила;сопирачки сегменти за 

возила;амортизери за возила;носачи за 

скии на автомобили;шилци за 

гуми;крампони за гуми;гуми за 
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возила;тврди гуми за тркала за 

возила;шарки на вулканизирани 

гуми;гасеници за возила (транспортни 

траки);гасеници за возила 

(тракторски);пневматици без внатрешна 

гума за велосипеди;пневматици без 

внатрешна гума за мотоцикли;вентили за 

гуми на возила;гуми за тркала на возила  

 

(210) TM  2021/712 (220) 24/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми;велосипедски 

гуми;надворешни обвивки за пневматски 

гуми;заштитни навлаки за тркала;гуми за 

мотоцикли;лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми;внатрешни 

гуми за велосипеди;внатрешни гуми за 

мотоцикли;внатрешни гуми за пневматски 

гуми;внатрешни гуми за тркала на 

возила;внатрешни гуми за гуми на 

возила;мрежи за багаж на 

возила;пневматски гуми;опрема за 

поправка на внатрешни гуми;бандажи за 

тркала на возила;покривки на седла за 

велосипеди;покривки на седла за 

мотоцикли;сигурносни појаси за седишта 

на возила;сопирачки сегменти за 

возила;амортизери за возила;носачи за 

скии на автомобили;шилци за 

гуми;крампони за гуми;гуми за 

возила;тврди гуми за тркала за 

возила;шарки на вулканизирани 

гуми;гасеници за возила (транспортни 

траки);гасеници за возила 

(тракторски);пневматици без внатрешна 

гума за велосипеди;пневматици без 

внатрешна гума за мотоцикли;вентили за 

гуми на возила;гуми за тркала на возила  

 

(210) TM  2021/713 (220) 24/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Burn to Give SpA Miguel Claro 195 

of. 806, Providencia, Santiago de Chile, CL 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 26.07.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  ажурирање на рекламен материјал; 

ажурирање и одржување на податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање и одржување на информации 

во регистри; управување со централни 

компјутерски датотеки; деловно 

управување во врска со спортисти; 

управување со програми за лојалност на 

потрошувачи; деловно управување; 

агенции за огласување; изнајмување на 

простор за огласување; изнајмување на 

простор за огласување на веб сајтови; 

изнајмување на простор за огласување и 

рекламен материјал; изнајмување на 

огласен материјал; изнајмување на време 

за рекламирање во средства за 

комуникација; изнајмување на сите видови 

на рекламни содржини и рекламни 
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материјали за презентација; изнајмување 

на билборди (паноа за рекламирање); 

анализа на пазарот; анализирање на 

одзив на рекламирање; давање под закуп 

на билборди (паноа за рекламирање); 

истражување на пазарот; барање на 

спонзорства; деловно истражување; 

испитување на јавно мислење; собирање 

на индекси на информации во комецијални 

или рекламни цели; собирање на податоци 

во компјутерска база на податоци; 

собирање и систематизација на податоци 

во бази на податоци; составување, 

изработка и дистрибуција на рекламни 

спотови; изработка и одржување на 

рекламен материјал; уредување на 

излози; презентација на производи; 

презентација на производи и услуги по пат 

на електронски медиии, применливи и на 

услуги на телевизиски купувања и онлајн 

купување; развој на рекламни кампањи за 

компании; развој на маркетиншки 

стратегии и концепти; одредување на 

индекс на публика за радио и телевизиски 

пренос; делење на рекламен материјал 

(брошури, флаери, летоци и примероци); 

делење на рекламен материјал на улица; 

дистрибуција на реклами за други по пат 

на интернет; дизајн на рекламен 

материјал; дистрибуција на рекламни 

спотови; дистрибуција на рекламни пораки 

и рекламни додатоци приложени со 

редовни изданија; обезбедување на 

рекламен простор по пат на електронски 

медиии и глобални компјутерски мрежи; 

обезбедување на простор на веб сајтови 

за огласување на производи и услуги; 

обезбедување на простор за огласување 

во списанија, весници и магазини; 

обезбедување на онлајн деловен адресар 

(именик); обезбедување и изнајмување на 

рекламен простор по пат на интернет; 

комерцијално управување со лиценци на 

производи и услуги на трети лица; 

комерицијално управување со лиценци на 

производи и услуги во име на трети лица; 

компјутерско управување со податоци; 

управување со бази на податоци; 

индексирање на интернет сајтови за 

комеријални намени или намени за 

огласување; маркетинг; директен 

маркетинг; маркетинг во рамка на 

издавање на софтвери; целен маркетинг; 

манекенски услуги со цел рекламирање 

или продажни промоции; оптимизација на 

претражувачи за промоција на продажба; 

оптимизација на сообраќај од интернет 

страници; организација на изложби во 

комерцијални или рекламни цели; 

организација на саеми во комерицијални 

или рекламни цели; организација на 

промоции со помош на аудиовизуелни 

медии; деловно планирање; создавање на 

рекламен материјал за трети лица; 

создавање и пласирање на рекламен 

материјал за трети лица; производство на 

рекламен и деловен материјал; 

производство на телевизиски реклами; 

онлајн промоции на компјутерски мрежи и 

интернет страници; огласување; онлајн 

огласување по пат на комуникациски 

компјутерски мрежи; огласување на 

отворено; огласување, вклучувајќи и 

промоција на производи и услуги на трети 

лица по пат на спонзорски договори и 

договори за лиценца во врска со 

меѓународни спортски настани; 

непосредно огласување по пат на пошта; 

огласување со емитување на онлајн 

огласи за трети лица по пат на 

електронски медиуми; радио огласување; 

огласување и услуги на огласување по пат 

на телевизија, радио и пошта; пишување 

на сценарија за потреби на огласување; 

пишување на рекламни текстови; услуги на 

односи со јавноста; услуги на рекламни 
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агенции; услуги на клуб на потрошувачи и 

лојалност на потрошувачи во деловни, 

промотивни или рекламни цели; услуги на 

електронска трговија, односно 

комерцијално посредување поради 

обезбедување на информации за 

производи со цел рекламирање и 

продажба, кои се обезбедуваат по пат на 

телекомуникациски мрежи; услуги на 

огласување; услуги на огласување и 

обезбедување на деловни информации по 

пат на интернет; рекламни и промотивни 

услуги; рекламни и продажни услуги; 

услуги на телемаркетинг; огласување на 

плаќање по клик (пеј пер клик огласување); 

услуги на пропаганда и огласувања  

кл. 36  посредување во осигурување, 

услуги на осигурување; финансиски 

работи; финансиски услуги; услуги на 

агенции за промет на недвижности  

кл. 41  услуги на обезбедување на 

теретани; услуги на обезбедување на 

терени и игралишта, објекти; услуги на 

обезбедување на простор за спортски 

турнири; обезбедување на објекти за 

рекреација; обезбедување на информации 

за забавни активности; обезбедување на 

информации за рекреативни активности; 

обезбедување на објекти за зимски 

спортови; организација на велосипедски 

трки; организација на спортски 

натпреварувања и турнири; организирање 

на натпревари; организирање на настапи 

(деловни услуги); организација на 

танцувачки настани; организација на 

настани со автомобилски трки; 

организација на забава и приеми; 

организација на игри; организација и 

споведување на универзитетски спортски 

натпреварувања и атлетски настани; 

организација и управување со концерти, 

организација и водење на конференции; 

организација и водење на образовни 

конференции; организација и водење на 

конвенции; организација и управување со 

формациски работилници; организација и 

припрема на изложби во забавни цели; 

планирање на забава; продукција на 

претстави; обезбедување на забавни 

информации по пат на интернет страници; 

издавање на книги, списанија, весници, 

каталози и брошури; издавање на печатен 

материјал; издавање на електронски 

весници достапни по пат на глобални 

мрежи; обезбедување на излети за 

искачување со водич; услуги на спортски 

кампови; услуги на кампови за одмор 

(рекреативни активности); услуги на 

графичка обработка, освен во рекламни 

цели; услуги на физичко воспитување; 

услуги на лични тренери (фитнес тренинг); 

услуги на резервација на карти и 

договарање на забавни, спортски и 

културни настани; обезбедување на онлајн 

електронски публикации, кои не може да 

се преземат; услуги на забава, особено 

подкаст содржини  

кл. 42  научни и технолошки услуги, како и 

услуги на истражувања и проектирања во 

врска со нив; услуги на индустриска 

анализа и истражувања; проектирање и 

развој на компјутерски хардвер и софтвер; 

изнајмување на софтвер за компјутерски 

апликации; дизајн; проектирање и развој 

на софтвер за мобилни апликации; 

проектирање, развој и примена на 

компјутерски софтвер; проектирање, 

подобрување и изнајмување на 

комјутерски софтвер; обезбедување на 

кориснички услуги на автентификација со 

користење на технологија на единствена 

пријава за мрежни софтверски апликации; 

изнајмување на апликативен софтвер; 

дизајнирање на софтвер за паметни 

телефони; дизајнирање, одржување, 

развој и ажурирање на компјутерски 
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софтвер; софтвер како услуга (SaaS); 

обезбедување на услуги на онлајн 

софтвери кои не може да се преземат; 

обезбедување на услуги на привремена 

употреба на софтвер, кои не може да се 

преземат; платформа како услуга (PaaS); 

обезбедување на компјутерски платформи 

како услуги (РааЅ); развој на компјутерски 

платформи  

кл. 44  услуги на советување за здравје; 

услуги на здравствена нега обезбедена од 

страна на здравствени даватели на основа 

на договор; обезбедување на медицински 

информации, имено, информации за 

пациенти и здравствени работници во 

врска со медицинска состојба, лекување и 

фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/720 (220) 25/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПОИНТ КАФЕ БАР 

ДОО Скопје 

ул. Мариовска 3 20/1-10, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, златна 

(531) 19.03.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  служење храна и пијалаци, бифеа, 

кафетерии(експрес ресторани), кантини, 

пансиони, ресторани, ресторани со 

самопослужување, снек барови, услуги во 

барови, изнајмување на уреди за готвење, 

изнајмување на автомати за вода за 

пиење, изработка на скулптури од храна  

 

(210) TM  2021/721 (220) 25/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Аксапта Мастерс ДОО Скопје ул. 23 

Октомври бр. 11, MK 

(540)  

 
(591) темно и светло зелена 

(531) 26.11.11;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив;услуги за индустриски анализи и 

истражувања;проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/725 (220) 25/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) ПОФИКС ДОО ул. Деребој бб, 1200, 

Тетово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591) магента, зелена 

(531) 25.07.08;26.15.09;26.15.25 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  екструдиран полистирен (XPS) 

плочи за изолација  

 

(210) TM  2021/726 (220) 28/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 7100 Corporate Drive, 75024 

Plano TX, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 02.01.01;26.04.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци;ресторански услуги и услуги на 

ресторани со храна за носење, услуги на 

брза храна;ресторани за 

самопослужување и продавници за брза 

храна;снек барови, кафулиња, 

мензи;угостителски услуги;услуги на 

ресторани со храна за носење со домашна 

достава на храна;обезбедување 

информации, вклучувајќи онлајн или преку 

мобилни апликации, за услуги за 

обезбедување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2021/727 (220) 29/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за внатрешен и 

надвоешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 

ул. Народен фронт бр. 5-3/1, Скопје, MK 

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.02;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството, 

шумарството;сурови и вештачки смоли, 

сурови пластични материи;вештачки 

ѓубрива, смеши за гаснење на 

пожар;препарати за калење и заварување 

метали;хемиски производи за 

конзервирање прехранбени 

производи;материи за штавење;адхезиви 

(лепливи материи) наменети за индустрија  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од р'ѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и 

нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  
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кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина за 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучувајќи ги течните горива за мотори) 

и материи за осветлување, свеќи, фитили  

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати;диететски 

супстанции што се користат во 

медицината;храна за бебиња;фластери, 

материјали за завои;материјали за 

пломбирање заби и забарски 

смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

на штетници;фунгициди, хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните 

легури;метални градежни 

материјали;метални преносни 

конструкции;метални материјали за 

железнички шини;жици и кабли од обичен 

метал;браварски производи;мали метални 

производи;метални цевки;каси;произоди 

од метал, кои не се опфатени со другите 

класи;руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и 

трансмитерски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи; 

инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи;прибор за 

јадење;ладно оружје;жилети  

кл. 9  апарати и инструменти;научни, 

поморски, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

за мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, 

апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика;магнетски 

носачи на податоци, дискови за 

снимање;автоматски машини и механизми 

за апаратите што се активираат со монети 

или жетони;регистар каси;машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери;апарати за гаснење 

на пожари  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив, кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјал; лепила за канцелариска и куќна 

употреба; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за пакување, кои не се 

опфатени со другите класи; карти за 

играње; печатарски букви; клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени со другите класи;полуфабрикати 

од пластични материјали;материјали за 

подлошки, за заптисување и изолација, 

свитливи неметални цевки  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи;кожа од животни, куфери и 

патни торби;чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење;камшици и сарачки 

производи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт; црна смола и битумен; неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 
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врбови прачки, рогови, коски, слонова 

коска, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали или 

од пластика  

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 на душеци 

(освен од гума или од пластични материи); 

сурови текстилни влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, чевли и капи  

кл. 26  тантели, везови, панделки и 

гајтани; петлици, копци, закачки и окца, 

топуски и игли; вештачко цвеќе  

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

преработки; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, сладолед, мед, 

меласа, квасец, прашок за печење; сол, 

сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини, 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи кои не се 

опфатени со другите класи;животни 

(живи);свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за 

животни;пивски слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрит  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање на 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  подготвување храна и пијалоци; 

услуги за привремено сместување; 

медициска и хигиенска помош и 

разубавување; ветеринарски и 

земјоделски услуги; правни услуги; научни 

и индустриски истражувања; изработка на 

програми за комјутери; услуги кои се 

опфатени со други класи  

 

(210) TM  2021/728 (220) 29/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за внатрешен и 

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 

ул. Народен фронт бр. 5-3/1, Скопје, MK 

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта 

(531) 26.04.18;27.05.02;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството, 

шумарството;сурови и вештачки смоли, 

сурови пластични материи;вештачки 

ѓубрива, смеши за гаснење на 

пожар;препарати за калење и заварување 

метали;хемиски производи за 

конзервирање прехранбени 

производи;материи за штавење;адхезиви 

(лепливи материи) наменети за индустрија  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од р'ѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и 

нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина за 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучувајќи ги течните горива за мотори) 

и материи за осветлување, свеќи, фитили  

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати;диететски 

супстанции што се користат во 

медицината;храна за бебиња;фластери, 

материјали за завои;материјали за 

пломбирање заби и забарски 

смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

на штетници;фунгициди, хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните 

легури;метални градежни 

материјали;метални преносни 

конструкции;метални материјали за 

железнички шини;жици и кабли од обичен 

метал;браварски производи;мали метални 

производи;метални цевки;каси;произоди 

од метал, кои не се опфатени со другите 

класи;руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и 

трансмитерски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи; 

инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи;прибор за 

јадење;ладно оружје;жилети  

кл. 9  апарати и инструменти;научни, 

поморски, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

за мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, 

апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика;магнетски 

носачи на податоци, дискови за 

снимање;автоматски машини и механизми 

за апаратите што се активираат со монети 

или жетони;регистар каси;машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери;апарати за гаснење 

на пожари  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив, кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјал; лепила за канцелариска и куќна 
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употреба; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за пакување, кои не се 

опфатени со другите класи; карти за 

играње; печатарски букви; клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени со другите класи;полуфабрикати 

од пластични материјали;материјали за 

подлошки, за заптисување и изолација, 

свитливи неметални цевки  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи;кожа од животни, куфери и 

патни торби;чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење;камшици и сарачки 

производи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт; црна смола и битумен; неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова 

коска, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали или 

од пластика  

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 на душеци 

(освен од гума или од пластични материи); 

сурови текстилни влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, чевли и капи  

кл. 26  тантели, везови, панделки и 

гајтани; петлици, копци, закачки и окца, 

топуски и игли; вештачко цвеќе  

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

преработки; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, сладолед, мед, 

меласа, квасец, прашок за печење; сол, 

сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини, 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи кои не се 

опфатени со другите класи;животни 

(живи);свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за 

животни;пивски слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрит  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање на 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  подготвување храна и пијалоци; 

услуги за привремено сместување; 

медициска и хигиенска помош и 

разубавување; ветеринарски и 

земјоделски услуги; правни услуги; научни 

и индустриски истражувања; изработка на 
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програми за комјутери; услуги кои се 

опфатени со други класи  

 

(210) TM  2021/729 (220) 29/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за внатрешен и 

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 

ул. Народен фронт бр. 5-3/1, Скопје, MK 

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.01.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството, 

шумарството;сурови и вештачки смоли, 

сурови пластични материи;вештачки 

ѓубрива, смеши за гаснење на 

пожар;препарати за калење и заварување 

метали;хемиски производи за 

конзервирање прехранбени 

производи;материи за штавење;адхезиви 

(лепливи материи) наменети за индустрија  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од р'ѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и 

нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина за 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучувајќи ги течните горива за мотори) 

и материи за осветлување, свеќи, фитили  

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати;диететски 

супстанции што се користат во 

медицината;храна за бебиња;фластери, 

материјали за завои;материјали за 

пломбирање заби и забарски 

смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

на штетници;фунгициди, хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните 

легури;метални градежни 

материјали;метални преносни 

конструкции;метални материјали за 

железнички шини;жици и кабли од обичен 

метал;браварски производи;мали метални 

производи;метални цевки;каси;производи 

од метал, кои не се опфатени со другите 

класи;руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и 

трансмитерски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи; 

инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи;прибор за 

јадење;ладно оружје;жилети  

кл. 9  апарати и инструменти;научни, 

поморски, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

за мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, 

апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика;магнетски 

носачи на податоци, дискови за 

снимање;автоматски машини и механизми 

за апаратите што се активираат со монети 

или жетони;регистар каси;машини за 
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сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери;апарати за гаснење 

на пожари  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив, кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјал; лепила за канцелариска и куќна 

употреба; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за пакување, кои не се 

опфатени со другите класи; карти за 

играње; печатарски букви; клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени со другите класи;полуфабрикати 

од пластични материјали;материјали за 

подлошки, за заптисување и изолација, 

свитливи неметални цевки  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи;кожа од животни, куфери и 

патни торби;чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење;камшици и сарачки 

производи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт; црна смола и битумен; неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова 

коска, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали или 

од пластика  

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 на душеци 

(освен од гума или од пластични материи); 

сурови текстилни влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, чевли и капи  

кл. 26  тантели, везови, панделки и 

гајтани; петлици, копци, закачки и окца, 

топуски и игли; вештачко цвеќе  

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

преработки; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, сладолед, мед, 

меласа, квасец, прашок за печење; сол, 

сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини, 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи кои не се 

опфатени со другите класи;животни 

(живи);свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за 

животни;пивски слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрит  
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кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање на 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  подготвување храна и пијалоци; 

услуги за привремено сместување; 

медициска и хигиенска помош и 

разубавување; ветеринарски и 

земјоделски услуги; правни услуги; научни 

и индустриски истражувања; изработка на 

програми за комјутери; услуги кои се 

опфатени со други класи  

 

(210) TM  2021/730 (220) 29/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Трговско друштво за внатрешен и 

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 

ул. Народен фронт бр. 5-3/1, Скопје, MK 

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.01.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството, 

шумарството;сурови и вештачки смоли, 

сурови пластични материи;вештачки 

ѓубрива, смеши за гаснење на 

пожар;препарати за калење и заварување 

метали;хемиски производи за 

конзервирање прехранбени 

производи;материи за штавење;адхезиви 

(лепливи материи) наменети за индустрија  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од р'ѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и 

нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина за 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучувајќи ги течните горива за мотори) 

и материи за осветлување, свеќи, фитили  

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати;диететски 

супстанции што се користат во 

медицината;храна за бебиња;фластери, 

материјали за завои;материјали за 

пломбирање заби и забарски 

смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

на штетници;фунгициди, хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните 

легури;метални градежни 

материјали;метални преносни 

конструкции;метални материјали за 

железнички шини;жици и кабли од обичен 

метал;браварски производи;мали метални 

производи;метални цевки;каси;произоди 

од метал, кои не се опфатени со другите 

класи;руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 
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погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и 

трансмитерски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи; 

инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи;прибор за 

јадење;ладно оружје;жилети  

кл. 9  апарати и инструменти;научни, 

поморски, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

за мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, 

апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика;магнетски 

носачи на податоци, дискови за 

снимање;автоматски машини и механизми 

за апаратите што се активираат со монети 

или жетони;регистар каси;машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери;апарати за гаснење 

на пожари  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив, кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјал; лепила за канцелариска и куќна 

употреба; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за пакување, кои не се 

опфатени со другите класи; карти за 

играње; печатарски букви; клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени со другите класи;полуфабрикати 

од пластични материјали;материјали за 

подлошки, за заптисување и изолација, 

свитливи неметални цевки  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи;кожа од животни, куфери и 

патни торби;чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење;камшици и сарачки 

производи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт; црна смола и битумен; неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова 

коска, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали или 

од пластика  

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 на душеци 

(освен од гума или од пластични материи); 

сурови текстилни влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, чевли и капи  

кл. 26  тантели, везови, панделки и 

гајтани; петлици, копци, закачки и окца, 

топуски и игли; вештачко цвеќе  

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

преработки; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 
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тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, сладолед, мед, 

меласа, квасец, прашок за печење; сол, 

сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини, 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи кои не се 

опфатени со другите класи;животни 

(живи);свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за 

животни;пивски слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрит  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање на 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  подготвување храна и пијалоци; 

услуги за привремено сместување; 

медициска и хигиенска помош и 

разубавување; ветеринарски и 

земјоделски услуги; правни услуги; научни 

и индустриски истражувања; изработка на 

програми за комјутери; услуги кои се 

опфатени со други класи  

 

(210) TM  2021/731 (220) 29/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(300) 36103  16/06/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LAGUNA SWIFT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 
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загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/732 (220) 30/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ХАРДКОР ШОП 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Моша 

Пијаде бр. 1, Битола, MK 

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје 

(540)  

HARDCORE sports 

supplements 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  протеините како диететски додаток; 

казеин како диететски додаток; минерални 

додатоци на храната; витамински 

производи; таблети за слабеење и други 

диететски додатоци и суплементи кои не 

се опфатени со другите класи  

кл. 25  облека; маици со кратки ракави; 

хеланки; ракавици (облека); капи и друга 

спортска облека која не е опфатена со 

другите класи  

кл. 28  спортска опрема; ремени за 

кревање тегови (спортска опрема); тегови 

за вежбање; боксерски ракавици и друга 

спортска опрема која не е опфатена со 

другите класи  

кл. 32  безалкохолни пијалаци; екстракти 

за правење пијалаци; пијалаци од сурутка  

кл. 41  обезбедување спортска опрема; 

спортски активности; обука (тренирање); 

одржување часови по фитнес; услуги на 

личен тренер (фитнес)  

 

(210) TM  2021/733 (220) 30/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ХАРДКОР ШОП 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Моша 

Пијаде бр. 1, Битола, MK 

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, црна 

(531) 26.04.18;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  протеините како диететски 

додаток;казеин како диететски 

додаток;минерални додатоци на 

храната;витамински производи;таблети за 

слабеење и други диететски додатоци и 

суплементи кои не се опфатени со другите 

класи  

кл. 25  облека; маици со кратки ракави; 

хеланки; ракавици (облека); капи и друга 

спортска облека која не е опфатена со 

другите класи  

кл. 28  спортска опрема; ремени за 

кревање тегови (спортска опрема); тегови 

за вежбање; боксерски ракавици и друга 

спортска опрема која не е опфатена со 

другите класи  

кл. 32  безалкохолни пијалаци; екстракти 

за правење пијалаци; пијалаци од сурутка  

кл. 41  обезбедување спортска опрема; 

спортски активности; обука (тренирање); 

одржување часови по фитнес; услуги на 

личен тренер (фитнес)  

 

(210) TM  2021/735 (220) 30/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

Постојано ниски цени 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; 

увоз-извоз и услуги при продажба на 

големо и мало со широк спектар на 

производи достапни во маркети, 

групирање во корист на други, на различни 

производи (со исклучок на транспорт), 

овозможувајќи им на клиентите полесно да 

ги видат и купат овие производи преку 

каталози, пошта или со помош на 

електронски медиуми, преку веб-сајтови, 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, анализа на цени, бизнис 

истражување, дистрибуција на примероци  

 

(210) TM  2021/736 (220) 30/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, жолта 

(531) 01.03.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи; павлака 

(млечни производи); кисела павлака; 

сирење; кашкавал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; 

увоз-извоз и услуги при продажба на 

големо и мало со широк спектар на 

производи достапни во маркети, 

групирање во корист на други, на различни 

производи (со исклучок на транспорт), 

овозможувајќи им на клиентите полесно да 

ги видат и купат овие производи преку 

каталози, пошта или со помош на 

електронски медиуми, преку веб-сајтови; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; анализа на цени, бизнис 

истражување, дистрибуција на примероци  

 

(210) TM  2021/737 (220) 30/06/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна 

(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, анализа на цени, бизнис 

истражување, дистрибуција на примероци, 

малопродажба (презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за 

малопродажба), услуги при трговија на 

големо и мало и увоз-извоз со: кафе, чај, 

какао и вештачко кафе;ориз;тапиока и 

саго;брашно и производи од жито; леб; 

колачи и слаткарски производи; сладолед, 

шеќер, мед, меласа;квасец, прашок за 

печење; сол;сенф;оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии, мраз;спојување, за 

доброто на другите, на производи 

овозможувајќи им на корисниците полесно 
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да ги видат и купат тие стоки од 

продавници, преку каталози, пошта или со 

помош на електонски медиуми, преку веб-

сајтови  

 

(210) TM  2021/789 (220) 16/07/2021 

(442) 30/09/2021 

(731) ISKRA ZELINA KEMIJSKA 

INDUSTRIJA d.o.o. Fučkani 6, HR-10380 

Sv. I. Zelina, HR 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.2-8, 1000, Скопје 

(540)  

HERBOS CRVENO MASLO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

препарати за уништување на штетници; 

фунгициди, хербициди  
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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/2021/0590 

1 MK/T/2021/0666 

1 MK/T/2021/0727 

1 MK/T/2021/0728 

1 MK/T/2021/0729 

1 MK/T/2021/0730 

1 MK/T/2021/0789 

2 MK/T/2021/0727 

2 MK/T/2021/0728 

2 MK/T/2021/0729 

2 MK/T/2021/0730 

3 MK/T/2021/0555 

3 MK/T/2021/0594 

3 MK/T/2021/0595 

3 MK/T/2021/0625 

3 MK/T/2021/0669 

3 MK/T/2021/0676 

3 MK/T/2021/0727 

3 MK/T/2021/0728 

3 MK/T/2021/0729 

3 MK/T/2021/0730 

4 MK/T/2021/0666 

4 MK/T/2021/0727 

4 MK/T/2021/0728 

4 MK/T/2021/0729 

4 MK/T/2021/0730 

5 MK/T/2021/0523 

5 MK/T/2021/0555 

5 MK/T/2021/0560 

5 MK/T/2021/0590 

5 MK/T/2021/0591 

5 MK/T/2021/0625 

5 MK/T/2021/0626 

5 MK/T/2021/0627 

5 MK/T/2021/0628 

5 MK/T/2021/0629 

5 MK/T/2021/0630 

5 MK/T/2021/0631 

5 MK/T/2021/0669 

5 MK/T/2021/0670 

5 MK/T/2021/0671 

5 MK/T/2021/0676 

5 MK/T/2021/0680 

5 MK/T/2021/0681 

5 MK/T/2021/0682 

5 MK/T/2021/0685 

5 MK/T/2021/0705 

5 MK/T/2021/0727 

5 MK/T/2021/0728 

5 MK/T/2021/0729 

5 MK/T/2021/0730 

5 MK/T/2021/0732 

5 MK/T/2021/0733 

5 MK/T/2021/0789 

6 MK/T/2021/0647 

6 MK/T/2021/0727 

6 MK/T/2021/0728 

6 MK/T/2021/0729 

6 MK/T/2021/0730 

7 MK/T/2021/0530 

7 MK/T/2021/0666 

7 MK/T/2021/0727 

7 MK/T/2021/0728 

7 MK/T/2021/0729 

7 MK/T/2021/0730 

8 MK/T/2021/0727 

8 MK/T/2021/0728 

8 MK/T/2021/0729 

8 MK/T/2021/0730 

9 MK/T/2021/0268 

9 MK/T/2021/0269 

9 MK/T/2021/0530 

9 MK/T/2021/0647 

9 MK/T/2021/0653 

9 MK/T/2021/0704 

9 MK/T/2021/0727 

9 MK/T/2021/0728 

9 MK/T/2021/0729 

9 MK/T/2021/0730 

10 MK/T/2021/0270 

10 MK/T/2021/0271 
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10 MK/T/2021/0560 

10 MK/T/2021/0669 

10 MK/T/2021/0727 

10 MK/T/2021/0728 

10 MK/T/2021/0729 

10 MK/T/2021/0730 

11 MK/T/2021/0649 

11 MK/T/2021/0650 

11 MK/T/2021/0651 

11 MK/T/2021/0652 

11 MK/T/2021/0727 

11 MK/T/2021/0728 

11 MK/T/2021/0729 

11 MK/T/2021/0730 

12 MK/T/2021/0638 

12 MK/T/2021/0666 

12 MK/T/2021/0711 

12 MK/T/2021/0712 

12 MK/T/2021/0727 

12 MK/T/2021/0728 

12 MK/T/2021/0729 

12 MK/T/2021/0730 

14 MK/T/2020/0826 

14 MK/T/2021/0540 

14 MK/T/2021/0592 

16 MK/T/2020/0112 

16 MK/T/2020/0826 

16 MK/T/2021/0727 

16 MK/T/2021/0728 

16 MK/T/2021/0729 

16 MK/T/2021/0730 

17 MK/T/2021/0727 

17 MK/T/2021/0728 

17 MK/T/2021/0729 

17 MK/T/2021/0730 

18 MK/T/2021/0727 

18 MK/T/2021/0728 

18 MK/T/2021/0729 

18 MK/T/2021/0730 

19 MK/T/2021/0725 

19 MK/T/2021/0727 

19 MK/T/2021/0728 

19 MK/T/2021/0729 

19 MK/T/2021/0730 

20 MK/T/2021/0727 

20 MK/T/2021/0728 

20 MK/T/2021/0729 

20 MK/T/2021/0730 

21 MK/T/2021/0555 

21 MK/T/2021/0592 

22 MK/T/2021/0727 

22 MK/T/2021/0728 

22 MK/T/2021/0729 

22 MK/T/2021/0730 

24 MK/T/2021/0727 

24 MK/T/2021/0728 

24 MK/T/2021/0729 

24 MK/T/2021/0730 

25 MK/T/2021/0270 

25 MK/T/2021/0271 

25 MK/T/2021/0552 

25 MK/T/2021/0592 

25 MK/T/2021/0640 

25 MK/T/2021/0653 

25 MK/T/2021/0727 

25 MK/T/2021/0728 

25 MK/T/2021/0729 

25 MK/T/2021/0730 

25 MK/T/2021/0732 

25 MK/T/2021/0733 

26 MK/T/2021/0727 

26 MK/T/2021/0728 

26 MK/T/2021/0729 

26 MK/T/2021/0730 

28 MK/T/2021/0608 

28 MK/T/2021/0610 

28 MK/T/2021/0732 

28 MK/T/2021/0733 

29 MK/T/2018/1303 

29 MK/T/2019/0858 

29 MK/T/2020/0770 

29 MK/T/2021/0553 

29 MK/T/2021/0559 

29 MK/T/2021/0624 

29 MK/T/2021/0634 

29 MK/T/2021/0648 

29 MK/T/2021/0668 

29 MK/T/2021/0703 

29 MK/T/2021/0727 

29 MK/T/2021/0728 

29 MK/T/2021/0729 

29 MK/T/2021/0730 

29 MK/T/2021/0736 

30 MK/T/2018/1303 

30 MK/T/2019/0858 

30 MK/T/2021/0542 

30 MK/T/2021/0553 

30 MK/T/2021/0634 

30 MK/T/2021/0644 

30 MK/T/2021/0648 

30 MK/T/2021/0698 

30 MK/T/2021/0699 

30 MK/T/2021/0700 

30 MK/T/2021/0701 

30 MK/T/2021/0702 

30 MK/T/2021/0703 

30 MK/T/2021/0727 

30 MK/T/2021/0728 

30 MK/T/2021/0729 

30 MK/T/2021/0730 

31 MK/T/2019/0858 

31 MK/T/2020/0770 

31 MK/T/2021/0668 

31 MK/T/2021/0703 

31 MK/T/2021/0727 

31 MK/T/2021/0728 

31 MK/T/2021/0729 

31 MK/T/2021/0730 

32 MK/T/2019/0858 

32 MK/T/2021/0608 

32 MK/T/2021/0610 

32 MK/T/2021/0644 

32 MK/T/2021/0686 
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32 MK/T/2021/0687 

32 MK/T/2021/0727 

32 MK/T/2021/0728 

32 MK/T/2021/0729 

32 MK/T/2021/0730 

32 MK/T/2021/0732 

32 MK/T/2021/0733 

33 MK/T/2019/0858 

33 MK/T/2021/0607 

33 MK/T/2021/0644 

33 MK/T/2021/0686 

33 MK/T/2021/0687 

33 MK/T/2021/0727 

33 MK/T/2021/0728 

33 MK/T/2021/0729 

33 MK/T/2021/0730 

34 MK/T/2021/0612 

34 MK/T/2021/0727 

34 MK/T/2021/0728 

34 MK/T/2021/0729 

34 MK/T/2021/0730 

34 MK/T/2021/0731 

35 MK/T/2020/0026 

35 MK/T/2020/0112 

35 MK/T/2020/0826 

35 MK/T/2021/0137 

35 MK/T/2021/0270 

35 MK/T/2021/0271 

35 MK/T/2021/0530 

35 MK/T/2021/0551 

35 MK/T/2021/0552 

35 MK/T/2021/0553 

35 MK/T/2021/0590 

35 MK/T/2021/0607 

35 MK/T/2021/0608 

35 MK/T/2021/0610 

35 MK/T/2021/0639 

35 MK/T/2021/0647 

35 MK/T/2021/0666 

35 MK/T/2021/0668 

35 MK/T/2021/0680 

35 MK/T/2021/0681 

35 MK/T/2021/0690 

35 MK/T/2021/0691 

35 MK/T/2021/0706 

35 MK/T/2021/0707 

35 MK/T/2021/0710 

35 MK/T/2021/0713 

35 MK/T/2021/0721 

35 MK/T/2021/0727 

35 MK/T/2021/0728 

35 MK/T/2021/0729 

35 MK/T/2021/0730 

35 MK/T/2021/0735 

35 MK/T/2021/0736 

35 MK/T/2021/0737 

36 MK/T/2021/0713 

36 MK/T/2021/0727 

36 MK/T/2021/0728 

36 MK/T/2021/0729 

36 MK/T/2021/0730 

37 MK/T/2021/0666 

37 MK/T/2021/0704 

38 MK/T/2020/0026 

38 MK/T/2021/0137 

38 MK/T/2021/0268 

38 MK/T/2021/0269 

38 MK/T/2021/0653 

38 MK/T/2021/0727 

38 MK/T/2021/0728 

38 MK/T/2021/0729 

38 MK/T/2021/0730 

39 MK/T/2021/0607 

39 MK/T/2021/0666 

39 MK/T/2021/0710 

39 MK/T/2021/0727 

39 MK/T/2021/0728 

39 MK/T/2021/0729 

39 MK/T/2021/0730 

40 MK/T/2021/0666 

40 MK/T/2021/0727 

40 MK/T/2021/0728 

40 MK/T/2021/0729 

40 MK/T/2021/0730 

41 MK/T/2020/0026 

41 MK/T/2020/0112 

41 MK/T/2021/0137 

41 MK/T/2021/0516 

41 MK/T/2021/0592 

41 MK/T/2021/0608 

41 MK/T/2021/0610 

41 MK/T/2021/0653 

41 MK/T/2021/0713 

41 MK/T/2021/0721 

41 MK/T/2021/0727 

41 MK/T/2021/0728 

41 MK/T/2021/0729 

41 MK/T/2021/0730 

41 MK/T/2021/0732 

41 MK/T/2021/0733 

42 MK/T/2021/0268 

42 MK/T/2021/0269 

42 MK/T/2021/0666 

42 MK/T/2021/0713 

42 MK/T/2021/0721 

42 MK/T/2021/0727 

42 MK/T/2021/0728 

42 MK/T/2021/0729 

42 MK/T/2021/0730 

43 MK/T/2018/1303 

43 MK/T/2019/0858 

43 MK/T/2021/0611 

43 MK/T/2021/0634 

43 MK/T/2021/0688 

43 MK/T/2021/0710 

43 MK/T/2021/0720 

43 MK/T/2021/0726 

44 MK/T/2021/0551 

44 MK/T/2021/0560 

44 MK/T/2021/0713 

45 MK/T/2021/0690 

45 MK/T/2021/0691 
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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) 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0626 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0627 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0628 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0629 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0630 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0631 

Blueair AB MK/T/2021/0649 

Blueair AB MK/T/2021/0650 

Blueair AB MK/T/2021/0651 

Blueair AB MK/T/2021/0652 

Brand Management Group Ltd MK/T/2018/1303 

Burn to Give SpA MK/T/2021/0713 

Chips Way d.o.o. MK/T/2021/0624 

GUSTOPHARMA CONSUMER HEALTH, S.L. MK/T/2021/0676 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE MK/T/2021/0666 

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. MK/T/2021/0638 

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. MK/T/2021/0711 

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. MK/T/2021/0712 

Households & Toiletries Manufacturing Co., Ltd. MK/T/2021/0669 

INFINITY INVESTMENT SHA MK/T/2021/0516 

ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o. MK/T/2021/0789 

International Foodstuffs Co., L.L.C. MK/T/2021/0648 

Kassatly Group Holding SAL MK/T/2021/0686 

Kassatly Group Holding SAL MK/T/2021/0687 

Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC MK/T/2021/0726 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0770 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0555 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0559 

Novartis AG MK/T/2021/0591 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0612 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0731 

Prizren Commerce Group SH.P.K. MK/T/2021/0553 

REMEDICA Ltd. MK/T/2021/0523 

Riot games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2021/0653 
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SYNGENTA CROP PROTECTION AG MK/T/2021/0685 

Saucony, Inc. MK/T/2021/0639 

Saucony, Inc. MK/T/2021/0640 

Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd. MK/T/2021/0268 

Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd. MK/T/2021/0269 

Shenzhen DOKE electronic co., LTD MK/T/2021/0530 

Unilever IP Holdings B.V. MK/T/2021/0625 

АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2021/0680 

АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2021/0681 

АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2021/0682 

АЛПЕК ТРЕЈД ДООЕЛ Прилеп MK/T/2021/0611 

АРОС ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/2021/0552 

Адвокатско друштво БАЧОВСКИ СИНКОЛИ АДВОКАТИ MK/T/2021/0690 

Адвокатско друштво БАЧОВСКИ СИНКОЛИ АДВОКАТИ MK/T/2021/0691 

Аксапта Мастерс ДОО Скопје MK/T/2021/0721 

ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје MK/T/2021/0704 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/2021/0705 

ДТУ „ДИДЕ РОЈАЛ ФУД“ ДОО СТРУМИЦА MK/T/2021/0688 

ДТУ „МАРКТ ОРГАНИК“ ДООЕЛ MK/T/2019/0858 

Друштво за консалтинг и маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз 

Зелениково MK/T/2020/0026 

Друштво за консалтинг, трговија и услуги НОВ КОЛЕКТИВ 4 ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2021/0634 

Друштво за маркетиншки услуги МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0112 

Друштво за производство и трговија БИОБОТАНИКА ДОО Кавадарци MK/T/2021/0668 

Друштво за производство трговија, транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар MK/T/2021/0670 

Друштво за производство трговија, транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар MK/T/2021/0671 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2021/0542 

Друштво за производство, трговија и услуги ПАУЕР ХАУС БАЈ ИРИНА ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2021/0608 

Друштво за производство, трговија и услуги ПАУЕР ХАУС БАЈ ИРИНА ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2021/0610 

Друштво за производство, трговија и услуги ПОИНТ КАФЕ БАР ДОО Скопје MK/T/2021/0720 

Друштво за производство, трговија и услуги ПРО ЗДЕНКА КАБЛИ ДОО Неготино MK/T/2021/0647 

Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-извоз 

Битола MK/T/2021/0732 

Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-извоз 

Битола MK/T/2021/0733 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел MK/T/2021/0594 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел MK/T/2021/0595 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино MK/T/2021/0706 



 

 

208 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино MK/T/2021/0707 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино MK/T/2021/0735 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино MK/T/2021/0736 

Друштво за трговија и услуги МОНДАВИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0607 

Друштво за трговија, услуги, увоз и извоз БОТТЕГА ДЕЛ ГУСТО ДОО Скопје MK/T/2021/0710 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2021/0560 

Иван Шилегов MK/T/2021/0644 

КАМ ДОО MK/T/2021/0737 

Кристијан Арсов MK/T/2020/0826 

МАКС ОПТИКА ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/2021/0551 

ПОФИКС ДОО MK/T/2021/0725 

ТОДОРОВ ВАСКО MK/T/2021/0592 

ТП ФИОРЕ ЕКСКЛУЗИВ АЛЕКСАНДАР МОМЧИЛО КИМЕВСКИ MK/T/2021/0540 

ТРИПЛЕ-И ЛАБ ДОО увоз-изоз Скопје MK/T/2021/0137 

Трговско друштво за внатрешен и надвоешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје MK/T/2021/0727 

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје MK/T/2021/0728 

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје MK/T/2021/0729 

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје MK/T/2021/0730 

Трговско друштво за производство и трговија Бодар, Гоце и др. увоз-извоз ДОО 

Скопје MK/T/2021/0590 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен MK/T/2021/0698 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен MK/T/2021/0699 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен MK/T/2021/0700 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен MK/T/2021/0701 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен MK/T/2021/0702 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен MK/T/2021/0703 

Х & H ШОЕС ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/2021/0270 

Х & H ШОЕС ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/2021/0271 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

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

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

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

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  29887  (151)  27/08/2021 

(210)  TM  2016/144 (220)  10/02/2016 

(181)  10/02/2026 

(450)  30/09/2021 

(732)  Небојша Златевски ул. Фазанерија 

I бр.96, Гостивар, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кроасани  

 

(111)  29885  (151)  27/08/2021 

(210)  TM  2016/277 (220)  11/03/2016 

(181)  11/03/2026 

(450)  30/09/2021 

(732)  Златевски Љубиша Долна 

Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  црна, сребрена, жолта, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална вода, сода вода, 

безалкохолни пијалоци и енергетски 

пијалоци  

 

(111)  29890  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2017/232 (220)  01/03/2017 

(181)  01/03/2027 

(450)  30/09/2021 

(732)  SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek M. 

Gupcac 2, Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

DEZISAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење полирање, триење и 

нагризување, сапуни  

 

(111)  29891  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2017/233 (220)  01/03/2017 

(181)  01/03/2027 

(450)  30/09/2021 

(732)  SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek M. 

Gupcac 2, Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

FAKS HELIZIM aquamarine 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење полирање, триење и 

нагризување, сапуни  

 

(111)  29892  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2017/234 (220)  01/03/2017 
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(181)  01/03/2027 

(450)  30/09/2021 

(732)  SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek M. 

Gupcac 2, Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

FAKS HELIZIM NATURAL & 

SENSITIVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење полирање, триење и 

нагризување, сапуни  

 

(111)  29893  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2017/235 (220)  01/03/2017 

(181)  01/03/2027 

(450)  30/09/2021 

(732)  SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek M. 

Gupcac 2, Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

FAKS HELIZIM SUPERAKTIV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење полирање, триење и 

нагризување, сапуни  

 

(111)  29934  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2018/376 (220)  19/04/2018 

(181)  19/04/2028 

(450)  30/09/2021 

(300)  27251868  02/11/2017  CN 

(732)  Guangdong Puss Investment Co., 

Ltd. X1301-C1486, No. 106, Fengze East 

Road, Nansha District, Guangzhou, CN 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на малопродажба или 

големопродажба за фармацевтски, 

ветеринарни и санитарни препарати и 

медицински набавки; рекламирање; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; советување за бизнис 

работење и организација; изнајмување 

автомати; барање спонзорства; 

изнајмување штандови за продажба; 

услуги на агенции за увоз-извоз; услуги на 

агенција за вработување; ажурирање и 

одржување податоци во компјутерски бази 

на податоци; маркетинг; сметководство; 

комерцијална администрација за 

издавање лиценци за стоки и услуги за 

други лица; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; услуги за 

преместување на бизнисите  

 

(111)  29975  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2018/860 (220)  05/09/2018 
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(181)  05/09/2028 

(450)  30/09/2021 

(732)  Балон Твистер ДООЕЛ Скопје ул. 

Будимпештанска 11 б, MK 

(740)  Балон Твистер Стор ул. Московска 

24/4 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало на 

реквизити за родендени и забави  

 

(111)  29933  (151)  17/09/2021 

(210)  TM  2018/1017 (220)  19/10/2018 

(181)  19/10/2028 

(450)  30/09/2021 

(732)  СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, магента, темно сина, зелена, 

жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комуникации со јавност и реклама 

на услуги преку медиуми  

кл. 36  осигурување, финансиски и 

монетарни работи и работи врзани за 

недвижен имот  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, ресторани, кафулиња  

 

(111)  29935  (151)  17/09/2021 

(210)  TM  2018/1022 (220)  19/10/2018 

(181)  19/10/2028 

(450)  30/09/2021 

(732)  СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, магента, темно сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комуникации со јавност и реклама 

на услуги преку медиуми  

кл. 36  осигурување, финансиски и 

монетарни работи и работи врзани за 

недвижен имот  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, ресторани, кафулиња  

 

(111)  29915  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2019/747 (220)  03/06/2019 

(181)  03/06/2029 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР 

ЦОПАНЕЛИС ДОО с. Рaброво 

Валандово ул.Индустриска бр. 3с. 

Раброво, Валандово, MK 

(740)  ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово  

(540)  

 

(591)  кафена, жолта, бела, зелена, 

црвена, портокалова, црна 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(111)  29888  (151)  02/09/2021 

(210)  TM  2019/807 (220)  24/06/2019 

(181)  24/06/2029 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МИРАНА Мирсинова 

Ана ДООЕЛ експорт-импорт Велес ул. 

Благој Нечев бр. 49, Велес, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  доматен сос за готвење, доматно 

пире, мармалад, маргарин  

кл. 30  кечап (сос), овошни желеа, оцет, 

сос (доматен сос), сосви (додатоци во 

храна), производи од какао, мајонез, сенф, 

бисквити  

 

(111)  29884  (151)  25/08/2021 

(210)  TM  2019/959 (220)  16/08/2019 

(181)  16/08/2029 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МИНЕКС ГРОУП 

ДООЕЛ Скопје Бул. Филип Втори 15/2, 

Чаир, Скопје, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  житни производи  

 

(111)  29883  (151)  25/08/2021 

(210)  TM  2019/1073 (220)  26/09/2019 

(181)  26/09/2029 

(450)  30/09/2021 

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ Улуабат Коју бр.16700, 

Карачабеј Бурса, TR 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, 

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 

Скопје 

(540)  

PASTORIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии  

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(111)  29916  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2019/1096 (220)  04/10/2019 
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(181)  04/10/2029 

(450)  30/09/2021 

(300)  047582019  05/04/2019  CH 

(732)  Intuit Inc. 2535 Garcia Avenue, 

Mountain View, CA 94043, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

INTUIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини, машински алати, алати на 

струја; мотори и машини, освен за копнени 

возила; машински делови за спојување и 

трансмисија, освен за копнени возила; 

земјоделски алатки, кои не се управуваат 

рачно; инкубатори за јајца; автоматски 

вендинг машини; индустриски роботи; 

тродимензионални (3Д) печатачи; пенкала 

за 3Д печатење; електрични и преси на 

струја за печатење на платежни картички; 

електрични и преси на струја за печатење 

на кредитни картички; соларни генератори 

за струја; преносни генератори на 

електричнa енергија; екстрактори за 

овошје електрични и на струја; цедачи за 

овошје и зеленчук електрични и на струја; 

миксери за храна електрични и на струја; 

рендиња за храна електрични и на струја; 

правосмукалки; водено-суво 

правосмукалки; правосмукалки без кабел; 

филтри за прашина и вреќи за 

правосмукалки; додатоци за 

правосмукалки за распрскување парфеми 

и дезинфектанти; машини за чистење 

теписи; метли без кабел; мелници за сол и 

бибер, кои не се управуваат рачно; 

машини за перење садови вклучувајќи 

машини за перење садови за над работна 

маса; машини за миење шишиња; машини 

за перење алишта; машини за чистење со 

пареа; центрифугални сушари кои не се 

греат; машини за хемиско чистење 

вклучувајќи машини за хемиско чистење за 

над работна маса; машини за правење 

сода сокови и минерална вода; машини за 

подготовка на храна електрични и на 

струја; машини за миење овошје; чистачи 

и метли за базени; мелници за кафе на 

струја; електрични режачи за пица; 

градинарски алати и алати за косење на 

струја; тримери за трева и плевели на 

струја; дувачи на снег; електрични кујнски 

миксери; електрични ножички; електрични 

ножеви; електрични отварачи за конзерви; 

електрични вакуумски затворачи за храна; 

електрични машини за дробење мраз; 

електронски хранилки за диви животни, 

животни и миленичиња; електрични 

системи за отворање и затворање на 

врати; електрични управувачи на порти; 

електронски ултрасонични единици за 

чистење; машини за пливање спротивно 

од струјата  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт дискови, 

ДВДа и други дигитални медиуми за 

снимање; автоматски машини и 

механизми за апарати што се активираат 

со жетони; регистарски каси, машини за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери, апарати за гаснење 

пожар; компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер; компјутерски софтверски 
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апликации за мобилни направи; 

компјутерски софтвер за користење во 

сметководство, книговодство, обработка 

на трансакции, управување со трансакции, 

подготовка на даноци и планирање, 

пополнување на даноци, управување со 

даноци, управување со деловни процеси и 

финансиско планирање; компјутерски 

софтвер за користење при управување со 

професионална даночна работа; 

компјутерски софтвер за управување со 

бази со податоци, собирање податоци, 

известување податоци и пренесување 

податоци; компјутерски софтвер за онлајн 

копирање (бек-ап) на електронски 

датотеки; алатки и теркови за развој на 

софтверски; компјутерски софтвер за 

користење во дистрибуција, инсталирање 

и освежување други апликации; 

компјутерски софтвер за соработка и 

делење на податоци со други; 

компјутерски софтвер за синхронизирање 

податоци помеѓу компјутери и мобилни 

направи; компјутерски софтвер кој се 

користи за електронска размена на 

сметководствени, финансиски и 

потрошувачки податоци, контакти, 

продукти и деловни податоци; 

компјутерски софтвер за управување со 

инвентар, управување со проектни 

трошоци, проценување, трошоци на 

работно место, следење на време на 

вработени, управување со деловни 

потфати и управување со проекти; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

хардвер за користење при трансакции во 

местото на продажба, обработка на 

трансакции, печатење на потврди и 

управување со малопродажни потфати; 

компјутерски софтвер за креирање, 

кроење по мерка и управување со 

фактури, запишување на плаќања и 

издавање сметки; компјутерски софтвер за 

користење во организирање, снабдување 

и следење на продажба, податоци за 

наплата и побарувања; компјутерски 

софтвер за следење на приходи, трошоци, 

продажба и профитабилност преку 

локацијата на работата, одделението, 

видот на работата или други кориснички 

информации; компјутерски софтвер за  

пресметување и наплата на данок од 

продажба и за креирање извештаи за 

плаќањe данок од продажба на соодветни 

даночни агенции; компјутерски софтвер за 

фактурирање кредитни картички и 

обработка на плаќања со кредитни 

картички; компјутерски софтвер за онлајн 

банкарство; компјутерски софтвер за 

контрола на пристап до финансиски 

информации преку електронски 

нагодувања за дозвола; компјутерски 

софтвер за креирање, кроење по мерка, 

печатење, извоз и нарачки за купување 

преку електронска пошта; компјутерски 

софтвер за следење на времето на 

работење на вработените и 

подизведувачите; компјутерски софтвер за  

креирање и управување буџети; 

компјутерски софтвер за  креирање 

ценовни понуди и понуди за трансферни 

цени за фактури; компјутерски софтвер за 

автоматизација на креирањето на 

фактури; компјутерски софтвер за 

креирање, кроење по мерка, печатење, 

извоз и финансиско известување по 

електронска пошта, деловни извештаи, 

завршни сметки, пријави за добивка и 

загуба, пријави за обрт на средства и 

даночни извештаи за продажба; 

компјутерски софтвер за креирање, 

печатење, и следење чекови и нарачки за 

купување; компјутерски софтвер за 

следење продажба, трошоци и плаќања; 

компјутерски софтвер за анализирање на 

финансиската состојба на бизнисите и 
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индустриите; компјутерски софтвер за 

управување со списоци на купувачи, 

електронска пошта и печатење формулари 

за продажба и следење на тековните 

сметки; компјутерски софтвер за 

внесување контакти и финансиски 

податоци од други електронски сервиси и 

софтвер; компјутерски софтвер за 

управување при трансакции во местото на 

продажба и малопродажба; компјутерски 

софтвер за користење при обработка и 

управување со платни списоци, шеми за 

придонеси, осигурителни шеми, пензиски 

шеми, осигурителни шеми за невработени 

и при-пејд шеми за здравствена заштита; 

компјутерски софтвер за управување со 

информации од здравствена заштита, 

информации за препишани терапии, 

медицински истории, медицински 

плаќања, досиеја на пациенти и други 

медициски белешки; компјутерски софтвер 

за управување со медицинско 

осигурување, медицински плаќања, 

трошоци и издавање сметки; софтвер за 

управување со односот со потрошувачи 

(ЦРМ); софтвер за планирање на 

ресурсите на претпријатијата (ЕРП); 

софтвер за управување со работата за 

користење при управување со 

недвижности и имоти, управување со 

автомобилски сервиси и поправки, 

управување во градежништво и градење, 

управување со здравствени ординации, 

управување со адвокатски канцеларии, 

управување со непрофитни организации и 

организации од јавниот сектор, 

управување со малопродажба и ресторани 

и управување со услуги за патувања; 

компјутерски периферни делови; фиоки за 

пари; компјутерски печатачи; компјутерски 

печатачи и терминали за на местото на 

продажбата; читачи и скенери на кредитни 

и дебитни картички; читачи и скенери на 

бар кодови; терминали за кредитни 

картички на местото на продажбата и 

обработка на трансакции  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

готвење, ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и санитарни намени; 

Ламби; ЛЕД светла; направи за 

осветлување, вклучувајќи направи за 

осветлување кои се напојуваат со соларна 

енергија; џебни сијалици; пенкало 

сијалици; сијалици за на работна маса; 

чебни сијалици покажувачи; светла за 

читање и светла за книги; рефлектори за 

велосипед и светла за велосипед; џебни 

помошни светла; преносни ламби за на 

глава; ламби за на зглоб на рака и ламби 

за на глава за лична употреба; абажури за 

ламби; електрични и свеќи без пламен; 

греалки; греалки за тераси; апарати за 

греење на просторот; џебни греачи; греачи 

за нозе; греачи за кревет; маси со 

горилници и камини; примачи на соларна 

енергија; машини за сушење алишта; 

електрични закачалки за сушење алишта; 

направи за парење облека; електрични 

греачи за пијалоци; фурни, вклучувајќи и 

преносни; машини за кафе; апарати за 

ладење пијалоци; готвачи за ориз; готвачи 

под притисок; електрични плотни за 

вафли; електрични плотни за сендвичи; 

електронски готвачи за јајца; машини за 

правење леб; електрични кафемати; 

електрични еспресо машини; скари 

(кујнски уреди), електрични скари, скари на 

гас; скари на ќумур; пекачи; електрични 

вински подруми; шишиња за жешка вода; 

апарати за хидромасажни купки; преносни 

и рачни тушеви; преносни бањи за 

стапала; декоративни фонтани со вода; 

капаци за бањи кои добро затвараат; 

компостни тоалети; фенови за коса; рачни 

фенови; електрични машини за бричење 

со топла пена; електрични шпорети; 
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преносни шпорети за употреба во камп; 

електрични топли чинии и пекачи; направи 

за парење на храна ; микробранови печки; 

фурни за пецива; фурни за готвење; 

машини за "sous-vide"; ладилници; 

преносни разладни апарати за широка 

употреба; разладни ормани; мини барови; 

електрични сушари за чинии; апарати за 

контрола на природата; прочистувачи на 

воздух и јонизатори за домашна употреба; 

електрични и на струја испарувачи за 

домашна употреба; сушачи на воздухот; 

клима уреди и вентилатори; електрични 

вентилатори за лична употреба; апарати 

за разладување на воздухот; апарати и 

машини за филтрирање и прочистување 

на воздухот; електрични направи за 

деодорирање на соби; фотоволтаични 

направи за произведување напон; 

разладни апарати базирани на сончева 

енергија; соларни термални воздушни 

системи за цели на греење; филтри за 

вода за пиење; апарати за филтрација на 

вода и стерилизирање  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив;индустриски анализи и истражувачки 

услуги;изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер;инсталирање, 

одржување, освежување или изнајмување 

на компјутерски софтвер;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува;чување на 

електронски податоци;услуги на 

хостирање и софтвер како услуга;клауд 

базиран софтвер и клауд базирани 

софтверски платформи;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за користење во 

сметководство, книговодство, обработка 

на трансакции, управување со трансакции, 

подготовка на даноци и планирање, 

пополнување на даноци, управување со 

даноци, управување со деловни процеси и 

финансиско планирање;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за користење 

при управување со професионална 

даночна работа;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за управување 

со бази со податоци, собирање податоци, 

известување податоци и пренесување 

податоци;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за онлајн копирање (бек-ап) 

на електронски датотеки;алатки и теркови 

за развој на софтвер;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за користење во 

дистрибуција, инсталирање и освежување 

други апликации;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за соработка и 

делење на податоци со 

други;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за синхронизирање 

податоци помеѓу компјутери и мобилни 

направи;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за електронска размена за 

на сметководствени, финансиски и 

потрошувачки податоци, контакти, 

продукти и деловни податоци;компјутерски 

софтвер за управување со инвентар, 

управување со проектни трошоци, 

проценување, трошоци на работно место, 

следење на време на вработени, 

управување со деловни потфати и 

управување со проекти;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за користење во 

трансакции во местото на продажба, 

обработка на трансакции, печатење на 

потврди и управување со малопродажни 
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потфати;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за креирање, кроење, и 

управување со фактури, запишување на 

плаќања и издавање 

сметки;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за користење во 

организирање, снабдување и следење на 

продажба, податоци за наплата и 

побарувања;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за следење приходи, 

трошоци, продажба и профитабилност 

преку локацијата на работата, 

одделението, видот на работата или други 

кориснички информации;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за 

пресметување и наплата на данок од 

продажба и за креирање извештаи за 

плаќањe данок од продажба на соодветни 

даночни агенции;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за фактурирање 

кредитни картички и обработка на плаќања 

со кредитни картички;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за онлајн 

банкарство;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за контрола на пристап до 

финансиски информации преку 

електронски нагодувања за 

дозвола;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за креирање, кроење по 

мерка, печатење, извоз и нарачки за 

купување преку електронска 

пошта;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за следење на времето на 

работење на вработените и 

подизведувачите;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за креирање и 

управување со буџети;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за креирање 

ценовни понуди и понуди за трансферни 

цени за фактури;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за 

автоматизација на креирањето на 

фактури;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за креирање, кроење по 

мерка, печатење, извоз и финансиско 

известување по електронска пошта, 

деловни извештаи, завршни сметки, 

пријави за добивка и загуба, пријави за 

обрт на средства и даночни извештаи за 

продажба;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за креирање, печатење, и 

следење чекови и нарачки за 

купување;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за следење продажба, 

трошоци и плаќања;компјутерски софтвер 

за анализирање на финансиската состојба 

на бизнисите и индустриите;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за управување 

со списоци на купувачи, електронска 

пошта и печатење формулари за 

продажба и следење на тековните 

сметки;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за внесување контакти и 

финансиски податоци од други 

електронски сервиси и 

софтвер;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за управување при 

трансакции во местото на продажба и 
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малопродажба;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за користење при обработка 

и управување со платни списоци, шеми за 

придонеси, осигурителни шеми, пензиски 

шеми, осигурителни шеми за невработени 

и при-пејд шеми за здравствена 

заштита;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за управување со 

информации од здравствена заштита, 

информации за препишани терапии, 

медициснки истории, медицински 

плаќања, досиеја на пациенти и други 

медициски белешки;обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за управување 

со медицинско осигурување, медицински 

плаќања, трошоци и издавање 

сметки;обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за управување со односот 

со потрошувачи (ЦРМ);обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува за планирање 

на ресурсите на претпријатијата 

(ЕРП);обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за управување со работата 

за користење при управување со 

недвижности и имоти, управување со 

автомобилски сервиси и поправки, 

управување во градежништво и градење, 

управување со здравствени ординации, 

управување со адвокатски канцеларии 

управување со непрофитни организации и 

организации од јавниот сектор, 

управување со малопродажба и ресторани 

и управување со услуги за 

патувања;електронско чување на датотеки 

и документи;чување на електронски 

медиуми, имено, слики, текст, звук, 

финансиски податоци и контакт 

податоци;услуги за чување за архивирање 

на бази со податоци, слики и други 

електронски податоци;услуги на 

хостирање податоци;хостирање 

софтверски програми за користење во 

управување, организирање и делење 

податоци на компјутерски сервер и за веб 

базирана соработка на глобална 

компјутерска мрежа и на интерни 

компјутерски мрежи;услуги на техничка 

поддршка;техничко советување во 

областите на компјутерски хардвер и 

софтвер;услуги на инсталирање 

компјутерски софтвер, уредување, и 

услуги за конфигурирање;услуги на 

компјутерски софтвер и услуги за 

интеграција на системи;конверзија на 

податоци од компјутерски програми или 

информации;услуги за спасување на 

податоци;услуги на техничка поддршка, 

имено, дијагностика на проблеми кај 

компјутерски софтвер, веб страни, онлајн 

услуги, веб проблеми и проблеми на 

онлајн апликации, проблеми кај мобилни 

апликации, мрежни проблеми и проблеми 

со податоци и бази со 

податоци;синхронизирање податоци 

помеѓу компјутери и мобилни направи  

 

(111)  29973  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2019/1287 (220)  18/11/2019 

(181)  18/11/2029 

(450)  30/09/2021 

(732)  REMEDICA Ltd Limassol, Cyprus, 

Ahamon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

IMAREM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29882  (151)  25/08/2021 

(210)  TM  2019/1291 (220)  18/11/2019 

(181)  18/11/2029 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за тртовија и услуги 

ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје Булевар ВМРО 

бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;односи со 

јавноста;медиумска презентација;бизнис 

информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизниз менаџмент кај 

уметничките професии;демонстрација на 

производи, ангажирање манекенки за 

рекламирање или промовирање 

производи;барање 

спонзорства;вработување персонал, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите, изнајмување рекламен 

простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции;комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба;on-line рекламирање по пат 

на компјутерска мрежа односи со јавност, 

промоција, промовирање на продажбата 

за трети лица, објавување рекламни 

текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, ширење 

на рекламни огласи и рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, организирање дејности и 

советување за организирање;советување 

за бизнис работење и 

организација;телевизиско 

рекламирање;уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките професии)  

кл. 38  телекомуникации, услуги на 

телекомуникација и информативна 

технологија, имено, пренос на глас, 

податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 
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мрежа;услуги на лична 

комуникација;емитување кабелска 

телевизија, емитување радио програми, 

емитување телевизиски програми, 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа, 

изнајмување модеми, изнајмување 

телекомуникациска опрема, информации 

од областа на телекомуникациите, 

кабелска телевизија (емитување кабелска 

телевизија), компјутерски терминали 

(комуникација со помош на компјутерски 

терминали), обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување кориснички пристап 

на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги], обезбедување 

пристап до бази на податоци, 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа, 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевиско купување, [телешопинг], 

пренесување преку сателит, телевизиски 

програми (емитување телевизиски 

програми), услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок, 

услуги на поставување телекомуникациски 

довод и приклучок, услуги на пренесување 

конференции од далечина, услуги со 

електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]  

кл. 41  образовни услуги;обука;забава, 

спортски и културни. активности;услуги за 

продукција на радио и телевизиски 

програми, забавни програми. шоу 

програми (продукција на шоу 

програми);резервирање места за шоу 

програми;организирање шоу програми 

[импресарио услуги];видеокамери 

(изнајмување видео камери), видеоленти 

(изнајмување видеоленти и монтажа на 

видеоленти), водење концерти 

(организирање и водење концерти), 

електронско издаваштво, забава 

(планирање на забава), информации за 

образовни и забавни настани, 

известување за забави, звучни записи 

(изнајмување звучни записи), избори на 

убавици (организирање избори на 

убавици);изнајмување кинематографски 

филмови, изнајмување радио и 

телевизиски апарати, изнајмување 

сценски декор, изнајмување уреди за 

осветлување за театарска сценографија и 

телевизиски студија, изнајмување 

филмски проектори и прибори, 

конференции (организирање и водење 

конференции), микрофилмување 

[снимање микрофилмови], монтажа на 

видеоленти, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, 

обезбедување на електронски он-лајн 

публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, 

образование (информирање за 

образование), организирање саеми, 

организирање натпревари, организирање 

и водење работилници, организирање и 

водење семинари, симпозиуми, спортски 

натпревари, организирање исложби за 

културни или образовни цели, 

презентација на дела од визуелна 

уметност или литература пред јавноста за 

забавни или образовни цели, изложби 

(организирање изложби за културни или 

образаовни цели), пишување текстови што 

не се рекламни, подготвување и 

емтиување на вести, преведување, 

публикации и дистрибуција на печатени 

медиуми и снимки, приредби (одржување 

приредби), разговори (организирање и 

водење на разговорите), разонода, 

текстови (пишување текстови) што не се 

рекламни текстови, продавање на билети, 
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услуги на репортери, услуги на пишување 

сценарија, услуги на студија за снимање, 

телевизиска забава, студија, услуги на 

естрадни уметници [забавувачи], услуги на 

компонирање музика;телевизиски 

програми (продукција на радио и 

телевизиски програми), титлување 

филмови, услуги на фотографија, 

фотографски репортажи, тонски снимки 

(изнајмување на тонските снимки), 

филмови (изнајмување на 

филмовите);прикажување 

филмови;синхронизација;филмски 

студија;конгреси (организирање и водење 

на конгреси), конференции (организирање 

и водењe  конференции), лотарии 

(организирање лотарии), ноќни 

лубови;одржување претстави во живо  

 

(111)  29932  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2019/1375 (220)  12/12/2019 

(181)  12/12/2029 

(450)  30/09/2021 

(732)  ДПТТУ “БИОТИКО“ ДОО ул. 

“Шишка“ бр. 60, 1430, Кавадарци, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, сладолед, 

производи од тесто и слатки, мед (медни 

производи, производи со мед и пчелни 

производи), меласа, квасец, сол, оцет, 

сосови (како мирудии), мирудии  

кл. 32  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз со: витамински 

препарати, диететски супстанции што се 

користат во медицината, диететски 

напивки за медицинска употреба;храна за 

бебиња;конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење, кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе, брашно и производи од жита, леб, 

сладолед, производи од тесто и слатки, 

мед, меласа, квасец, сол, оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии, земјоделски, 

градинарски и шумски производи и 

зрнести производи кои не се опфатени со 

другите класи, семиња, пивски слад, пиво, 

минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи  

 

 (111)  29886  (151)  27/08/2021 

(210)  TM  2019/1434 (220)  20/12/2019 

(181)  20/12/2029 

(450)  30/09/2021 

(732)  ФИСНИК САДИКИ И КАСАМ 

КАСАМИ ул. 102 бр. 7, 1200, Тетово, MK 

(540)  

 

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

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, замрзнато, сушено 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти, ајвар;јајца, млеко и млечни 

производи;маста и масти за јадење  



 

 

223 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

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

тапиока, саго, замена за кафе;брашно и 

производи од жита, леб, тесто за слатки и 

слатки, сладолед;мед, меласа;кфасец, 

прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови 

(како мирудии);мирудии;мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци;пијалоци од 

овошје, и овошни сокови;сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи, услуги при 

продажба на голема и мало со 

конзервирано, змрзнато, сушено, варено 

овошје и зеленчук;желе, џемови, компоти, 

ајвар;јајца, млеко и млечни 

производи;маста и масти за јадење, Кафе, 

чај, какако, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе;брашно и производи од 

жита, леб, тесто за слатки и слатки, 

сладолед;мед, меласа;кфасец, прашок за 

печење, сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии;мраз, 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 пдготвување храна и 

пијалоци;привремено сместување  

 

(111)  29967  (151)  20/09/2021 

(210)  TM  2020/5 (220)  03/01/2020 

(181)  03/01/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Фазлији Бујамин ул. 101 1227 

Челопек (Брвеница), Тетово, MK 

(540)  

D'ORO CAFFE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена за кафе  

кл. 35  продажба на големо и мало со кафе  

 

(111)  29968  (151)  20/09/2021 

(210)  TM  2020/6 (220)  03/01/2020 

(181)  03/01/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Фазлији Бујамин ул."101" 1227 

село Челопек (Брвеница), Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  златна, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена за кафе  

кл. 35  продажба на големо и мало со кафе  

 

(111)  29931  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/51 (220)  28/01/2020 

(181)  28/01/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Бачовска Синколи Кристина ул. 

Св. Наум Охридски 6, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  преведување, титлување филмови, 

толкување јазик со знаци, 
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транслитерација, образовни услуги, обука, 

подучување  

 

(111)  29879  (151)  23/08/2021 

(210)  TM  2020/86 (220)  07/02/2020 

(181)  07/02/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје 

ул. Св. Наум Охридски бр. 69, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Никола Куновски, адвокат ул. 

Димитрие Чуповски бр. 22/3-2, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино, ракија  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на алкохолни и безалкохолни 

пијалаци  

 

(111)  29880  (151)  23/08/2021 

(210)  TM  2020/88 (220)  07/02/2020 

(181)  07/02/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје 

ул. Св. Наум Охридски бр. 69, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Никола Куновски, адвокат ул. 

Димитрие Чуповски бр. 22/3-2, Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, жолта, црвена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(111)  29881  (151)  23/08/2021 

(210)  TM  2020/89 (220)  07/02/2020 

(181)  07/02/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје 

ул. Св. Наум Охридски бр. 69, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Никола Куновски, адвокат ул. 

Димитрие Чуповски бр. 22/3-2, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино, ракија  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на алкохолни и безалкохолни 

пијалаци  

 

 (111)  29939  (151)  17/09/2021 

(210)  TM  2020/199 (220)  06/03/2020 
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(181)  06/03/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за деловни и менаџмент 

услуги КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ 

Скопје 

Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 

70/2, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на сина, розева, 

црвена, портокалова, кафена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  алишта (средства за парфимирање 

на алиштата), амбра /парфимерија/, 

анисово дрво (етерични масла од анисово 

дрво), аромати (етерични масла), бадемов 

сапун, бадемово масло, бадемово млеко 

за козметичка употреба, бои за тоалетна 

употреба, дезодоранси за лична употреба, 

дезодорирачки сапуни, етерични 

екстракти, етерични масти, јасмин 

(јасминово масло), капење (соли за 

капење), козметички препарати за капење, 

кожа (козметички производи за нега на 

кожата), креми за чистење на кожата, 

козметика (украсни детали за козметичка 

употреба), козметички бои, козметички 

креми, козметички лосиони (шамичиња 

натопени во козметички лосиони), 

козметички прибор, козметички производи, 

колонска вода, коса (бои за коса), 

препарати за боење коса, креми за коса, 

креми за козметичка употреба, лавандина 

водичка, лак за нокти, лице (белило и 

црвило за лице), лосион за козметичка 

употреба, маски за убавина, масла за 

парфимерија, масти за козметичка 

употреба, медицински сапуни, миризлива 

водичка, миризливо дрво, мириси 

/парфеми/, моливи (за козметичка 

употреба), козметички производи за нега 

на кожата, производи за нега на устата, 

производи за нега на ноктите, сапуни за 

освеување, хартиени помагала за 

шминкање на очи, памук за козметичка 

употреба, парфимериски производи, пудра 

за шминкање, розово масло, сапуни, 

сапуни за дезодорирање, сапуни против 

потење, козметички препарати за 

слабеење, соли за капење, препарати за 

заштита од сонце, стапчиња обложени со 

памук за козметичка употреба, пудра за 

тоалета, тоалетна вода, тоалетни масла, 

тоалетни млека, тоалетни производи, 

маски за убавина, црвила за усни, 

производи за нега на устата, украсни 

детали за козметичка употреба, кедрово 

етерично масло, црвила за усни, црвило за 

сјаење, производи за црнење на кожата, 

шампони, производи за симнување на 

шминката, хартиено помагало за 

шминкање на очите  

кл. 16  печатени материјали, печатени 

публикации, печатени формулари и 

обрасци, постери, брошури, списанија, 

летоци, печатење книги, детски 

сликовници, детски борнки, книги за деца, 

печатени нотеси, печатени пенкала, 

печатење маици, периодични публикации  

кл. 25  блузи, облека за на тело, 

вратоврски, долна облека, градници, 

женски капи, женски наметки за бања, 

женски шалови од крзно, здолништа, 

наметки за бања, обувки, пиџами, 

ракавици, колани, сандали, свилени 
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шамии, чевли, чизми, чорапи, шалови, 

шамии за врат, шапки, широки појаси 

/ленти/, капи, поло маички(блузи), Т-

маички (блузи), шорцеви, тренерки, блузи, 

блузони, блузони со капа, чорапи, кошули, 

палта, дресови, џакети, сакоа, панталони  

кл. 35  рекламирање преку медиуми, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, комерцијално информативни 

агенции, надворешно рекламирање, 

оргнизирање изложби за комерцијални и 

рекламни цели, објавување рекламни 

текстови, пишување рекламни текстови, 

радио реклами, рекламен материјал, 

рекламирање, рекламирање преку пошта, 

рекламирање преку радио, објавување 

рекламни текстови, телевизиски реклами, 

телевизиско рекалмирање, ширење на 

рекламни огласи, огласување, 

подготвување рекламни рубрики, 

комерцијално и индустриско управување, 

принтање, дистрибуција и секаков вид на 

рекламирање и промоција  

кл. 38  електронска пошта, емитување 

телевизиски програми, кабловска 

телевизија, новинарски агенции, пренос на 

пораки, радиофонски емисии, 

радиофонски врски, телевизиски емисии  

кл. 40  печатење, фотографско печатење, 

печатење на примероци  

кл. 41  академии (обука), училиште за 

глума, подучување на млади и артисти, 

модни агенции за уметници, монтажа на 

радио и телевизиски програми, 

организирање и водење разговори, 

разонода, разонода по пат на радио, 

разонода по пат на телевизија, 

фотографски репортажи образовни услуги, 

забава, културни активности, обука, 

продукација на радио и телевизиски 

програми, телевизиска забава, 

телевизиски програми  

 

(111)  29938  (151)  17/09/2021 

(210)  TM  2020/219 (220)  10/03/2020 

(181)  10/03/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски бр. 

12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сива, портокалова, нијанси на 

црвена, нијанси на зелена, нијанси на 

розова, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели;диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба;додатоци во 

исхраната за луѓе и животни;витамински 

производи;минерални додатоци на 

храната;хранливи додатоци за медицинска 

употреба;магнезиум за фармацевтска 

употреба;фластери;материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг;

 водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

 (111)  29936  (151)  17/09/2021 

(210)  TM  2020/448 (220)  27/05/2020 
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(181)  27/05/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38, 

Ludwigshafen am Rhein, DE 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС ул. 

Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

CONAXIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, хортикултурата ] 

шумарството, особено растителни 

препарати за зајакнување, хемиски или 

биолошки препарати за управување со 

стресот кај растенијата, препарати за 

регулирање на растот на растенијата, 

хемиски препарати за третман на семиња, 

гени на семе за земјоделско производство, 

сурфактанти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против штетници, инсектициди, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(111)  29937  (151)  17/09/2021 

(210)  TM  2020/473 (220)  26/05/2020 

(181)  26/05/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за современи 

технологии СОРСИКС 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ  Скопје ул. 

Даме Груев бр. 18 2/1-2, Скопје, MK 

(540)  

SORSIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат;компјутерски 

програми, снимени;компјутерски програми 

[софтвер што може да се симнува од 

интернет];компјутерски софтвер, 

снимен;компјутери;компјутерски 

оперативни програми, снимени  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; 

ажурирање и одржување информации во 

регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 38  проток на податоци; обезбедување 

пристап до бази на податоци  

кл. 42  анализа на компјутерски 

системи;давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници;изнајмување 

компјутерски програми;изработка на 

компјутерски програми;инсталирање 

компјутерски програми;компјутерско 

програмирање;конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија;консултации за безбедност на 

податоци;консултации за безбедноста на 

Интернет;обновување комјутерски бази на 

податоци;обработка во облак [Cloud 

computing];одржување компјутерски 

програми;осовременување на 

компјутерските програми;следење 

компјутерски системи со далечински 

пристап;советодавни услуги од областа на 

телекомуникациските 

технологии;советодавни услуги од областа 

на компјутерската технологија;советување 

во врска со информатичка 

технологија;советување за компјутерски 

програми;софтвер како услуга 

[SaaS];услуги на кодирање 

податоци;чување резервни копии на 

податоци надвор од 

мрежата;надгледување компјутерски 

системи заради откривање неовластен 

пристап или повреда на 
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податоци;електронско зачувување 

податоци;програмирање компјутерски 

системи;советување на полето на 

компјутерски хардвер;издавање лиценци 

за компјутерски програми [правни услуги]  

 

(111)  29940  (151)  20/09/2021 

(210)  TM  2020/482 (220)  29/05/2020 

(181)  29/05/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје 20 

Бразда 122, Чучер Сандево, MK 

 (540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи (бисквити)  

 

(111)  30009  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/588 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska 

bb, Gradačac, BA 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

migg Natura Kiselo vrhnje 

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

портокалова 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака [млечни 

производи];сметана [кисела 

павлака];производи од млеко;кисела 

павлака за урда  

 

(111)  30010  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/589 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska 

bb, Gradačac, BA 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

migg Natura Kisela Pavlaka 

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

светла кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака [млечни 

производи];сметана [кисела павлака]; 

производи од млеко;кисела павлака за 

урда  

 

(111)  30046  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/635 (220)  27/07/2020 

(181)  27/07/2030 

(450)  30/09/2021 
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(732)  Bugatti International S.A. 412F route 

d'Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

BUGATTI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и помагала, алат на 

рачен погон; прибор за јадење; ладно 

оружје, освен огнено оружје; бријачи; 

електрични или механички бријачи; 

жилети, каиши за острење, коферчиња за 

бријачи, ножеви за бријачи, зидни држачи 

на бријачи, патрони со сечила за бријачи, 

касети за бријачи, кутии прилагодени за 

бријачи  

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни, 

оптички, мерни и инспекциски апарати и 

инструменти како и апарати и инструменти 

за мерење, сигнализирање, откривање, 

тестирање, спасување на живот и 

настава/образование; апарати и 

инструменти за спроведување, 

префрлање/премостување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуција или потрошувачка на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимен медиум, медиум кој 

е подобен за превземање односно 

даунлодирање, компјутерски софтвер, 

празен дигитален или аналогнен носач за 

снимање или складирање; механизми за 

апарати кои се ракуваат со монета; каси, 

апарати за пресметување; компјутери и 

периферни компјутерски уреди; одела за 

нуркање, маски за гњурење, ушни чепови 

за нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за пливачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гасење пожар; каблови за напојување, 

полначи, полначи на батерии, преносни 

полначи, докови за полнење, кутии за 

батерии, футроли за батерии, футроли 

прилагодени за полначи на батерии; 

слушалки, слушалки за во уво, футроли за 

слушалки, адаптер кабли за слушалки, 

ушни јастучиња за слушалки, двосмерни 

приклучоци за слушалки, држачи за 

слушалки; звучници, држачи за звучници, 

системи од звучници, кабли за звучници, 

постоља за звучници, кутии за звучници, 

звучници со вградени појачала; саундбар, 

hi-fiзвучни системи, аудио појачала, аудио 

кабел; аудио апарати; делови и фитинзи 

за аудио апарати; аудио плеери, аудио 

апарати и радио приемници, постоља 

прилагодени за домашни аудио апарати  

 

(111)  30011  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/636 (220)  27/07/2020 

(181)  27/07/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Bugatti International S.A. 412F route 

d'Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и помагала, алат на 

рачен погон; прибор за јадење; ладно 

оружје, освен огнено оружје; бријачи; 

електрични или механички бријачи; 

жилети, каиши за острење, коферчиња за 
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бријачи, ножеви за бријачи, зидни држачи 

на бријачи, патрони со сечила за бријачи, 

касети за бријачи, кутии прилагодени за 

бријачи  

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни, 

оптички, мерни и инспекциски апарати и 

инструменти како и апарати и инструменти 

за мерење, сигнализирање, откривање, 

тестирање, спасување на живот и 

настава/образование; апарати и 

инструменти за спроведување, 

префрлање/премостување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуција или потрошувачка на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимен медиум, медиум кој 

е подобен за превземање односно 

даунлодирање, компјутерски софтвер, 

празен дигитален или аналогнен носач за 

снимање или складирање; механизми за 

апарати кои се ракуваат со монета; каси, 

апарати за пресметување; компјутери и 

периферни компјутерски уреди; одела за 

нуркање, маски за гњурење, ушни чепови 

за нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за пливачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гасење пожар; каблови за напојување, 

полначи, полначи на батерии, преносни 

полначи, докови за полнење, кутии за 

батерии, футроли за батерии, футроли 

прилагодени за полначи на батерии; 

слушалки, слушалки за во уво, футроли за 

слушалки, адаптер кабли за слушалки, 

ушни јастучиња за слушалки, двосмерни 

приклучоци за слушалки, држачи за 

слушалки; звучници, држачи за звучници, 

системи од звучници, кабли за звучници, 

постоља за звучници, кутии за звучници, 

звучници со вградени појачала; саундбар, 

hi-fiзвучни системи, аудио појачала, аудио 

кабел; аудио апарати; делови и фитинзи 

за аудио апарати; аудио плеери, аудио 

апарати и радио приемници, постоља 

прилагодени за домашни аудио апарати  

 

(111)  30012  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/637 (220)  27/07/2020 

(181)  27/07/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Bugatti International S.A. 412F route 

d'Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и помагала, алат на 

рачен погон; прибор за јадење; ладно 

оружје, освен огнено оружје; бријачи; 

електрични или механички бријачи; 

жилети, каиши за острење, коферчиња за 

бријачи, ножеви за бријачи, зидни држачи 

на бријачи, патрони со сечила за бријачи, 

касети за бријачи, кутии прилагодени за 

бријачи  

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни, 

оптички, мерни и инспекциски апарати и 

инструменти како и апарати и инструменти 

за мерење, сигнализирање, откривање, 

тестирање, спасување на живот и 

настава/образование; апарати и 
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инструменти за спроведување, 

префрлање/премостување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуција или потрошувачка на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимен медиум, медиум кој 

е подобен за превземање односно 

даунлодирање, компјутерски софтвер, 

празен дигитален или аналогнен носач за 

снимање или складирање; механизми за 

апарати кои се ракуваат со монета; каси, 

апарати за пресметување; компјутери и 

периферни компјутерски уреди; одела за 

нуркање, маски за гњурење, ушни чепови 

за нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за пливачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гасење пожар; каблови за напојување, 

полначи, полначи на батерии, преносни 

полначи, докови за полнење, кутии за 

батерии, футроли за батерии, футроли 

прилагодени за полначи на батерии; 

слушалки, слушалки за во уво, футроли за 

слушалки, адаптер кабли за слушалки, 

ушни јастучиња за слушалки, двосмерни 

приклучоци за слушалки, држачи за 

слушалки; звучници, држачи за звучници, 

системи од звучници, кабли за звучници, 

постоља за звучници, кутии за звучници, 

звучници со вградени појачала; саундбар, 

hi-fiзвучни системи, аудио појачала, аудио 

кабел; аудио апарати; делови и фитинзи 

за аудио апарати; аудио плеери, аудио 

апарати и радио приемници, постоља 

прилагодени за домашни аудио апарати  

 

(111)  30013  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/657 (220)  30/07/2020 

(181)  30/07/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Стефан Драгоманов ул. Максим 

Горки бр. 16/1-10, Скопје, MK 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски производи; хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 14  скапоцени метали и нивните 

легури и производи од скапоцени метали 

или обложени со нив, што не се опфатени 

со другите класи; накит, скапоцени 

камења; хорологиски и хронометриски 

инструменти  

 

(111)  29889  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/658 (220)  30/07/2020 

(181)  30/07/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  До Ре Ми дооел Скопје Кеј 

Димитар Влахов бр. 15, Скопје, MK 

(540)  
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Do Re Mi musical instruments 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 15  музички инструменти  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на музички инструменти  

 

(111)  29894  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/806 (220)  31/08/2020 

(181)  31/08/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Божо Павковиќ and Станислава 

Шаровиќ-Павковиќ ул. Васил Ѓоргов бр. 

22-38, Скопје, MK and ул. Капиштец бр. 

20, Скопје, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. 

"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив 

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска и 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјали за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (кои не се 

опфатени во другите класи); видови 

печатари; печатарски букви; блокови за 

печатење, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи од нив кои не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни; куфери и 

патни торби; чадори за дожд и за сонце; 

стапови за одење; камшици и сарачки 

производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети; покривки за маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; трговија на големо и 

мало со кожа и имитација на кожа и 

производи од нив кои не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни; куфери и 

патни торби; чадори за дожд и за сонце; 

стапови за одење; камшици и сарачки 

производи; текстил и текстилни производи, 

кои не се опфатени со другите класи; 

покривки за кревети; покривки за маси; 

облека, обувки и капи  

 

(111)  29929  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/809 (220)  04/09/2020 

(181)  04/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Винарска Визба „Имако Вино“ 

дооел ул. „Ген. Михајло Апостолски“ 

бр. 34/5, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

PERLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, ресторани  

кл. 44  земјоделски, градинарски и шумски 

услуги, услуги во земјоделски дејности  

 

(111)  30059  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/816 (220)  10/09/2020 
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(181)  10/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд ул. 

Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бордо, црвена, портокалова, розева, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30014  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/818 (220)  10/09/2020 

(181)  10/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, Битола, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

РАСТЕМЕ ЗАЕДНО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  29895  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/822 (220)  10/09/2020 

(181)  10/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  ЈОКИ ДООЕЛ ул. 36 бр. 2А - н. 

Илинден, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  материјали за подлошки, за 

заптисување и за изолација, стиропорни 

маси  

кл. 35  производство и продажба на 

големо и мало на изолациони материјали  

 

(111)  29896  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/831 (220)  14/09/2020 

(181)  14/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Стефан Влајковски ул. Кланица 

бр. 11-21, Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  
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(591)  портокалова, црна, бела, кремава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сосови (додатоци на храна)  

кл. 40  замрзнување храна; чадење храна; 

конзервирање храна и пијалоци  

кл. 43  служење храна и пијалаци; 

ресторани; ресторани со 

самопослужување; кафетерии [експрес 

ресторани]; вагон ресторани  

 

(111)  29910  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/834 (220)  15/09/2020 

(181)  15/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за 

производство, промет и услуги увоз-

извоз АД с. Бојане Општина Сарај 

Населено место без уличен систем с. 

Бојане, Сарај, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење [готвење], 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

предмети, освен мебел; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; 

материјали за сликање и материјали за 

уметници; сликарски четки; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за завиткување и пакување; 

печатарски букви, клишиња  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи одтесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашокза печење; сол; оцет, сосови [како 

мирудии]; мраз [замрзната вода]  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  
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кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; продажба на големо 

и мало на: хигиенски и козметички 

препарати; медицински и ветеринарни 

препарати; апарати за осветлување и 

греење; хартија и картон; прехрамбени 

производи; алкохолни и безалкохолни 

пијалоци; апарати за домаќинство и 

садови за готвење; текстилни производи; 

облека и обивки; производи за возила и 

нивно одржување; материали и алати за 

градежништво  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци;привремено сместување  

 

(111)  29897  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/839 (220)  15/09/2020 

(181)  15/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Сулејдин Касами ул. Никола 

Петров бр. 6, Бутел, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

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

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на големо и мало на 

облека, обувки и капи; женска машка и 

облека за деца; облека за бебиња, долна 

облека  

 

(111)  29898  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/842 (220)  16/09/2020 

(181)  16/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Скупи бр. 57, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сива, сина, светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемиски производи, 

хемиски препарати за научи цели, што не 

се за медицинска или ветеринарна 

употреба, хемиски реагенси, што не се за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

хемиски средства за анализи во 

лабораторија, што не се за медицинска 

или ветеринарна употреба, хемикалии за 

производство на пигменти  

кл. 5  фармацевтски препарати, хемиско-

фармацевтски производи, хемиски 

препарати за фармацевтска употреба, 

дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинска употреба, хемиски реагенси за 

медицинска или ветеринарна употреба  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на фармацевтски, ветеринарни и 

хигиенски препарати и медицински 

материјал  

 

(111)  29899  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/843 (220)  16/09/2020 

(181)  16/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
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ДОО Скопје ул. Скупи бр. 57, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сива, зелена, светло зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29930  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/862 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  XILI STONE LL.C Илија Антевски 

Смок бр.2, Гостивар, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  цврсти градежни материјали 

(неметални) цврсти неметални цевки за 

градба; асвалт, црна смола и бутен; 

неметални преносни конструкции; што не 

се од метал  

кл. 35  услуги на производство и трговија 

на големо и мало со бетон и бетонски 

производи  

 

(111)  29900  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/871 (220)  22/09/2020 

(181)  22/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт 

Скопје ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  плава, бела, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  
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(111)  29901  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/872 (220)  22/09/2020 

(181)  22/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт 

Скопје ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  плава, бела, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  29902  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/873 (220)  22/09/2020 

(181)  22/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  NORDIC NOIR CONCEPTS LTD. 

UNIT 19B, GOLDEN STAR BUILDING, 20-

24 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HK 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун за џвакање; бурмут; вреќички 

со тутун; кутии за бурмут; безтутунски 

орални никотински вреќички [не се за 

медицинска употреба]  

 

(111)  29903  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/875 (220)  23/09/2020 

(181)  23/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ 

ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр.188, Скопје, 

MK 

(540)  

VIRULEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 
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дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29904  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/886 (220)  21/09/2020 

(181)  21/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  INTEL CORPORATION 2200 Mission 

College Boulevard, Santa Clara, California 

95052, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; рачни компјутери; 

мемориски табли (плочи); компјутерски 

хардвер; интегрирани кола; мемории на 

интегрирани кола; чипови на интегрирани 

кола; чип-сетови; полупроводнички 

процесори; чипови на полупроводнички 

процесори; полупроводнички чипови; 

микропроцесори; печатени кола; 

електронски кола; компјутерски матични 

плочи; компјутерски мемории; 

компјутерски оперативни системи; микро-

контролори; процесори на податоци; 

централни процесорски единици; 

полупроводнички мемориски уреди; 

софтверски програмабилни 

микропроцесори; дигитални и оптички 

микропроцесори; дигитални и оптички 

процесори на податоци и сигнали; видео 

кола; аудио кола; аудио-видео кола; видео 

графички акцелератори (забрзувачи); 

мултимедијални акцелератори 

(забрзувачи); видео процесори; плочи 

(кола) за видео процесори; пакување и 

куќиште за процесорска единица; 

картички, дискови, ленти, жици, записи, 

микрочипови и електронски кола, сите за 

снимање и пренос на податоци; модеми; 

апарати и инструменти, сите за обработка, 

складирање, преземање, пренос, приказ, 

влез, излез, компресирање, 

декомпресирање, модифицирање, 

емитување и отпечаток на податоци; 

компјутерски влезни и излезни уреди; 

работни станици; податочни мемории; 

уреди за складирање; безбедносни 

системи за компјутерски хардвер и 

софтвер; сет електронски чипови; 

компоненти за компјутери и печатени кола; 

гласовни акцелератори (забрзувачи); 

акцелератори (забрзувачи) на глас, 

податоци, слика и видео; мемориски 

системи за компјутери; кабли и адаптери; 

компјутерски терминали и печатари за 

нивна употреба; единици за прикажување 

видео; телекомуникациски апарати и 

инструменти; камери; компјутерски 

хардвер за (компјутерска) обработка; 

компјутерски хардвер за (компјутерска) 

обработка преку глобална и локална 

мрежа; компјутерски хардвер за 

(компјутерска) обработка во облак; 

компјутерски хардвер за (компјутерска) 

обработка со ниска латенција и високо-

пропусен опсег; компјутерски хардвер за 

употреба при обезбедување на безбедна 

средина за (компјутерска) обработка; 

хардвер за компјутерски мрежи; сервери 

за компјутерска комуникација; 

компјутерски хардвер за употреба при 

обезбедување на безбедна мрежа за 

(компјутерска) обработка во облак; 

компјутерски софтвер за (компјутерска) 

обработка; компјутерски софтвер за 

(компјутерска) обработка во облак; 

компјутерски софтвер за (компјутерска) 

обработка преку глобална и локална 

мрежа; компјутерски софтвер за 
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(компјутерска) обработка со ниска 

латенција и високо-пропусен опсег; 

хардвер за компјутерска меморија; 

компјутерски софтвер за обезбедување на 

безбедна мрежа за (компјутерска) 

обработка; компјутерски софтвер за 

употреба при обезбедување на безбедна 

мрежа за (компјутерска) обработка во 

облак; софтвер за компјутерски 

оперативен систем; екстензии (додатоци), 

алатки и помошни програми на 

компјутерски систем во областа на 

апликативниот софтвер за поврзување на 

персонални компјутери, мрежи, 

телекомуникациски апарати и апликации 

за глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

подобрување и обезбедување на 

трансфер, пренос, прием, обработка и 

дигитализација на податоците во реално 

време; компјутерски мрежни адаптери; 

компјутерски мрежни контролори; 

компјутерски мрежни интерфејс уреди; 

компјутерски мрежни хабови, прекинувачи 

и рутери; микроконтролори за уреди што 

го овозможуваат интернетот на нештата 

(IoT); компјутерски софтвер што може да 

се преземе (симне) за поврзување, 

работење и управување со уреди што го 

овозможуваат интернетот на нештата 

(IoT); компјутерски софтвер што може да 

се преземе (симне) за поврзување, 

работење и управување со мобилни уреди 

што го овозможуваат мобилниот интернет 

на нештата (IoT); компјутерски хардвер и 

софтвер за развој, одржување и употреба 

на локални компјутерски мрежи и 

компјутерски мрежи за пошироки области; 

компјутерски хардвер и софтвер за развој, 

одржување и употреба на интерактивни 

аудио-видео компјутерски системи за 

конференции; компјутерски хардвер и 

софтвер за прием, приказ и употреба на 

емитувани видео, аудио и дигитални 

податочни сигнали; електронски контролни 

уреди за интерфејс и контрола на 

компјутери и глобални компјутерски и 

телекомуникациски мрежи со телевизиски 

и кабелски преноси и опрема; рутери; 

хабови; сервери; прекинувачи; апарати за 

тестирање и програмирање на 

интегрирани кола; апарати и уреди за 

периферна меморија; полупроводнички 

уреди; компјутерски хардвер и софтвер за 

создавање, олеснување и управување со 

далечински пристап до и комуникација со 

локални (lans), виртуелни приватни мрежи 

(vpn), мрежи за пошироки области (wans) и 

глобални компјутерски мрежи; оперативен 

софтвер за рутер, прекинувач, хаб и 

сервер; компјутерски софтверски алатки 

за олеснување на софтверски апликации 

на трети лица; компјутерски хардвер и 

софтвер за безжична мрежна 

комуникација; електронски публикации 

што може да се преземат (симнат) во 

областите на електроника, 

полупроводници и интегрирани 

електронски апарати и уреди, компјутери, 

телекомуникации, забава, телефонија, и 

жични и безжични телекомуникации; 

компјутерски хардвер за употреба во 

машински вид, машинско учење, длабоко 

учење, вештачка интелегенција, обработка 

на природни јазици, алгоритми за учење и 

анализа на податоци; компјутерски 

софтвер за машинско учење, барање 

податоци и анализа на податоци; 

компјутерски софтвер за когнитивна 

(компјутерска обработка), длабоко учење, 

вештачка интелегенција; компјутерска 

софтверска платформа за когнитивна 

(компјутерска обработка); компјутерски 

софтвер за графичко претставување на 

податоци; компјутерски софтвер за 

препознавање на шеми; компјутерски 
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софтвер за пребарување податоци; 

софтвер за компјутерска визија за 

добивање, обработка, анализа и 

разбирање на дигитални слики и вадење 

на визуелни податоци; комплети за развој 

на компјутерски софтвер; комплети за 

развој на компјутерски софтвер за 

компјутерска визија, машинско учење, 

длабоко учење, вештачка интелегенција, 

обработка на природни јазици, алгоритми 

за учење и анализа на податоци; снимен и 

за преземање софтвер за визија што 

користи вештачка интелегенција за да 

гледа и интерпретира податоци, да се 

поврзе со хардвер и да чува (складира), 

управува и обработува податоци во облак; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

снимање, обработување, примање, 

репродукција, пренесување, 

модифицирање, компресирање, 

декомпресирање, емитување, спојување и 

подобрување на звук, слики, графика и 

податоци; алгоритамски софтверски 

програми за работа и контрола на 

компјутерите; компјутерски хардвер и 

софтвер за подобрување и обезбедување 

трансфер, пренос, прием, обработка и 

дигитализирање на аудио и видео 

графички информации во реално време; 

снимен и за преземање компјутерски 

софтвер за собирање, составување, 

обработка, пренос и дисеминација на 

податоци од глобалниот систем за 

позиционирање (GPS) за употреба во 

фиксни, мобилни и рачни уреди; 

електронски бази на податоци што 

содржат информации за патишта, 

географски информации, информации за 

мапи, информации за јавни транзитни 

линии, информации за јавна транзитна 

линија, информации за траса на јавен 

превоз, возен ред и распоред на јавен 

превоз и други информации за јавен 

превоз снимени на компјутерски медиуми; 

навигациски софтвер за пресметување и 

прикажувње на трасите 

(патиштата/правци); јавен транзитен 

систем за навигација со интерактивни 

дигитални дисплеи на мапи, интерактивни 

упатства и информации генерирани од 

корисници; интерактивен социјален 

компјутерски софтвер за пребарување и 

прикажување на информации за јавен 

превоз, информации за навигација, 

географски информации, информации за 

мапи и информации за патување; 

интерактивен социјален компјутерски 

софтвер за да се овозможи пренос на 

информации за јавен превоз, мапирање, 

навигација, сообраќај, траси 

(патишта/правци) и информации за места 

од интерес на телекомуникациски мрежи, 

мобилни телефони, навигациски уреди и 

други мобилни и рачни уреди; 

интерактивен социјален компјутерски 

софтвер што овозможува размена на 

информации помеѓу корисниците; 

компјутери и компјутерски управувани 

системи за автономно возење, со помош 

на возачот, поврзани возила, беспилотни 

летала и дронови; компјутерски 

хардверски и софтверски платформи кои 

содржат интерактивни дисплеи, контролни 

системи и контролни уреди, системи за 

предупредување, поврзаност, вградни (on-

borad) компјутери и GPS за возила, 

поврзани возила, автономни возила и 

возила без возач; системи со повеќе 

камери за употреба во возила; GPS 

навигација и насоки, GPS следење на 

локација, GPS уред за прикажување на 

мапи и пресметување на траса 

(пат/насока), мрежни уреди за видео 

снимање и безжична комуникација за 

пренос на податоци или слика за возила; 

компјутерски софтверски апликации за 
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дигитални виртуелни агенти, системи за 

предвидување, машинско учење, 

автоматизација на когнитивниот процес, 

препознавање на шеми, препознавање на 

карактери, апликации за визуелна 

компјутерска обработка, виртуелизација на 

знаењето, роботика, дронови и 

беспилотни возила; компјутерски 

софтверски и хардверски апликации за 

автоматска контрола на возење со возило; 

компјутерски софтверски и хардверски 

апликации за автоматска контрола на 

возење со возило, автономна контрола, 

навигација, потпомогнато управување со 

возила и самостојно управување со 

возила; уреди за следење на возила 

составени од компјутерски софтвер и 

компјутерски хардвер, сензори, 

предаватели, приемници и сателитски 

приемници за глобално позиционирање, 

сите за употреба во врска со следење на 

возилото и контрола (набљудување) на 

возилото  

кл. 42  обезбедување на привремена 

употреба на он-лајн софтвер што не може 

да се преземе за машинско учење, 

пребарување на податоци, барање на 

податоци и анализа на податоци; 

обезбедување на привремена употреба на 

он-лајн софтвер што не може да се 

преземе за когнитивна (компјутерска) 

обработка, длабоко учење, вештачка 

интелегенција; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер што не 

може да се преземе за барање на 

податоци и анализа на податоци; 

обезбедување на привремена употреба на 

софтвер што не може да се преземе за 

пребарување на податоци; обезбедување 

на привремена употреба на софтвер што 

не може да се преземе за когнитивна 

(компјутерска) обработка, длабоко учење, 

вештачка интелегенција; пребарување и 

добивање информации на компјутерски 

мрежи за други; компјутерски услуги, 

имено, обезбедување привремена 

употреба на он-лајн софтвер што не може 

да се преземе, интерфејс за 

програмирање на софтверска апликација 

(API) и софтверски елемент (за графичка 

контрола) за машинско учење, 

пребарување на податоци, барање на 

податоци и анализа на податоци; 

обезбедување на он-лајн софтвер за 

компјутерска визија кој не може да се 

преземе за добивање, обработување, 

анализирање и разбирање на дигитални 

слики и извлекување на визуелни 

податоци; обезбедување на он-лајн 

комплети за развој на компјутерски 

софтвер што не може да се преземе; 

обезбедување на он-лајн комплети за 

развој на компјутерски софтвер, што не 

може да се преземе, за компјутерска 

визија, машинско учење, длабоко учење, 

вештачка интелегенција, обработка на 

природни јазици, алгоритми за учење и 

анализа на податоци; обезбедување на 

он-лајн софтвер за визија, што не може да 

се преземе, што користи вештачка 

интелегенција за да гледа и интерпретира 

податоци, да се поврзе со хардвер и да 

чува (складира), управува и обработува 

податоци во облак; услуги на софтвер како 

услуга (SAAS) кои содржат софтвер за 

употреба при обезбедување на можности 

за компјутерска обработка во облак и 

услуги на информатичка технологија (IT), 

компјутерска обработка и компјутерска 

обработка во облак; услуги на софтвер 

како услуга (SAAS) кои содржат софтвер 

за употреба при компјутерска обработка 

преку глобална и локална мрежа; услуги 

на софтвер како услуга (SAAS) кои 

содржат платформа за развој на софтвер 

за употреба при поврзување на апликации 
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со системи и уреди на претпријатието; 

софтверско советување и обезбедување 

информации за софтвер како услуга; 

услуги на софтвер како услуга (SAAS) кои 

содржат софтвер за употреба при 

обезбедување на (компјутерска) обработка 

со ниска латенција и високо-пропусен 

опсег; услуги на компјутерски софтвер за 

обезбедување на можности за 

компјутерска обработка за програмери на 

апликации и обезбедувачи на содржини; 

компјутерска обработка во облак која 

содржи софтвер за употреба при 

обезбедување на (компјутерска) обработка 

со ниска латенција и високо-пропусен 

опсег, услуги на информатичка 

технологија (IT) и компјутерска обработка 

преку глобална и локална мрежа; услуги 

на компјутерски софтвер за обезбедување 

на можности за компјутерска обработка за 

програмери на апликации и обезбедувачи 

на содржини; услуги за овозможување на 

апликациите да се распоредат преку он-

лајн мрежа; услуги за обезбедување 

анализа, складирање, пресметување и 

насочување на сообраќајот; услуги за 

обезбедување на безбедна и доверлива 

мрежа за компјутерска обработка; 

обезбедување на консултантски услуги за 

компјутерски хардвер и софтвер во 

областа за развој на средина заснована на 

облак со интеграција на апликации низ 

различни платформи и поврзани уреди; 

компјутерски уреди, имено, создавање 

индекси, базирани на компјутерска мрежа, 

на информации, веб-страници и ресурси; 

обезбедување на привремена употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

преземе за поврзување, работење и 

управување со мрежени уреди во 

интернетот од нештата (IoT); 

обезбедување на он-лајн компјутерски 

софтвер што не може да се преземе за 

поврзување, работење и управување со 

мрежени уреди во интернетот од нештата 

(IoT); софтвер како услуга (SAAS); 

консултантски услуги во областа на 

компјутерите и безжичната компјутерска 

обработка; услуги за управување со 

компјутерски мрежи, имено, следење на 

мрежните системи за технички цели; 

хостирање на дигитална содржина на 

интернет; услуги за следење на 

компјутерска мрежа, имено, обезбедување 

информации за работата на 

компјутерските мрежи; прилагодување на 

веб-софтвер и дизајн на компјутерски 

кориснички интерфејс за други; услуги за 

развој на компјутери, услуги за дизајн на 

компјутери, и консултантски услуги за 

компјутери; дизајнирање и развој на 

стандарди за други во дизајнот и 

имплементацијата на компјутерски 

софтвер, компјутерски хардвер и 

телекомуникациска опрема; обезбедување 

на клиенти и техничари со информации во 

врска со управување со компјутерски 

проекти; обезбедување на он-лајн 

софтвер како услуга за собирање, 

составување, обработка, пренос и 

дисеминација на податоци од глобалниот 

систем за позиционирање (GPS); 

обезбедување на он-лајн софтвер, што не 

може да се преземе, што содржи 

информации за патишта, географски 

информации, информации за мапи, 

информации за јавни транзитни линии, 

информации за јавна транзитна линија, 

информации за траса на јавен превоз, 

возен ред и распоред на јавен превоз и 

други информации за јавен превоз; 

обезбедување на он-лајн навигациски 

софтвер, што не може да се преземе, за 

пресметување и прикажување на рути и 

споделување на информации за 

навигацискиот систем, мапите и 
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патувањето во јавниот превоз; 

обезбедување на он-лајн компјутерски 

софтвер, што не може да се преземе, за 

да се овозможи споделување на 

информации за јавен превоз, мапирање, 

навигација, сообраќај, тури 

(насоки/правци) и информации за места од 

интерес; интерактивен социјален 

компјутерски софтвер за да се овозможи 

размена на информации помеѓу 

корисниците; обезбедување на он-лајн 

софтвер како услуга за автоматска 

контрола на управување со возило, 

автономна контрола, навигација, 

потпомогнато управување со возила, и 

самостојно управување со возила  

 

(111)  29905  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/888 (220)  24/09/2020 

(181)  24/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 1525 

Howe Street, Racine, WI 53403-2236, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

OUST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за ароматизирање на 

воздухот; препарати за парфимирање на 

воздухот  

кл. 5  препарати за прочистување на 

воздухот; препарати за дезинфекција на 

воздухот; препарати за неутрализирање 

на мириси; дезодоранси кои не се за лична 

употреба; дезодоранси за соби или 

атмосфера  

 

(111)  29906  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/889 (220)  24/09/2020 

(181)  24/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за увоз-извоз и трговија 

на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје ул. 

Христо Татарчев 13 бр. 9, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

SEPTIMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(111)  29907  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/890 (220)  23/09/2020 

(181)  23/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  PPG Industries Ohio, Inc. and PPG 

ARCHITECTURAL FINISHES, INC. a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 3800 

West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 

US and One PPG Place, City Of 
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Pittsburgh, State Of Pennsylvania 15272, 

US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова, жолта, зелена, 

сина, виоплетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои и средства за боење; мешавини 

за премачкување во облик на боја  

 

(111)  29908  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/892 (220)  22/09/2020 

(181)  22/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(300)  88847192  25/03/2020  US 

(732)  Amazon Technologies, Inc. 410 

Terry Avenue North, Seattle, Washington 

98109, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

AMAZON ADVERTISING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се преземе за создавање и испорака на 

дигитална содржина и рекламирање преку 

глобални комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе, имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за следење, надгледување и 

известување за трендовите за рекламни, 

маркетинг и промотивни цели; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за купување медиумски простор; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе со цел следење, надгледување и 

известување за трендовите за рекламни, 

маркетинг и промотивни цели; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе со цел развој на технологијата, 

податоците и аналитичките алатки 

фокусирани на рекламирање; компјутерски 

софтвер што може да се преземе со цел 

да се оцени однесувањето на 

потрошувачите; компјутерски софтвер што 

може да се преземе за создавање и 

испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер што може да се преземе за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање  

кл. 16  печатени рекламни и промотивни 

материјали, имено печатени визуелни 

материјали во вид на информативна 

графика и промотивни материјали кои се 

продаваат на други за рекламирање и 

промовирање на стоките и услугите на 

други  

кл. 35  рекламни и промотивни услуги 

обезбедени со помош на маркетинг на 

социјални медиуми и пребарувачи; 

објавување на рекламни текстови; анализа 

на истражување на пазарот и рекламни 

податоци за да се обезбедат рекламни и 

маркетинг стратегии и сознанија; деловно 

надгледување и консултантски услуги, 

имено, употреба на аналитички и 

статистички модели за разбирање на 

потрошувачите и бизнисите и 
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предвидување на пазарните трендови и 

акции; деловно стратешко планирање во 

областа на односите со медиумите 

истражување на пазарот, анализа на 

пазарот, истражување на потрошувачите и 

спроведување анкети за истражување на 

бизнисот  и пазарот; креирање, пишување, 

уредување, објавување и дистрибуирање 

на рекламни материјали кои содржат 

текстови, визуелни материјали и 

содржини; услуги за купување и 

планирање на медиумски простор, имено, 

советување клиенти за изнајмување и 

купување на време за рекламирање и 

простор за рекламирање за испорака на 

рекламни пораки преку време на 

емитување, простор за печатење, 

внатрешен простор, надворешен простор 

или дигитален простор; рекламирање на 

отворено; услуги за рекламирање со 

плаќање по клик; подготвување 

аудиовизуелни презентации за употреба 

во рекламирање; производство, 

постпродукција, уредување, објавување и 

дистрибуција на рекламни материјали во 

форма на кинематографски, видео и аудио 

дела; обезбедување на анализа на 

податоци во вид на собирање и 

анализирање на трендовите и 

карактеристиките на купување на 

потрошувачите за оптимизирање на 

дигиталните понуди и промоции; услуги на 

агенции за односи со јавност; изнајмување 

и купување на рекламно време и рекламен 

простор на сите комуникациски средства и 

медиуми за други  

кл. 41  образовни услуги, имено, 

развивање на наставна програма за други 

во областите на рекламирање и маркетинг  

кл. 42  обезбедувач на апликациски услуги 

(ASP) што содржи софтвер за употреба 

при креирање на реклами за други; 

софтвер како услуга (SAAS) за создавање 

и испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; софтвер како 

услуга (SAAS), имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

софтвер како услуга (SAAS) за следење, 

надгледување и известување за 

трендовите за рекламни, маркетинг и 

промотивни цели; софтвер како услуга 

(SAAS) за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

софтвер како услуга (SAAS) со цел 

следење, надгледување и известување за 

трендовите за рекламни, маркетинг и 

промотивни цели; софтвер како услуга 

(SAAS) со цел развој на технологијата, 

податоците и аналитичките алатки 

фокусирани на рекламирање; софтвер 

како услуга (SAAS) со цел да се оцени 

однесувањето на потрошувачите; онлајн 

софтвер што не може да се преземе за 

купување медиумски простор; онлајн 

софтвер што не може да се преземе за 

создавање и испорака на дигитална 

содржина и рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; онлајн софтвер што 

не може да се преземе за прилагодување 

на темата и изгледот на дигиталните 

содржини и рекламирање  

 

(111)  29909  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/893 (220)  24/09/2020 

(181)  24/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Марко Трајкоски ул.„ЈНА“ БР. 15, 

Струга, MK 

(540)  
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(591)  црна, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна; 

привремено сместување  

 

(111)  29911  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/896 (220)  25/09/2020 

(181)  25/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски бр. 

12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, нијанси на сина, розова, 

црвена, нијанси нацрвена, зелена, светло 

зелена, кафена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергент за миење садови  

 

(111)  30016  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/898 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за такси превоз СИТИ 

ТАКСИ-СА ДОО Скопје Христијан 

Тодоровски - Карпош бр. 1А, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

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

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги (такси превоз)  

 

(111)  29912  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/899 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LARGOCILIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 



 

 

247 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29913  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/908 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс со кикирики (смоки)  

 

(111)  29914  (151)  09/09/2021 

(210)  TM  2020/910 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, 

производи од тесто и слатки, флипс, 

производи од житарици; слатки, колачи, 

чајни колачиња, бисквити, чоколадо, 

полнети чоколадни производи, вафли, 

крекери, плочки од житарки, пралини, 

торти, чипс, солени стапчиња, смоки 

флипс, мачмелоу  

кл. 35  рекламирање; услуги при продажба 

на големо и мало со: брашно и производи 

од жито, производи од тесто и слатки, 

флипс, производи од 

житарици;слатки,колачи, чајни колачиња, 

бисквити, чоколадо, вафли, крекери, 

плочки од житарки, пралини, торти, чипс, 

солени стапчиња, смоки , полнети 

чоколадни производи, мачмелоу 

  

 

(111)  29928  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/911 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги ЈУС 

МБ ДООЕЛ с. Сарај ул. 1723 бр. 24, с. 

Сарај, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  златна, жолта, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; сувомеснати производи; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење; паштети, готови 

јадења, конзервирани; готови јадења од 

месо, гулаш; грав, конзервиран; грашок, 

конзервиран; месо свежо паковано; месо, 

конзервирано; нарезок од месо; ајвар 

[конзервирани пиперки]; конзервиран 

зеленчук, ферментиран зеленчук: 

(лутеница, малиџано, киесели 

краставички, пиперки, зелка).  

кл. 35  управување; водење на 

работењето; услуги на увоз-извоз и 

трговија на големо и мало со: месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

сувомеснати производи; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, 

млеко и млечни производи; масла и масти 

за јадење; паштети, готови јадења, 

конзервирани; готови јадења од месо, 

гулаш; грав, конзервиран; грашок, 

конзервиран; месо свежо паковано; месо, 

конзервирано; нарезок од месо; ајвар 

[конзервирани пиперки]; конзервиран 

зеленчук, ферментиран зеленчук: 

(лутеница, малиџано, кисели краставички, 

пиперки, зелка)  

 

(111)  29927  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/912 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TOYOTA BZ3 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  29926  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/913 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Малески Игор ул.Мислешески пат 

бр. 78, Струга, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, жолта, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  29925  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/920 (220)  29/09/2020 

(181)  29/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун; парфимерија, козметика, 

дезодоранси и производи против зноење 

за лична употреба; производи за чистење, 

нега и разубавување на косата; 

козметички производи за сончење. 

Претежно за куќна употреба и хотелерство  

кл. 20  душеци, спални соби; душеци со 

воздух/полнење, не за медицински цели и 

перници; перници со воздух/полење не за 

медицински цели; перници за потпирање; 

лежалки, столови (седење) со перница од 

текстил; фотелји; кревети; плакари; 

декоративни завеси за кревети; врвки за 

завеси; рамки (текстилни везови); 

покривки за кревети, освен постелнина; 

покривки за миалници који можат да се 

менуват; простирки за спиење; рафтофи 

за намештај; сандуци со фјоки; кревети 

без душеци од дрво или материали од 

имитација на дрво; огледала; шини или 

стапови за завеси; анатомски перници, кој 

не се опфатени во други класи  

кл. 21  чешел и сунѓер; мали преносливи 

(портабл) конејнери и садови за 

домачинство и кујна (не од благородни 

метали или покриени од нив), кујнски или 

садови за домаќинство, посебно не 

електрични котли, тенџериња не 

електрични со притисок, апарати за кафе 

не електрични; котли за млеко, тави, тави 

и холандски фурни, садови за фурни, 

чинии за печење, длабоки садови, калапи, 

тави, апарати за сладолед, апарати за 

припремање на кисело млеко; четки (освен 

четките за сликари), посебно елктрични и 

не електрични четки; средства за чистење, 

апарати и средства, посебно електрични и 

не електрични паравосмукалки и новните 

додатоци, машини за прскање који се 

употребуват за парфемисање и 

дезинфекција; садови од стакло, порцелан 

и садови од глина који не се опфатени во 

другите класи, керамика  

кл. 24  текстилни покривки за кревети; 

постелнина и навлаки, постелнина 

(текстил), навлаки за душеци; постава за 

навлаки, постави (текстилни), ќебиња за 

кревети; крпи за тапацир; тврдо парче за 

тапацир или везење; дамаск; покривки за 

душеци; покривки за перници; навлаки за 

душеци (покривки за душеци); навлаки за 

јастуци; јорган со пердуви (како покривки 

за кревети); декоративни покривки за 

перници; трикотажа (тканина); тканина за 

простирање за маси, не од хартиа; завеси 

за купатила од текстил или пластични 

материали; завеси за прозори и врати; тул; 

пешкири за киупатило, освен за 

облекување; пешкири за лице од текстил; 

пешкири од текстил; дебели простирки за 

подови  

кл. 28  игри и играчки; украси за 

новогодишна елка и украси за други 

празници  

 

(111)  29924  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/921 (220)  29/09/2020 

(181)  29/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Amazon Technologies, Inc 410 Terry 

Avenue North, Seattle, Washington 98109, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се преземе за создавање и испорака на 

дигитална содржина и рекламирање преку 
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глобални комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе, имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за следење, надгледување и 

известување за трендовите за рекламни, 

маркетинг и промотивни цели; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за купување медиумски простор; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе со цел развој на технологијата, 

податоците и аналитичките алатки 

фокусирани на рекламирање; компјутерски 

софтвер што може да се преземе со цел 

да се оцени однесувањето на 

потрошувачите; компјутерски софтвер што 

може да се преземе за прилагодување на 

темата и изгледот на дигиталните 

содржини и рекламирање  

кл. 16  печатени рекламни и промотивни 

материјали, имено печатени визуелни 

материјали во вид на информативна 

графика и промотивни материјали кои се 

продаваат на други за рекламирање и 

промовирање на стоките и услугите на 

други  

кл. 35  рекламни и маркетинг услуги 

обезбедени со помош на маркетинг на 

социјални медиуми и пребарувачи; 

објавување на рекламни текстови; анализа 

на истражување на пазарот и рекламни 

податоци за да се обезбедат рекламни и 

маркетинг стратегии и сознанија; деловно 

стратешко планирање во областа на 

односите со медиумите истражување на 

пазарот, анализа на пазарот, истражување 

на потрошувачите и спроведување анкети 

за истражување на бизнисот  и пазарот; 

креирање, пишување, уредување, 

објавување и дистрибуирање на рекламни 

материјали кои содржат текстови, 

визуелни материјали и содржини; услуги 

за купување и планирање на медиумски 

простор, имено, советување клиенти за 

изнајмување и купување на време за 

рекламирање и простор за рекламирање 

за испорака на рекламни пораки преку 

време на емитување, простор за 

печатење, внатрешен простор, 

надворешен простор или дигитален 

простор; рекламирање на отворено; услуги 

за рекламирање со плаќање по клик; 

подготвување аудиовизуелни презентации 

за употреба во рекламирање; 

производство, постпродукција, уредување, 

објавување и дистрибуција на рекламни 

материјали во форма на кинематографски, 

видео и аудио дела; обезбедување на 

анализа на податоци во вид на собирање 

и анализирање на трендовите и 

карактеристиките на купување на 

потрошувачите за оптимизирање на 

дигиталните понуди и промоции; услуги на 

агенции за односи со јавност; изнајмување 

и купување на рекламно време и рекламен 

простор на сите комуникациски средства и 

медиуми; Рекламирање и маркетинг; 

услуги на агенција за рекламирање; услуги 

на дигитално рекламирање; онлајн 

рекламни услуги за други; работење на 

онлајн пазари за продавачи на производи 

и/или услуги; развој на концепти за 

интернет рекламирање; производство на 

рекламни материјали и реклами; бизнис 

менаџмент консалтинг во врска со 

стратегијата, маркетингот, продажбата, 

работењето, дизајнот на производот 

особено специјализирани за употреба на 

аналитички и статистички модели за 
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разбирање и предвидување на трендовите 

и активностите на потрошувачите, 

бизнисите и пазарот  

кл. 41  образовни услуги, имено, 

развивање на наставна програма за други 

во областите на рекламирање и маркетинг  

кл. 42  обезбедувач на апликациски услуги 

(ASP) што содржи софтвер за употреба 

при креирање на реклами за други; 

софтвер како услуга (SAAS) за создавање 

и испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; софтвер како 

услуга (SAAS), имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

софтвер како услуга (SAAS) за следење, 

надгледување и известување за 

трендовите за рекламни, маркетинг и 

промотивни цели; софтвер како услуга 

(SAAS) за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

софтвер како услуга (SAAS) со цел развој 

на технологијата, податоците и 

аналитичките алатки фокусирани на 

рекламирање; софтвер како услуга (SAAS) 

со цел да се оцени однесувањето на 

потрошувачите; онлајн софтвер што не 

може да се преземе за купување 

медиумски простор; онлајн софтвер што 

не може да се преземе за создавање и 

испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; онлајн софтвер што 

не може да се преземе за прилагодување 

на темата и изгледот на дигиталните 

содржини и рекламирање  

 

(111)  29923  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/922 (220)  25/09/2020 

(181)  25/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TOYOTA BZ1 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  29921  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/923 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BZ2X 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  29922  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/924 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  
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TOYOTA BZ4 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  30017  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/925 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги Цане Момирчевски 

ГОЛЕМ ИЗВОР увоз-извоз Битола 

ДООЕЛ ул.Борка Талев-Модерното 

бр.15, Битола, MK 

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

28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, розева, сина, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје ; желе, џемови, компоти  

кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; свежо овошје   

 

(111)  29920  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/933 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Акционерско друштво за 

осигурување ЕУРОЛИНК Скопје ул. 

Никола Кљусев бр. 2, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување  

 

(111)  29919  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/934 (220)  29/09/2020 

(181)  29/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Елисавета Арсова ул. Браќа 

Минкови бр. 29 А, Струмица, MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  

 

(591)  розова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  ткаенини; волнени ткаенини; 

памучни ткаенини; растегливи ткаенини; 

свила (платно); ткаенина од рајон 

(вештачка свила); постави; материјали 

(текстилни материјали); ткаенини за 

текстилна употреба  

кл. 25  облека; готова облека; јакни; 

комбинезони; велови (облека); крзно 

(облека); 

трикотажна облека; облека од имитација 

на кожа; облека за на плажа; ракавици 

(облека); горна облека (наметки); готови 

постави (делови од облека); обувки; 
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обувки за на плажа  

кл. 26  брошеви (додатоци за облека); 

ленти за коса; петлици  

 

(111)  29918  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/935 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Amazon Technologies, Inc 410 Terry 

Avenue North, Seattle, Washington 98109, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се преземе за создавање и испорака на 

дигитална содржина и рекламирање преку 

глобални комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе, имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за следење, надгледување и 

известување за трендовите за рекламни, 

маркетинг и промотивни цели; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за купување медиумски простор; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе со цел развој на технологијата, 

податоците и аналитичките алатки 

фокусирани на рекламирање; компјутерски 

софтвер што може да се преземе со цел 

да се оцени однесувањето на 

потрошувачите; компјутерски софтвер што 

може да се преземе за прилагодување на 

темата и изгледот на дигиталните 

содржини и рекламирање  

кл. 16  печатени рекламни и промотивни 

материјали, имено печатени визуелни 

материјали во вид на информативна 

графика и промотивни материјали кои се 

продаваат на други за рекламирање и 

промовирање на стоките и услугите на 

други  

кл. 35  рекламни и маркетинг услуги 

обезбедени со помош на маркетинг на 

социјални медиуми и пребарувачи; 

објавување на рекламни текстови; анализа 

на истражување на пазарот и рекламни 

податоци за да се обезбедат рекламни и 

маркетинг стратегии и сознанија; деловно 

стратешко планирање во областа на 

односите со медиумите истражување на 

пазарот, анализа на пазарот, истражување 

на потрошувачите и спроведување анкети 

за истражување на бизнисот  и пазарот; 

креирање, пишување, уредување, 

објавување и дистрибуирање на рекламни 

материјали кои содржат текстови, 

визуелни материјали и содржини; услуги 

за купување и планирање на медиумски 

простор, имено, советување клиенти за 

изнајмување и купување на време за 

рекламирање и простор за рекламирање 

за испорака на рекламни пораки преку 

време на емитување, простор за 

печатење, внатрешен простор, 

надворешен простор или дигитален 

простор; рекламирање на отворено; услуги 

за рекламирање со плаќање по клик; 

подготвување аудиовизуелни презентации 

за употреба во рекламирање; 

производство, постпродукција, уредување, 

објавување и дистрибуција на рекламни 

материјали во форма на кинематографски, 

видео и аудио дела; обезбедување на 

анализа на податоци во вид на собирање 



 

 

254 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

и анализирање на трендовите и 

карактеристиките на купување на 

потрошувачите за оптимизирање на 

дигиталните понуди и промоции; услуги на 

агенции за односи со јавност; изнајмување 

и купување на рекламно време и рекламен 

простор на сите комуникациски средства и 

медиуми; Рекламирање и маркетинг; 

услуги на агенција за рекламирање; услуги 

на дигитално рекламирање; онлајн 

рекламни услуги за други; работење на 

онлајн пазари за продавачи на производи 

и/или услуги; развој на концепти за 

интернет рекламирање; производство на 

рекламни материјали и реклами; бизнис 

менаџмент консалтинг во врска со 

стратегијата, маркетингот, продажбата, 

работењето, дизајнот на производот 

особено специјализирани за употреба на 

аналитички и статистички модели за 

разбирање и предвидување на трендовите 

и активностите на потрошувачите, 

бизнисите и пазарот  

кл. 41  образовни услуги, имено, 

развивање на наставна програма за други 

во областите на рекламирање и маркетинг  

кл. 42  обезбедувач на апликациски услуги 

(ASP) што содржи софтвер за употреба 

при креирање на реклами за други; 

софтвер како услуга (SAAS) за создавање 

и испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; софтвер како 

услуга (SAAS), имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

софтвер како услуга (SAAS) за следење, 

надгледување и известување за 

трендовите за рекламни, маркетинг и 

промотивни цели; софтвер како услуга 

(SAAS) за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

софтвер како услуга (SAAS) со цел развој 

на технологијата, податоците и 

аналитичките алатки фокусирани на 

рекламирање; софтвер како услуга (SAAS) 

со цел да се оцени однесувањето на 

потрошувачите; онлајн софтвер што не 

може да се преземе за купување 

медиумски простор; онлајн софтвер што 

не може да се преземе за создавање и 

испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; онлајн софтвер што 

не може да се преземе за прилагодување 

на темата и изгледот на дигиталните 

содржини и рекламирање  

 

(111)  30019  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1054 (220)  02/11/2020 

(181)  02/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Трговско друштво за 

вработување инвалидни лица, 

производство, тргвоија и услуги МУЛТИ 

МЕДИЈА ДОО експорт-импорт Скопје ул. 

Тасино Чешмиче 6, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и машини за прочистување 

воздух  

кл. 40  прочистување на воздухот  

 

(111)  30021  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1067 (220)  05/11/2020 

(181)  05/11/2030 

(450)  30/09/2021 
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(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС 

ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  нијанси на жолта и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински козметички 

производи и препарати за лична хигиена; 

не-медицински препарати за нега на 

забите; парфимерија, етерични масла; 

препарати за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(111)  30022  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1079 (220)  05/11/2020 

(181)  05/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Golden Group d.o.o. PC Škaljari bb, 

85330, Kotor, ME 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MONTIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспорт; организација и 

резервација на патувања, излети и 

крстарења; придружба на патници; 

воздушен превоз; превоз со автомобил и 

автобус; организација на патувања, 

одмори и обиколки; услуги на туристички 

агенции, особено советување и услуги на 

резервација на патувања, обезбедување 

на информации за патувања; превоз со 

излетнички бродови; изнајмување на 

чамци; услуги на превоз за туристички 

разгледувања; речен превоз; траектен 

превоз; превоз со брод; изнајмување на 

простор за паркирање; организирање на 

превоз за туристички патувања; превоз на 

патници; превоз на туристи; резервација 

на превоз; патнички резервации; 

договарање на услуги на патнички превоз 

за други со користење на мрежни 

апликации  

кл. 43  хотелски услуги; резервирање на 

пансиони; услуги на резервирање на 

хотели; услуги на агенции за сместување 

(хотелски, пансионски); изнајмување на 

привремено сместување; пансионски 

услуги; услуги на изнајмување на куќи за 

одмор; резервирање на привремено 

сместување; мотелски услуги; услуги на 

кампови за одмор (сместување); услуги на 

подготовка за привремено сместување 

(организирање на доаѓање и заминување); 

кетеринг на храна и пијалоци; услуги на 

кафеа; услуги на кафетерии; услуги на 

кантини; услуги на ресторани за 

самопослужување; услуги на ресторани; 

услуги на снек-барови; услуги на барови; 

изнајмување маси, столови, чаршави и 

стакларија; изнајмување на простоии за 
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состаноци; услуги на вашоку ресторани; 

услуги на удон и соба ресторани; 

декорирање на храна и колачи; 

информации и совети во врска со 

подготовка на оброци  

 

(111)  30060  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1084 (220)  06/11/2020 

(181)  06/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за услуги и трговија на 

големо и мало увоз-извоз ИНФО-БИРО 

Драган и Димитри ДОО Охрид ул. Ванчо 

Николески бр. 3, Охрид, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; ресторани  

 

(111)  29917  (151)  14/09/2021 

(210)  TM  2020/1085 (220)  09/11/2020 

(181)  09/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  IPMO ADVISORY AG at 

Sihleggstrasse str. no. 23 8832, Wollerau, 

CH 

(740)  Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

PMO Week 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  агенции за наплаќање долгови; 

агенции за недвижности; агенции за 

станови; агенциии за кредити; банкарски 

служби за дебитни картички; анализирање 

(финансиско анализирање); банкарски 

трансакции од дома; банкарство; 

верификација на чекови; брокерство *; 

гаранции; депонирање скапоцености; 

давање заеми врз основа на хипотеки; 

заеднички фондови; доверителство;

 заеми; здравствено осигурување; 

издавање вредносни купони; известување 

за цени на хартии од вредност; издавање 

кредитни картички; издавање патнички 

чекови; изнајмување заеднички 

канцеларии за работење; изнајмување 

канцеларии [недвижности]; изнајмување 

станови; инвестирање средства; 

капитални инвестиции; кредити со отплата 

на рати; кредитирање со заложно 

обезбедување; купување на кредит; лизинг 

на недвижности; наплаќање кирија; лизинг 

на фарми; нумизматичка проценка; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; организирање на 

финансирањето за градежни проекти; 

организирање наплаќање; осигурителни 

информации; осигурување; осигурување 

на живот; осигурување од несреќи; 

осигурување од пожар; позајмување врз 

основа на залог; поморско осигурување; 

порамнување, финансиско; посредници за 

недвижности; посредување за хартии од 

вредност; посредување при осигурување; 

проценка за надоместок на штета 

[финансиска проценка]; прибирање 

добротворни средства; пренесување 

средства (електронск пренесување 

средства); проценување антиквитети; 

проценување накит; проценување 

недвижен имот; проценување поштенски 

марки; проценување уметнички дела; 

разменување пари; служби за кредитни 

картички; советување во врска со 

осигурување; советување во врска со 

финансии; статистички услуги; трговија за 

акции и обврзници; управување со емисии 

на јаглерод; управување со недвижни 

имоти; управување со станбени згради; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 
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финансиски работи; услуги за берзанско 

посредување; услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; услуги на фондови за 

помош за позајмување; услуги поврзани со 

индивидуални сефови во банки; факторинг 

[администрирање на побарувачката на 

една организација со посредство на 

надворешен орган]; финансиска процена 

на волна; финансиска процена на 

несечени дрва; финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; финансиски 

услуги; финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; финансиско 

управување со исплатата на надомести за 

други; фискално проценување; царина; 

штедилници  

кл. 41  аикидо обука; академии 

[образование]; библиотеки за изнајмување 

книги; вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; дизајнерски услуги 

што не се за рекламни цели; електронско 

издаваштво; забава; забава со помош на 

радио; забави (планирање забави); 

забавишта; забавни паркови; зоолошки 

градини; известување за забави; 

известување за рекреација; изнајмување 

аудио опрема; изнајмување видеокамери; 

изнајмување видеоленти; изнајмување 

видеорекордери; изнајмување  внатрешни 

аквариулли; изнајмување диск-џокеј; 

изнајллување звучни записи; 

изнајллување играчки; изнајллување 

кинеллатографски филллови; 

изнајллување опрелла за играње; 

изнајллување опрелла за нуркање; 

изнајллување радио и телевизиски 

апарати; изнајллување спортска опрелла, 

со исклучок на возила; изнајллување 

спортски терени; изнајллување стадиони; 

изнајллување сценски декор за приредби; 

изнајллување сценски декор; 

изнајллување тениски игралишта; 

изнајллување уллетнички дела; 

изнајллување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; изнајллување филллски 

проектори и прибори; интернати; казина 

[коцкање] (обезбедување опрелла во 

казина); инфорллирање за образование; 

калиографски услуги; коцкање [играње за 

пари]; курсеви за кореспонденција; 

микрофилллување [сниллање 

лликрофилллови]; монтажа на 

видеоленти; настава по веронаука; ноќни 

клубови; обезбедување видео автоллати 

за забава; обезбедување електронски он-

лајн публикации што не лложат да се 

даунлодираат; обезбедување користење 

онлајн ллузика, која не лложе да се 

презелле; обезбедување користење 

онлајн видеа, кои не лложе да се 

презеллат; обезбедување спортска 

опрелла; обезбедување услуги за караоке; 

образовни услуги; обука [тренирање]; 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на реклаллни текстови; 

одржување претстави во живо; одржување 

часови по фитнес; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; опрелла за 

голф (обезбедување опрелла за голф); 

опрелла за ллузеи (обезбедување 

опрелла за ллузеи) [претставувања, 

изложби]; организирање балови; 

организирање врелле на спортски 

натпревари; организирање и водење 

колоквиулли; организирање и водење 

концерти; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

работилници [обука]; организирање и 

водење селлинари; организирање и 

водење силлпозиулли; организирање 

избори на убавици; организирање изложби 

за културни или образовни цели; 



 

 

258 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

организирање лотарии; организирање 

ллодни ревии за забавни цели; 

организирање натпревари [образование 

или забава]; организирање спортски 

натпревари; организирање шоу програлли 

[иллпресарио услуги]; педагошки 

истражувања; пишување текстови што не 

се реклаллни текстови; подучување; 

позирање за уллетници како ллодели; 

практична обука [деллонстрирање]; 

преведување; прикажување филллови; 

продавање билети [забава]; продукција на 

ллузика; продукција на радио и 

телевизиски програлли; продукција на шоу 

програлли; производство на филллови; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]; резервирање ллеста за 

шоу програлли; садо обука [обука за чајна 

цереллонија]; синхронизација; сниллање 

видеоленти; ставање на расплагање на 

телевизиски програлли, кои не лложат да 

се презеллат, по пат на услуги на пренос 

на видео записи на барање; ставање на 

располагање на филллови, кои не лложат 

да се презеллаат, по пат на услуги на 

пренос на видео записи на барање; 

театарски изведби; телевизиска забава; 

титлување филллови; толкување јазик со 

знаци; услови за рекреирање 

(обезбедување услови за рекреирање); 

услуги за вокална преквалификација; 

услуги за толкување; услуги на дискотеки; 

услуги на естрадни уметници [забавувачи]; 

услуги на здравствени клубови; услуги на 

игри што се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; услуги на кампови 

за летување [забава]; услуги на клубови 

[забава или образование]; услуги на 

компонирање музика; услуги на личен 

тренер (фитнес); услуги на обука кои се 

даваат преку симулатори; услуги на 

оркестри; услуги на пишување сценарија; 

услуги на подвижни библиотеки; услуги на 

репортери; услуги на спортски кампови; 

услуги на студија за снимање; физичко 

образование; филмски студија; 

фотографија; фотографски репортажи; 

циркуси; школски образовни услуги  

кл. 42  анализа на водата;анализа на 

компјутерски системи;анализа на ракопис 

[графологија];анализи за искористување 

на нафтените 

полиња;архитектура;бактериолошки 

истражувања;биолошки 

истражувања;внатрешно 

уредување;водење студија за техничко 

проектирање;временска 

прогноза;геолошки испитувања;геолошки 

истражувања;геолошки истражувања на 

терен;градежно советување;графички 

дизајн;давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет- страници;давање простор 

за веб [интернет] страници;дигитализација 

на документи [скенирање];дизајнирање 

[индустриски дизајн];дизајнирање 

облека;електронско зачувување 

податоци;електронско нагледување на 

податоци за лична идентификација заради 

откривање кражба на идентитет преку 

интернет;електронско надгледување на 

користење кредитни картички заради 

откривање измами преку 

интернет;енергетска ревизија;изнајмување 

веб [интернет] сервери;изнајмување 

компјутери;изнајмување компјутерски 

програми;изработка на градежни 

планови;изработка на компјутерски 

програми;индустриски 

дизајн;инженерство;инсталирање 

компјутерски програми;испитувања на 

нафтените полиња;испитување 

материјали;истражувања во 

козметиката;истражувања во 

техниката;истражувања на полето на 
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заштита на животната 

средина;истражување во 

машинството;истражување и развој за 

други;калибрирање 

[мерење];картографски услуги;клинички 

испитувања;компјутерско 

програмирање;конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија;конверзија на податоци од 

физички на електронски 

носачи;консултации за безбедноста на 

интернет;консултации за безбедност на 

податоци;контролирање на 

квалитетот;креирање и дизајнирање за 

други на индекси на информации 

засновани на интернет [услуги на 

информатичка технологија];креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други;метеоролошки 

информации;надгледување компјутерски 

системи заради откривање 

дефекти;надгледување компјутерски 

системи заради откривање неовластен 

пристап или повреда на податоци;научно 

истражување;обезбедување алатки за 

пребарување по интернет;обезбедување 

научни информации, совети и консултации 

во однос на намалување на емисијата на 

јаглен;обновување комјутерски бази на 

податоци;обработка во облак [Cloud 

computing];одржување компјутерски 

програми;осовременување на 

компјутерските програми; отклучување 

мобилни телефони; подводно 

истражување; премерување; премерување 

земјиште; програмирање компјутерски 

системи; процена на квалитетот на 

непречесени дрва; процена на квалитетот 

на волна; следење компјутерски системи 

со далечински пристап; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; советодавни услуги од 

областа на технологијата; советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии; советување за заштеда на 

енергија; советување во врска со 

информатичка технологија; советување за 

компјутерски програми; советување за 

правење веб-страници; советување на 

полето на компјутерски хардвер; 

создавање вештачки дождови; софтвер 

како услуга [ѕааѕ]; тестирање на возната 

состојба на возилата; тестирање на 

нафтени извори; тестирање ткаенини; 

трагање по нафта; умножување 

компјутерски програми; урбанистичко 

планирање; услуги за дизајн на амбалажи; 

услуги за заштита на компјутери од 

вируси; услуги на кодирање податоци; 

услуги на надворешни фирми во областа 

на информациските технологии; услуги на 

научни лаборатории; утврдување 

автентичност на уметнички дела; физика 

[истражување]; хемиски анализи; хемиски 

истражувања; хемиски услуги; хостирање 

сервери; чување резервни копии на 

податоци надвор од мрежата  

 

(111)  30023  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1101 (220)  16/11/2020 

(181)  16/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје ул. 

Качанички пат бр. 17, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  сушено и подготвувано овошје и 

зеленчук  

кл. 30  снек храна, локум, житарици, жита 

(мали парчиња храна од жита), брашно, 

бисквити, колачи, мирудии, зачини  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук, јаткасти 

плодови, семиња, зрнести производи што 

не се опфатени со другите класи, семиња  

 

(111)  30024  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1112 (220)  23/11/2020 

(181)  23/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  ТРД Радио Канал 77 ул. 5-та 

Партиска Конференција 34 А, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, сина, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  30025  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1118 (220)  23/11/2020 

(181)  23/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  KT & G Corporation, of 71, 

Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

FIIT VIOLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, производи од тутун и 

производи за пушачи, табакери, 

супститути на тутун, секачи за пури, пури, 

пеплници за пушачи, електронски цигари, 

патрони за електронски цигари, стапчиња 

за чистење и дезинфекција на електронски 

цигари, средства за чистење електронски 

цигари, четки за чистење електронски 

цигари, влошки за чистење електронски 

цигари, атомизери за електронски цигари, 

заштитни футроли за електронски цигари, 

USB адаптери за електронски цигари, 

никотински раствори за употреба кај 

електронски цигари, течни никотински 

раствори за електронски цигари, кутии за 

електронски цигари, ланци за електронски 

цигари, чистачи за електронски цигари, 

електрични чистачи за електронски 

цигари, апарати за чистење електронски 

цигари, ароми за употреба кај електронски 

цигари различни од есенцијални масла, 

производи за пушачи вклучувајќи и 

запалки  

 

(111)  30026  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1120 (220)  23/11/2020 

(181)  23/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  ТРД Радио Канал 77 ул. 5-та 

Партиска Конференција 34 А, 2000, 

Штип, MK 

(540)  
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(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги обука; забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  30028  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1122 (220)  24/11/2020 

(181)  24/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ALERGOFEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30029  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1133 (220)  25/11/2020 

(181)  25/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Dow AgroSciences LLC 9330 

Zionsville Road, Indianopolis, Indiana 

46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ENRAPTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  производи за биоконтрола, имено 

феромони; земјоделски хемикалии што се 

користат како стимуланси на инсекти за 

привлекување или одбивање на штетници  

 

(111)  30030  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1137 (220)  26/11/2020 

(181)  26/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, MK 

(540)  

MOXIMED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  30031  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1138 (220)  26/11/2020 

(181)  26/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, MK 

(540)  

HISPEROX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 



 

 

262 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  30033  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1139 (220)  25/11/2020 

(181)  25/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Array BioPharma Inc. 3200 Walnut 

Street, Boulder, Colorado 80301, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BRAFTOVI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(111)  30034  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1140 (220)  25/11/2020 

(181)  25/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Array BioPharma Inc. 3200 Walnut 

Street, Boulder, Colorado 80301, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

MEKTOVI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(111)  30035  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2020/1141 (220)  30/11/2020 

(181)  30/11/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Здружение на сомелиери на 

Република Македонија БРИКС Скопје 

бул. АСНОМ бр. 158/1-7, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  организирање трговски саеми за 

коерцијални или рекламни цели  

кл. 41  организирање и водење 

работилници [обука]  

 

(111)  29964  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1154 (220)  07/12/2020 

(181)  07/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Кате Димитриевска ул. Методија 

Патчев бр. 13А, Драчево, Кисела Вода, 

Скопје, MK 

(740)  Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование; обука, забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  29965  (151)  23/09/2021 
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(210)  TM  2020/1155 (220)  07/12/2020 

(181)  07/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за авантуристички 

туризам, угостителство и услуги 

АРКАДИА АДВЕНТУРЕ ТРАВЕЛ увоз-

извоз ДООЕЛ Битола and Планинарски 

Спортски Клуб ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ - 

МУРАТО Битола ул. ТОДОР ПАНИЦА бр. 

24-2/6, Битола, MK and ул. ПРИЛЕПСКА 

бр. 51 А-9, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламни огласи; објавување 

рекламни текстови; промоција и 

рекламирање на спортски настани и 

фестивали; маркетинг на настани и 

активности; изготвување на рекламни 

материјали; брошури, флаери, сувенири  

кл. 41  образовни услуги; забава; спортски 

и културни активности; организирање 

фестивали во природа; организирање 

фестивали на отворено; организирање на 

спортски и планинарски активности; 

организирање на културни и едукативни 

настани; организирање на програми за 

обуки на млади; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; услови за 

рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); организирање изложби за 

културни или образовни цели; планирање 

забави; разонода; известување за 

рекреација; он-лајн публикување; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; услуги на спортски 

кампови; организирање и водење 

работилници [обука]; обука [тренирање]  

 

(111)  29966  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1164 (220)  10/12/2020 

(181)  10/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за управување со 

пакување и отпад од пакување АЛПАК-

ЕКО ДОО Скопје ул. Димитрије 

Чуповски бр. 13, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  обработка на материјали; отпадоци 

(обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре 

(рециклажа на ѓубре и отпадоци), 

рециклирање на амбалажни материјали  

кл. 41  обука; обука (практична обука), 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење концепти, 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми; 

обука, семинари, симпозиуми, конференци 

за менаџирање со амбалажи и амбалажен 

отпад  

 

(111)  29941  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1175 (220)  11/12/2020 
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(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ Мешано 

сирење 

(591)  зелена, жолта, црвена, бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(111)  29942  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1176 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(111)  29943  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1177 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ Кравјо 

сирење 

(591)  сина, жолта, црвена, бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(111)  29944  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1178 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 
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(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(111)  29945  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1179 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ Овчо 

сирење 

(591)  црвена, жолта, бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(111)  29946  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1180 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(111)  29947  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1181 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ 

КУМАНОВСКА Урда 

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

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  урда  

 

(111)  29948  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1182 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(111)  29949  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1183 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ трајно 

млеко 3,2% 

(591)  сина, црвена, жолта, бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  29950  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1184 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591)  зелена, црвена, жолта, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(111)  29951  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1185 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ КРАВЈО 

КИСЕЛО МЛЕКО 

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

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(111)  29952  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1186 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

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

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака  

 

(111)  29953  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1187 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ КРЕМ 

КИСЕЛА ПАВЛАКА 

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

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака  

 

(111)  29954  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1188 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ Мешан 

кашкавал 

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

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(111)  29955  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1189 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ Кравји 

кашкавал 

(591)  сина, црвена, жолта, бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(111)  29956  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1196 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, жолта, бела, црна 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал, сирење  

 

(111)  29957  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1199 (220)  14/12/2020 

(181)  14/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek M. 

Gupcac 2, Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Handysept 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати зa 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, влажни марамчиња импрегнирани 

со козметики лосион  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои. 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29958  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1200 (220)  14/12/2020 

(181)  14/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek M. 

Gupcac 2, Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Deziclean 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати зa 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, влажни марамчиња импрегнирани 

со козметички лосион  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 
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дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29959  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1202 (220)  15/12/2020 

(181)  15/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за транспорт и трговија 

и услуги МГС ДЕЛИВЕРИ ДООЕЛ Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 140, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, сина, светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; автобуски превоз; багажници 

што се монтираат на кров (изнајмување 

багажници за возила што се монтираат на 

кров); бродови (ослободување на 

заринкани бродови); бродови (складирање 

во бродови); бродски превоз; весници 

(испорачување весници); влечење; 

влечење возила; возачки услуги; воздушен 

транспорт; дистрибуирање вода; 

дистрибуирање електрична енергија; 

дистрибуирање енергија; енергија 

(дистрибуирање енергија); железнички 

превоз; завиткување стоки; замрзнувачи 

(изнајмување замрзнувачи); ѕвона за 

нуркање (изнајмување ѕвона за нуркање); 

изнајмување автобуси; изнајмување 

автомобили; изнајмување автомобили за 

трки; изнајмување багажници за возила 

што се монтираат на кров изнајмување 

бродови; изнајмување возила; 

изнајмување гаражи; изнајмување 

замрзнувачи; изнајмување ѕвона за 

нуркање; изнајмување инвалидски 

колички; изнајмување камиони; 

изнајмување контејнери за складирање; 

изнајмување коњи; изнајмување костуми 

за нуркање; изнајмување магацини; 

изнајмување места за паркирање; 

информации (складирање информации); 

информирање за превоз; информирање за 

сообраќајот; испорачување весници; 

испорачување пакети; испорачување 

пораки; испорачување стоки; 

испорачување стоки порачани по пошта; 

испорачување цвеќе; контејнери за 

складирање (изнајмување контејнери за 

складирање); костуми за нуркање 

(изнајмување костуми за нуркање); 

крстарења (организирање крстарења); 

кршење мраз; лансирање сателити за 

други (магацини (изнајмување магацини); 

мебел (превезување мебел); носење 

багаж; операции за спасување [превоз]; 

организирање крстарења; организирање 

патувања; ослободување на заринкани 

бродови; пакување стоки; паркиралишта 

за автомобили; патници (превезување 

патници); патници (придружување 

патници); патнички транспорт; патувања 

(организирање патувања); патувања 

(резервации за патувања); пилотирање; 

поморски превоз; поморско посредување; 

пораки (испорачување пораки); 

посредување за превоз; посредување за 

шпедиција; поштенски услуги [пораки или 

стока); превезување; превезување и 

складирање ѓубре; превезување мебел; 

превезување патници; превезување по 

цевоводи; превезување со брод за излет; 

превезување со камиони; превезување со 

траект; превоз (информации за превоз); 

превоз (посредување за превоз); превоз 



 

 

271 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

(резервации за превоз); превоз на 

скапоцености со блиндирано возило; 

превоз на товар од брод на пристаниште 

со брод за претовар; превоз со 

автомобили; превоз со амбулантна кола; 

превоз со баржа; превоз со блиндирано 

возило; превоз со колички; превојници на 

канали (управување со превојници на 

канали); придружување патници; 

разгледувања културни знаменитости 

обиколки [туризам]; растоварање товар; 

резервации за патувања; резервации за 

превоз; резервирање места за патувања; 

речен превоз; скапоцености (превоз на 

скапоцености) со блиндирано возило; 

складирање; складирање (физичко 

складирање) на електронски зачувани 

податоци или документи; складирање во 

бродови; складирање информации; 

складирање стоки; снабдување со вода; 

спасување; спасување бродови; 

спасување под вода; стоки (испорачување 

стоки); стоки (складирање стоки); такси 

превоз; товарење и растоварање бродови; 

трамвајски превоз; транспортирање; 

транспортирање стоки; управување со 

превојници на канали; услуги за 

преселување; франкирање пошта; цвеќе 

(испорачување цвеќе); цевовод 

(превезување по цевоводи); шпедитерски 

услуги; шпедиција (посредување за 

шпедиција)  

 

(111)  29960  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1244 (220)  22/12/2020 

(181)  22/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Куртиши Незир Дижонска 13/45А, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај од портокало од Шри Ланка 

(Цејлонски чај)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со чај од потекло од Шри Ланка 

(Цејлонски чај)  

 

(111)  29961  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1255 (220)  22/12/2020 

(181)  22/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  Wulf Gaertner Autoparts AG 

Merkurring 111, 22143 Hamburg, DE 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

MEYLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни)  

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 
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или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

 

(111)  29962  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1257 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  INNVENTA PHARM Drustvo sa 

ogranicenom odgovornoscu Šumatovačka 

br. 36/9, 11000, Beograd, RS 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  29963  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/1258 (220)  24/12/2020 

(181)  24/12/2030 

(450)  30/09/2021 

(732)  INNVENTA PHARM Drustvo sa 

ogranicenom odgovornoscu Šumatovačka 

br. 36/9, 11000, Beograd, RS 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

 (111)  29969  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/1 (220)  04/01/2021 

(181)  04/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Петар Матовски ул. Мирче Ацев 

33-2/10, Охрид, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сина, розева, црвена, 

кафена, портокалова, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјал и реквизити, 

освен мебел; лепила за канцелариска и 

домашна употреба; материјали за цртање 

и материјали за уметници; сликарски 

четки; материјали за обука и настава; 

пластични листови, филмови и кеси за 

завиткување и пакување; печатарски 

букви, клишиња  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  
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(111)  29970  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/2 (220)  05/01/2021 

(181)  05/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за филмска продукција 

„3-Д Проект студио“ ДОО ТЦ „Беверли 

хилс“ кат 3, лок 12, Народен фронт 

бр.19, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, црна, сива, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  квиз, организирање натпревари 

(образование или забава)  

 

(111)  29971  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/4 (220)  08/01/2021 

(181)  08/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(300)  2020767272  26/11/2020  RU 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CHESTERFIELD SUPREME 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари;артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(111)  29972  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/5 (220)  08/01/2021 

(181)  08/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  RSM Company SH.P.K, Prishtinë, R. 

E Kosovës РСМ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Приштина 

Çagllavicë, Prishtinë, R. E Kosovës, ул. 

Чаглавица, Приштина, XX 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, сива, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  водење дејности; вработување; 

дејности (помош во водење на дејностите); 

дејности (професионални консултации); 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите); персонал 

(вработување персонал); управување со 

работи  

кл. 36  закуп на недвижен имот; згради 

(управување со станбени згради); 

изнајмување станови; консултации по 

повод финансиски прашања; недвижен 

имот (агенции за недвижен имот); 

недвижен имот (проценка на недвижниот 

имот); недвижен имот (управување со 

недвижниот имот); посредување; 

посредување во трговијата со недвижен 

имот; проценка на недвижен имот; 

средства (електронски преносни 

средства); средства (вложување 

средства); станарина (наплата на 

станарина); станови (изнајмување 

станови); финансиска анализа; 

финансиски дејности; финансиски 

информации; финансиско управување  

кл. 37  градежни конструкции, поправки; 

инсталациски услуги; услуги на градење, 

градби, управување со градби, 

консултантски услуги во врска со 

градежништво, одржување на градби  

 

(111)  29974  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/16 (220)  13/01/2021 

(181)  13/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало МАКО-МАРКЕТ ДОО Скопје ул. 

Првомајска ББ, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки, 

бисквити, колач, чајни колачиња, крем 

пудинг, слаткарски производи, чоколаден 

мус, чоколадни намази што содржат 

јаткасти плодови, торти, ролати, 

производи од какао, крем на база на какао 

и лешници, чоколаден крем врз база на 

лешници, чоколадо, производи врз база на 

чоколадо  

 

 (111)  29976  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/24 (220)  18/01/2021 

(181)  18/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  PIETRO CORICELLI - S.P.A. Voc  

Madonna  di  Lugo  44,  Frazione Case 

Sparse di Spoleto, 06049 SPOLETO (PG), 

IT 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масти и масла за јадење; 

маслиново масло; масло од кикирики; 

сончогледово масло; пченкарно масло; 

масло од пченка; масло за готвење; масла 

од семиња; масло од зрна од соја; 

растителни масла за исхрана; маслинки, 
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преработени; маслинки, конзервирани; 

паста од маслинки; конзервирано, 

замрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук, зрнеста храна, конзервирана; 

зрнеста храна, сушена; зрнеста храна, 

зготвена; кисели краставички; јајца; млеко 

и млечни производи; сирење и кашкавал; 

крем сирење; меко бело сирење; јогурт; 

месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; сувомеснати производи; желе, 

џемови; компоти  

 

(111)  29977  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/36 (220)  25/01/2021 

(181)  25/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДИМАС ГРОУП 2020 

ДООЕЛ Скопје ул.Михаил Чаков 7А/1, 

лок.3, 1000, Скопје, MK 

(740)  Александар Димовски Булевар 

АСНОМ бр.130/1-3, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите кпаси, животни 

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе, храна за животни, 

пивски слад  

 

(111)  29978  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/37 (220)  25/01/2021 

(181)  25/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

VAXPRUMI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  29979  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/38 (220)  25/01/2021 

(181)  25/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

VAXNEUVANCE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  29980  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/39 (220)  26/01/2021 

(181)  26/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkesi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 
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(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Arcotil 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29981  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/40 (220)  26/01/2021 

(181)  26/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  AEOLUS TYRE CO., LTD No.48 

Jiaodong South Road Jiaozuo, Henan, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  aвтомобилски гуми; надворешни 

гуми за пневматски гуми; гуми за тркала на 

возила; шарки на вулканизирани гуми; 

пневматски гуми; внатрешни гуми за 

пневматски гуми; цврсти гуми за тркала на 

возила; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; пенести 

влошки за гуми; шилци за тркала  

 

(111)  29982  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/41 (220)  26/01/2021 

(181)  26/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  AEOLUS TYRE CO., LTD No.48 

Jiaodong South Road Jiaozuo, Henan, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  aвтомобилски гуми; надворешни 

гуми за пневматски гуми; гуми за тркала на 

возила; шарки на вулканизирани гуми; 

пневматски гуми; внатрешни гуми за 

пневматски гуми; цврсти гуми за тркала на 

возила; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; пенести 

влошки за гуми; шилци за тркала  

 

(111)  29983  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/42 (220)  26/01/2021 

(181)  26/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  AEOLUS TYRE CO., LTD No.48 

Jiaodong South Road Jiaozuo, Henan, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  aвтомобилски гуми; надворешни 

гуми за пневматски гуми; гуми за тркала на 

возила; шарки на вулканизирани гуми; 

пневматски гуми; внатрешни гуми за 

пневматски гуми; цврсти гуми за тркала на 

возила; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; пенести 

влошки за гуми; шилци за тркала  

 

 (111)  29984  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/52 (220)  27/01/2021 

(181)  27/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  TEVA Pharmaceutical Industries 

Limited 5 Basel Street, Petach Tikva 

49131, IL 
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(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

PAZENIR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

третирање на канцер  

 

(111)  29985  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/54 (220)  28/01/2021 

(181)  28/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за угостителство 

трговија и услуги ИГ-ГРУП ДООЕЛ 

Скопје ул. Булевар Партизански одреди 

бр. 27, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  управување со недвижни имоти, 

управување со станбени згради  

кл. 37  изградба, надзор на градежни 

работи  

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања, организирање крстарења, 

придружување патници, превезување 

патници, резервации за превоз, 

резервации за патувања, разгледувања на 

културни знаменитости и обиколки 

(туризам)  

кл. 41  услуги на клубови (забава или 

образование), услуги на дискотеки, ноќни 

клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, хотели, мотели, пансиони, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, услуги во вашоку 

ресторан, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции), бифеа 

(снек-барови), кафетерии (експрес 

ресторани), сместување (изнајмување за 

времено сместување), резервирање 

хотели, резервирање за сместувања, 

рецепциски услуги за привремено 

сместување (управување со 

пристигнувања и заминувања), услуги во 

барови, пансиони и интернати, услуги на 

камповите за летување, изнајмување 

простории за состаноци, изнајмување за 

времено сместување  

кл. 44  бањи за хигиенски потреби; бањи 

(турски бањи), козметички салони, услуги 

со лековити бањи, маникирање, масажа, 

услуги со сауна, услуги со солариум  

 

(111)  29986  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/56 (220)  28/01/2021 

(181)  28/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ИНТЕРФЕСТ-БИТОЛА Фестивал за 

класична музика Скопје ул. Скупи 1А 

бр.14, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  апарати за емитување звук; апарати 

за забава приспособени за употреба со 

надворешен екран или монитор; апарати 

за репродукција на звук; апарати за 

снимање на звук; високотонци за 

звучници; грамофони; грамофонски игли; 

дискови (компакт дискови); дискови за 

снимање на звук; звук (ленти за снимање 

звук); звучници; компакт диск плеери; 

кутии за звучници; ленти за снимање звук; 

микрофони; плеери (ДВД плеери); радија; 

апарати за снимање; пренос и 

репродукција на звук; снимени цедеа со 

музика  

кл. 15  музички инструменти; тромбон; 

пијано  

кл. 35  услуги за рекламирање и 

маркетинг; промоција и рекламирање на 

музички и едукативни настани; објавување 

рекламни текстови; огласување; 

рекламирање по пат на радио; 

рекламирање по пат на телевизија; 

рекламирање по пат на интернет; 

надворешно рекламирање; рекламирање 

преку социјални мрежи; компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

организирање и водење на работите  

кл. 41  забавни и културни 

активности;организирање и водење на 

концерти;забава;продукција на музички 

емисии;музичари;пеачи;звучни 

записи;изнајмување звучни записи;услуги 

на компонирање на музика;забавни 

манифестации;објавување и уредување на 

печатени материјали;музички 

групи;образовни услуги;музички 

школи;подготвување 

настава;организирање натпревари;услуги 

на класична музика;шоу програми;услови 

за рекреирање;услуги на естрадни 

уметници;услуги на оркестри;он-лајн 

публикување;организирање на музички и 

едукативни настани;организирање на 

фестивали;фестивали за културни 

цели;организирање на програми за обуки 

на млади  

 

(111)  29987  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/59 (220)  29/01/2021 

(181)  29/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ULTIMATE SPEED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  aнтифриз; адитиви за гориво против 

замрзнување; одмрзнувачи  

кл. 2  ленти за заштита од корозија  

кл. 3  препарати за чистење, полирање и 

триење  

кл. 5  полни торби и кутии за прва помош  

кл. 6  метални контејнери за течно гориво  

кл. 7  филтри за воздух и масло за мотори; 

дигалки (машини); пумпи [машини]; пумпи 

за масло; компресори; вентилатори за 

ладење на мотори; пригушувачи за мотори 

и машински мотори; свеќички за мотори со 

внатрешно согорување  

кл. 8  рачни алати и опрема (рачно 

оперирани); рачно оперирани дигалки за 

дигање; потпорни рамови за рачни алати  

кл. 9  антени за моторни возила; мерачи за 

притисок на гуми; тестери за акумулатори; 

опрема што го загрева акумулаторот пред 

палење; клеми за мотори; внатрешни и 

надворешни термометри (не за 

медицинска употреба); адаптери, полначи; 

мерачи на дебелината на слојот боја; 
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држачи за мобилни телефони за моторни 

возила; држачи за таблети за моторни 

возила  

кл. 11  сијалички за автомобили  

кл. 12  додатоци и делови за сите видови 

на возила, особено за автомобили, 

мотори, трицикли и велосипеди (вклучени 

во оваа класа);опремени навлаки против 

влага за моторни скутери;корпи 

адаптирани за велосипеди, пумпи за 

велосипеди, велосипеди;плочки за 

сопирачки, склоп на делови за сопирачки, 

дискови за сопирачки за возила;бришачи, 

седишта за возила; сигурносни појаси за 

седишта на возила;седишта за деца за 

употреба во возила;перничиња за масажа 

за седишта во автомобил;навлаки за 

седишта за возила;гуми за возила;ланци 

за снег;носачи за ски багаж;кровни 

носачи;приколки за кампување;навлаки за 

возила [обликувани];капачиња за 

вентили;поклопки од оски на 

тркала;ролетни за заштита од сонце за 

моторни возила; воздушни пумпи  

кл. 17  изолир трака и лента  

кл. 18  куфери и торби за патување; 

чадори, чадори за сонце, големи чадори за 

сонце (parasols); торби за чевли  

кл. 20  мебел за работилници; привремени 

тркалца; штанд за гуми; канти за гориво од 

пластика; закачалки за облека и куки за 

облека  

кл. 21  четки, четки за миење, четки за 

автомобили  

кл. 22  јажиња за влечење за автомобили; 

ленти, не е од метал  

кл. 25  ракавици [облека]  

кл. 27  подлоги и ќилимчиња за во 

автомобил, подлоги, декоративни подлоги  

 

(111)  29988  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/60 (220)  29/01/2021 

(181)  29/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, сина, црвена, кафена, 

зелена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чајни колачи со прелив од какао и 

чоколадо  

 

(111)  29989  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/65 (220)  01/02/2021 

(181)  01/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Shanghai Ramentalk E-Commerce 

Co., Ltd. Room 2153, Building No. 2, 

Zixing Road No. 588, Minhang District, 

Shanghai, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  рамен; нудли [резанки од тесто]; 

удон нудли; инстант удон нудли; јапонски 

рамен; нудли од ориз; сосови [зачини]; 

сосови од месо; семе од сусам [мирудии]; 

пикалили; шоу-шоу [зачин]; бешамел; 

инстант ориз; инстант нудли; шпагети  

кл. 35  рекламирање; помош во водењето 
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бизнис; организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

уредување и организирање на промоции 

на пазарот за други; маркетинг на стоките 

и услугите на други; промовирање на 

продажбата за други; маркетинг; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; насочен 

маркетинг; ажурирање и одржување 

податоци во компјутерски бази на 

податоци; веб-индексирање за 

комерцијални или рекламни цели; 

изнајмување на автомати; малопродажба 

на фармацевтски, ветеринарни и 

хигиенски препарати и медицински 

материјали  

 

(111)  29990  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/66 (220)  01/02/2021 

(181)  01/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Aromata 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  алуминиумска фолија, фолии од 

алуминиум за заштитување  

кл. 8  прибор, пластичен прибор за јадење, 

пластичен прибор за јадење за една 

употреба; прибор за јадење од скапоцени 

метали; ножеви, вилушки, супени лажици, 

лажици, кафени лажички  

кл. 16  принтан материјал, хартија, картон, 

производи од хартија и картон; материјал 

за пакување од хартија или пластика, 

вклучен во оваа класа, ќеси за ѓубре и 

ќеси од хартија или пластика, филм, филм 

туби, филмови за заштитување, ќеси за 

заштитување, ќеси за храна, омоти за 

сендвичи, ќеси за замрзнување, ќеси за 

замрзнување и готвење, ќеси за готвење 

за подготовка на храна, ќеси за мраз, ќеси 

за складирање, ќеси за печење, хартија за 

готвење, хартија за печење, филм за 

микробранова печка; пластични етикети, 

филтри (хартија за кафе), апсорбирачка 

хартија; хартиени прекривачи за маса; 

ќеси за сендвичи [хартија], пластични ќеси 

за сендвичи; материјали за пакување од 

пластика за сендвичи, подметачи за торти 

од хартија; салфетки од хартија; хартиени 

подметачи  

кл. 21  чаши, хартиени или пластични 

чаши; чинии, божиќни чинии, хартиени или 

пластични чинии; чинии кои не се од 

скапоцени метали; цевки за пиење, 

филтери за кафе, кои не се од хартија, а 

се дел од не-електрични машини за кафе; 

чаши за коктели; чаши (садови за пиење), 

високи тенки чаши; чаши за шампањ; 

чепкалки за кокели, стапчиња за коктели, 

шејкери; лажички за мешање на коктели; 

алуминиумски калапи [кујнски прибор], 

алуминиумски контејнери за храна, здели 

од алуминиум, изолирани капаци за чинии 

и садови, алуминиумски прибор за 

печење; додатоци за печење, имено 

прстени за торти  

кл. 28  свирчиња играчки  

 

(111)  29991  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/81 (220)  05/02/2021 

(181)  05/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(300)  90/099,775  07/08/2020  US 

(732)  Stryten Manufacturing LLC 3700 

Mansell Road, Suite 400, Alpharetta, 

Georgia 30022,, US 
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(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

STRYTEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии; делови за батерии; полначи 

за батерии; акумулатори; електрично 

напојување; складишта за електрична 

енергија; апарати, уреди и инструменти за 

напојување со електрична енергија; 

апарати, уреди и инструменти за 

непрекинато напојување со електрична 

енергија; електрични уреди, апарати и 

инструменти; уреди, апарати и 

инструменти за складирање електрична 

енергија; системи за електрична енергија; 

системи за складирање електрична 

енергија; апарати, уреди, и инструменти за 

регулирање, контрола и дистрибуција на 

електрична енергија; апарати, уреди, 

системи и инструменти за собирање, 

регулирање, контрола и дистрибуција на 

соларна енергија; фотоволтаични системи, 

апарати, уреди, системи и инструменти; 

енергетска електроника во форма на 

инвертори и контролори за полнење; 

батериско складиште обезбедено како 

еден систем; горивни ќелии; станици за 

полнење со електрична енергија; 

електрични централи; генератори на 

електрична енергија напојувани на 

батерии  

 

(111)  29992  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/96 (220)  05/02/2021 

(181)  05/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Haver Farma İlaç A.Ş. Akbaba Mah. 

Maraş Cad. No.:52/2/1, Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Multiflex Moxiflex 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29993  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/98 (220)  08/02/2021 

(181)  08/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd., 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

LEAGUE OF LEGENDS: WILD 

RIFT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварувања во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

интернет и безжични мрежи; услуги на 

интернетско емитување преку глобални и 

локални компјутерски мрежи  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо кои се однесуваат на 

компјутерски игри и видео игри; 

организирање на онлајн натпреварувања 

на видео и компјутерски игри за 

интерактивни играчи; услуги на разонода, 

имено, обезбедување на онлајн 

компјутерски игри и видео игри; услуги на 

разонода, имено, организирање на 

состаноци во живо со обожаватели 
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(фанови) и конференции со интерактивна 

игра помеѓу учесниците во областа на 

гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на 

разонода, имено, обезбедување на веб-

страници со аудио и видео презентации 

кои не можат да се преземат во областа 

на компјутерски, видео игри и е-спортови; 

клуб на обожаватели(фанови); 

организирање на натпревари во живо за 

компјутерски игри, видео игри и е-

спортови; обезбедување на веб-страници 

кои се однесуваат на информации за 

разонода за компјутерски игри, видео игри 

и е-спортови  

 

(111)  30005  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/111 (220)  10/02/2021 

(181)  10/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Chips Way d.o.o. Milutina Mandića 

bb, 32000 Čačak, RS 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црена, жолта, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  закуски на база на житни култури; 

закуски на база на печеница; закуски на 

база на пченка; флипс од пченка  

 

(111)  30006  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/112 (220)  10/02/2021 

(181)  10/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово ул. 

Охридска бр. 15, 1000, Тетово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени; машини за перење; машини за 

сушење; машини за перење и сушење; 

ладилници без замрзнувач; ладилници со 

замрзнувач; замрзнувачи хоризонтални и 

вертикални; вградени ладилници со 

замрзнувач; вградени ладилници без 

замрзнувач; електрични шпорети; 

комбинирани шпорети на гас и струја 

(плински и електрични); шпорети на гас 

(плински шпорети); вградени рерни; 

вградени плотни; вградени микробранови 

печки; вградени апарати за кафе; вградени 

машини за миење садови; електрични 

бојлери; проточни бојлери; соларни 

бојлери; комбинирани бојлери за парно; 

топлотни пумпи; клима уреди инвертер и 

ON/OFF, VRF клима уреди; чилери; 

електрични радијатори за бања; 

надворешни клима уреди; тостери; 

електрични фритези; електрични бокали; 

електрични скари; електрични машини за 

мелење месо; сецкалки; кафемати; 

електрични решоа; плински решоа; 

комбинирани решоа плински и електрични; 

фенови; обликувачи за коса; депилатори; 

пегли; апарати за филтрирање на вода; 

аспиратори за кујни; апарати за ладење 
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пијалоци; апарати и машини за ладење; 

апарати и уреди за ладење; апарати за 

јонизирање на воздух; апарати за сушење 

на воздухот; апарати и машини на 

прочистување на воздухот; бојлери на гас; 

бојлери за пералници; бојлери што не се 

делови од машини; вентилатори; греалки 

за бањи; греалки за воздух; електрични 

апарати за кафе; електрични апарати за 

сушење алишта; електрични апарати за 

филтрирање кафе; замрзнувачи; котли за 

греење; машини за печење леб; 

микробранови печки (апарати за готвење); 

машини и апарати за мраз; печки (грејни 

апарати); уреди за ладење на печките; 

пумпи за топлење; електрични радијатори; 

радијатори (греење); радијатори на 

централно греење; разладни уреди и 

апарати; рерни за загревање чинии; рерни 

со топол воздух; садови за ладење; скари 

(апарати за готвење); скари на јаглен; 

плински скари; соларни колектори 

(греење); соларни печки; тостери за леб; 

уреди за правење леб; уреди за влажнење 

на воздухот, за радијатори за централно 

греење; уреди за ладење на водата; уреди 

и апарати за вентилација (климатизација); 

уреди и машини за ладење; уреди на 

пареа за пеглање ткаенина; фрижидери; 

чешми со ладна и топла вода; шпорети; 

кујнски шпорети (рерни); шпорети за 

готвење; ладилници за вино електрични; 

греалки; кварцни греалки; плински греалки; 

конвектори; греалки со вентилатор; инфра 

црвени греалки; радијатори на масло; 

електрични мини шпорети; плински мини 

шпорети; плински шпорети; шпорети на 

дрва; фурни; вентилатори; вентилатори со 

вода; електрични апарати за домаќинство; 

осветлување за велосипеди; бела техника  

кл. 28  игри и играчки, предмети за 

гимнастика и спорт; велосипеди, играчки; 

детски играчки велосипеди освен за 

транспорт; велосипеди за рехабилитација 

на телото, велосипеди за вежбање 

(статички велосипеди за вежбање), 

велосипеди фитнес апарати 

(растегнувачи), возила играчки, возила 

играчки со далечинско управување, возила 

макети во размер, штитници за колена 

[спортска опрема], штитници за лакти 

[спортска опрема], штитиници за нозе 

[спортска опрема]  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање; услуги при увоз-

извоз и продажба на големо и мало со: 

машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца, 

електрични соковници, кујнски мелници 

електрични, електрични машини за 

вшмукување воздух, машини за употреба 

во домаќинствата, електрични машини за 

мелење, машини за обработка на месо, 

машини за перење алишта, машини за 

миење садови, машини за пеглање, 

машини за плетење, машини за сецкање и 

рендање за зеленчук, машини за шиење, 

машини на компресиран воздух, машини 

со центрифуга, миксери, електрични, за 

употреба во домаќинството, 

правосмукалки, блендери, машинки за 

пострижување, машинки за бричење, 

апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени, машини за перење, машини за 

сушење, машини за перење и сушење, 

ладилници без замрзнувач, ладилници со 

замрзнувач, замрзнувачи хоризонтални и 

вертикални, вградени ладилници со 
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замрзнувач, вградени ладилници без 

замрзнувач, електрични шпорети, 

комбинирани шпорети на гас и струја 

(плински и електрични), шпорети на гас 

(плински шпорети), вградени рерни, 

вградени плотни, вградени микробранови 

печки, вградени апарати за кафе, вградени 

машини за миење садови, електрични 

бојлери, проточни бојлери, соларни 

бојлери, комбинирани бојлери за парно, 

топлотни пумпи, клима уреди инвертер и 

ON/OFF, VRF клима уреди, чилери, 

електрични радијатори за бања, 

надворешни кпима уреди, тостери, 

електрични фритези, електрични бокали, 

електрични скари, електрични машини за 

мелење месо, сецкалки, кафемати, 

електрични решоа, плински решоа, 

комбинирани решоа плински и електрични, 

фенови, обликувачи за коса, депилатори, 

пегли, апарати за филтрирање на вода, 

аспиратори за кујни, апарати за ладење 

пијалоци, апарати и машини за ладење, 

апарати и уреди за ладење, апарати за 

јонизирање на воздух, апарати за сушење 

на воздухот, апарати и машини на 

прочистување на воздухот, бојлери на гас, 

бојлери за пералници, бојлери што не се 

делови од машини, вентилатори, греалки 

за бањи, греалки за воздух, електрични 

апарати за кафе, електрични апарати за 

сушење алишта, електрични апарати за 

филтрирање кафе, замрзнувачи, котли за 

греење, машини за печење леб, 

микробранови печки (апарати за готвење), 

машини и апарати за мраз, печки (грејни 

апарати), уреди за ладење на печките, 

пумпи за топлење, електрични радијатори, 

радијатори (греење), радијатори на 

централно греење, разладни уреди и 

апарати, рерни за загревање чинии, рерни 

со топол воздух, садови за ладење, скари 

(апарати за готвење), скари на јаглен, 

плински скари, соларни колектори 

(греење), соларни печки, тостери за леб, 

уреди за правење леб, уреди за влажнење 

на воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

и апарати за вентилација (климатизација), 

уреди и машини за ладење, уреди на 

пареа за пеглање ткаенина, фрижидери, 

чешми со ладна и топла вода, шпорети, 

кујнски шпорети (рерни), шпорети за 

готвење, ладилници за вино електрични, 

греалки, кварцни греалки, плински греалки, 

конвектори, греалки со вентилатор, инфра 

црвени греалки, радијатори на масло, 

електрични мини шпорети, плински мини 

шпорети, плински шпорети, шпорети на 

дрва, фурни, вентилатори, вентилатори со 

вода, електрични апарати за домаќинство, 

осветлување за велосипеди, бела техника, 

велосипеди, велосипеди на акумулатор, 

детски велосипеди, трицикли, мотори, 

тротинети, електрични тротинети, 

додатоци за велосипеди, игри и играчки, 

предмети за гимнастика и спорт; 

велосипеди, играчки; детски играчки 

велосипеди освен за транспорт; 

велосипеди за рехабилитација на телото, 

велосипеди за вежбање (статички 

велосипеди за вежбање), велосипеди 

фитнес апарати (растегнувачи), возила 

играчки, возила играчки со далечинско 

управување, возила макети во размер, 

штитници за колена [спортска опрема], 

штитници за лакти [спортска опрема], 

штитиници за нозе [спортска опрема]  

 

(111)  29994  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/114 (220)  10/02/2021 

(181)  10/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 
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(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Coshida 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци за храна за 

животни, што не се за медицинска 

употреба  

кл. 31  храна за животни и миленици; 

производи од сламена подлога за животни  

 

(111)  29995  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/119 (220)  11/02/2021 

(181)  11/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Kite Pharma, Inc., a Delaware 

corporation 2400 Broadway Santa Monica, 

California 90404, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

ТЕКАРТУС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено, 

фармацевтски препарати за употреба во 

третманот на рак; фармацевтски и 

биолошки препарати за имунотерапија, 

вклучувајќи за Т-клеточна имунотерапија  

 

(111)  29996  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/120 (220)  11/02/2021 

(181)  11/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Klosterfrau Zürich AG Seestrasse 

127, 8002 Zürich, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

taxofit 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови и додатоци за исхрана  

 

(111)  29997  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/124 (220)  12/02/2021 

(181)  12/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

LOVE THE NOW 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(111)  30007  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/125 (220)  12/02/2021 

(181)  12/02/2031 

(450)  30/09/2021 
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(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела и сите нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(111)  30008  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/128 (220)  12/02/2021 

(181)  12/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Chips Way d.o.o. Milutina Mandića 

bb, 32000 Čačak, RS 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  закуски на база на компири; чипс  

кл. 30  солени закуски; закуски на база на 

житни култури; закуски на база на пченица; 

закуски на база на пченка; флипс од 

пченка; пуканки; слатки; бисквити, 

бисквити и колачиња; кекс; суви бисквити; 

благи; слатки бисквити и колачиња; 

чоколадо  

 

(111)  30015  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/130 (220)  12/02/2021 

(181)  12/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за издавачка дејност 

промет, трговија и услуги на големо и 

мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-

импорт Скопје ул. Лондонска бр. 19/9, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црна, бела, црвена, крем, 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија и картон; печатени 

материјали; материјал за врзување книги; 
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фотографии; наставни и наставни 

материјали; брошури; книги; картички; 

боенки; стрипови; плакати од хартија или 

картон  

кл. 25  облека, обувки, облека за глави; 

пижами; маици; фронтови на маици; 

чорапи; спортски дресови  

кл. 28  игри, играчки; украси за 

новогодишни елки; карти за бинго; кукли;  

балони за забави; салонски игри; карти за 

играње; кадифени играчки; кукли; играчки; 

конзоли за видео игри; модели на играчки  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

проследување на податоци; телевизиско 

емитување; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; пренос 

на видео по барање  

кл. 41  образование; обезбедување обука; 

забава; спортски и културни активности; 

академии [образование]; образовни услуги 

обезбедени од училишта; услуги во 

областа на индустрија за забава; филмска 

продукција, освен рекламни филмови; 

онлајн објавување на електронски книги и 

списанија; градинки; планирање на забави; 

производство на радио и телевизиски 

програми; производство на музика; 

презентација на различни емисии; 

обезбедување информации од областа на 

образованието; обезбедување видеа на 

интернет, што не може да се преземат; 

обезбедување телевизиски програми, кои 

не може да се преземат, преку услуги на 

видео по барање; објавување на книги; 

објавување на текстови, освен рекламни 

текстови; пишување сценарија, освен за 

рекламни цели; пишување сценарио; 

титлување; настава; телевизиска забава; 

театарски продукции; изнајмување 

играчки; пишување на текстови; туторство  

 

(111)  29998  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/132 (220)  15/02/2021 

(181)  15/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  J BARBOUR & SONS LTD 

Simonside Industrial Estate, South 

Shields, Tyne & Wear, NE34 9PD, UK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

BARBOUR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кучешки палта, кучешки палта 

обложени со восок, ватирани кучешки 

палта; кожни паричници; кожни чанти; 

носачи на костуми; торби за лов; спортски 

торби за сите намени, чанти, торби, торби 

за преку рамо, машки чанти и торби за на 

рамо, ранци, куфер, торби за багаж, 

чантички за носење тоалетни производи, 

рачни чанти, паричници, портмонеа, торби 

за на рамо, актовки, спортски торби за 

сите намени обложени со восок, рачни 

торби обложени со восок, торби обложени 

со восок, торби обложени со восок за 

преку рамо, машки чанти и торби за на 

рамо обложени со восок, ранци обложени 

со восок, куфер обложен со восок, торби 

за багаж обложени со восок, чантички 

обложени со восок за носење тоалетни 

производи, паричнци обложени со восок, 

портмонеа обложени со восок, торби за на 

рамо обложени со восок, актовки 

обложени со восок; ватирани спортски 

торби за сите намени, ватирани женски 

чанти, ватирани торби, ватирани торби за 

преку рамо, ватирани машки чанти и торби 

за на рамо, ватирани ранци, куфер од 

ватиран материјал, ватирани торби за 

багаж, ватирани чантички за носење 

тоалетни производи, ватирани паричници, 

ватирани портмонеа, ватирани торби за на 

рамо, ватирани актовки; кожни спортски 

торби за сите намени, кожни чанти, кожни 
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торби, кожни торби за преку рамо, кожни 

машки чанти и чанти за на рамо, кожни 

ранци, кожен куфер, кожни торби за багаж, 

кожни чантички за носење тоалетни 

производи, кожни паричници, кожни 

портмонеа, кожни чанти за на рамо, кожни 

актовки; спортски торби од велур за сите 

намени, женски чанти од велур, торби од 

велур, чанти за преку рамо од велур, 

машки чанти и торби за на рамо од велур, 

ранци од велур, куфер од велур, торби за 

багаж од велур, чантички од велур за 

носење тоалетни производи, паричници од 

велур, портмонеа од велур, торби за на 

рамо од велур, актовки од велур; чадори; 

патни торби за чевли  

кл. 25  облека, имено, кошули, панталони, 

јакни и палта; облека за надвор, имено, 

јакни и палта; облека обложена со восок, 

имено, кошули, панталони, јакни и палта; 

ватирана облека, имено, кошули, 

панталони, јакни и палта; водоотпорна 

облека, имено, кошули, панталони, јакни и 

палта; палта, палта обложени со восок, 

ватирани палта, јакни, јакни обложени со 

восок, ватирани јакни, блузи од флис, 

дафел капути, твид палта, твид јакни, 

наметки, блузони, елеци, постава за јакни, 

водоотпорни кабаници, сакоа, елеци за 

сакоа, елеци за сакоа обложени со восок, 

ватирани елеци за сакоа, јакни и елеци 

без ракави, јакни и елеци без ракави 

обложени со восок, ватирани јакни и елеци 

без ракави, жилетки, жилетки обложени со 

восок, ватирани жилетки, плетени блузи, 

пуловери џемпери, кардигани, шорцеви, 

целосни, долги панталони за јавање; 

панталони за јавање, панталони, 

панталони од тексас, кадифени панталони, 

панталони обложени со восок, хеланки 

[панталони], хеланки [панталони] 

обложени со восок, панталони за лов, 

панталони за лов обложени со восок, 

панталони за преку облека, над 

панталони, панталони за преку облека 

обложени со восок, фармерки, кошули, 

кошули со долги ракави, кошули со кратки 

ракави, маици, маици со долги ракави, 

маици со кратки ракави, поло маици, поло 

маици со кратки ракави, поло маици со 

долги ракави, маици ролки и полуролки за 

мажи, жени и деца, маици за рагби, капи, 

кожни капи, волнени капи, капи од твид, 

капи обложени со восок, капчиња, капчиња 

обложени со восок, качулки, качулки за 

јакни, качулки за палта, качулки обложени 

со восок, шалови, кравати, лептир машни, 

кратки чорапи, чорапи што се носат за 

ловење, жартиери, појаси за придржување 

на чорапи при лов; светлечки, имено, 

ленти од ткаенина врзани околу долгите 

чорапи за да ги држат на место; ракавици, 

внатрешни ракавици, кожни ракавици, 

ракавици со два дела, едниот за палецот, 

а другиот за сите четири прста, ракавици 

без прсти, ремени [облека] од ткаенина, 

ремени [облека] од кожа, кравати, кравати 

од свила, обувки, чевли, чизми, чизми за 

јавање, чизми за пешачење, водоотпорни 

чизми, водоотпорни чевли, велингтон 

чизми, гамаши, гамаши обложени со 

восок, ремени за панталони, кожни 

ракавици, кожни капи, кожни јакни, кожни 

палта; палта, јакни, кошули, панталони, 

сакоа, здолништа, кратки чорапи, гамаши, 

капчиња, капи, ракавици, и жилетки кои се 

носат во спортот лов, стрелање и риболов; 

спортски ракавици, имено, ракавици за 

употреба во лов, стрелање и риболов  

кл. 35  продавници за малопродажба и 

продавници за малопродажба преку 

интернет за облека, обувки и прекривки за 

глава  

 

(111)  29999  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/134 (220)  02/02/2021 
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(181)  02/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ESCO Group LLC 2141 NW 25th Ave 

Portland, OR 97210, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

NEMISYS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  компоненти за корпи за машини за 

рударство, конструкција и ископување, 

имено, заби за копање, адаптери за заби, 

антиабразивни капачиња (wear caps) 

поривки (shrouds), компоненти за 

зацврстување; и системи на уста кои 

вклучуваат заби за копање, адаптери за 

заби, антиабразивни капачиња (wear 

сарѕ), покривки (shrouds) и компоненти за 

зацврстување  

 

 (111)  30018  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/136 (220)  16/02/2021 

(181)  16/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. 

Planinska 15, Zagreb, HR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

(591)  портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамински подготовки; витамински 

напитоци; диететски и прехрамбени 

подготовки; прехрамбени додатоци и 

диететски подготовки; пијалоци како 

додатоци на прехраната  

кл. 30  бомбони кои не се за медицинска 

намена; пастили (бомбони); слатки; мраз 

за јадење; сладоледи; слатки производи  

кл. 32  минерални и газирани води; 

безалкохолни пијалоци; напитоци кои се 

состојат претежно од овошни сокови; 

концентрирани овошни сокови; сирупи и 

останати безалкохолни подготовки за 

подготвување на напитоци; безалкохолни 

напитоци збогатени со витамини  

кл. 35  администрирање на програми за 

верност на купувачите; целен/таргетиран 

маркетинг; испитување на јавното 

мислење; истражување на пазарот; 

изнајмување на автомати за продажба; 

изнајмување на рекламен простор; 

маркетинг; огласување; огласување и 

маркетинг; огласување и публицирање; 

огласување по систем “плаќање според 

кликови”; надворешно рекламирање; 

поставување на плакати; презентација на 

производи и услуги; промоција на 

производи и услуги на трети лица по пат 

на информациски и комуникациски мрежи; 

овозможување на кориснички рецензии во 

комерцијални и огласувачки цели; 

овозможување услуги на пазарни 

информации  

кл. 41  објавување на текстови и слики, 

вклучително во електронски облик, освен 

за рекламни цели; обука; образовни он-

лајн информации овозможени по пат на 

компјутерски бази на податоци или по пат 

на интернет; он-лајн објавување на 

електронски книги и списанија; 

организирање на забавни костимирани 

настани; организирање и спроведување на 

лични образовни форуми; организирање и 

водење на концерти; организирање и 

одржување на конференции и семинари; 

организирање и одржување на конгреси; 

организирање и водење на работилници 

за усовршување; организирање и водење 

на разговори; организирање и одржување 
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на семинари; организирање на изложби во 

културни и едукативни цели; 

организирање на натпревари (образовни 

или забавни); организирање на 

предавања; пишување на текстови; 

планирање на приеми (разонода); 

овозможување на информации за 

образование; овозможување на 

информации за разонода; овозможување 

на информации за рекреација; 

овозможување на информации за тренинг 

за телесна кондиција по пат на мрежен 

портал; овозможување на информации за 

забава; овозможување он-лајн 

електронски публикации (не се за 

превземање); овозможување на он-лајн 

музика, која не е за превземање; 

овозможување на он-лајн видео записи, 

кои не се за превземање; разонода со 

посредство на радио; разонода со 

посредство на телевизија; услуги за 

рекреација за во слободно време; 

администрирање (организирање) услуги 

на разонода  

кл. 42  овозможување на научни 

информации во подрачјето на климатските 

промени и глобалното затоплување; 

овозможување на научни информации во 

подрачјето на медицинските 

пореметувања и нивното лечење; 

овозможување на научни информации и 

совети во врска со намалување на 

емисиите на јаглерод; овозможување на 

научни информации  

кл. 44  нутриционистички и диететски 

совети; овозможување на информации за 

прехрамбени и нутриционистички совети  

 

(111)  30000  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/138 (220)  29/01/2021 

(181)  29/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

RAV4 ADVENTURE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(111)  30001  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/140 (220)  28/01/2021 

(181)  28/01/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TEMPLETON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  производи од тутун  

 

(111)  30020  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/142 (220)  18/02/2021 

(181)  18/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Кирил ЛАЗАРОВ ул. Октомвриска 

бр. 18, Свети Николе, MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 

Ул.Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

на луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри и играчки; апарати за видео 

игри; производи за гимнастика и спорт; 

украси за елка  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови (како 

мирудии); мраз (замрзната вода)  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  30027  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/143 (220)  18/02/2021 

(181)  18/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Кирил ЛАЗАРОВ ул. Октомвриска 

бр. 18, Свети Николе, MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат Ул. 

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

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

на луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри и играчки; апарати за видео 

игри; производи за гимнастика и спорт; 

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови (како 

мирудии); мраз (замрзната вода)  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  30002  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/147 (220)  18/02/2021 

(181)  18/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

LAGEVRIO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30032  (151)  22/09/2021 

(210)  TM  2021/148 (220)  18/02/2021 

(181)  18/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  АСОЦИЈАЦИЈА ЗА Е-ТРГОВИЈА 

НА МЕКЕДОНИЈА АЕТМ Скопје ул. 

Лермонтова бр. 3/6, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн продажба на големо и мало 

со: електронски уреди, алати, производи 

за фитнес и здравје, нега и убавини, книги 

и производи за деца, пијалоци и опрема, 

облека и спортска опрема, пијалоци и 

храна, цигари, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци, кафе и чај, производи за 

домаќинство, бела техника, техника, накит, 

плаќање членарини, едукација, туризам 

(туристички агенции, хотели и мотели), 

транспорт, комуникациски услуги, гориво и 

комунални услуги, достава на храна, 

програми на исхрана, продажба на вино, 

продажба на карти, здруженија и 

невладини организации, прехрамбени 

производи, настани (културни настани и 

други влезници за настани), осигурување, 

комунални услуги, плаќање на сметки, 

додатоци за исхрана, спортски 

суплементи, медицински помагала, групно 

вложување (Crowdfunding), часовници, 

плаќање на паркинг, играчки, компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги со: 

електронски уреди, алати, производи за 

фитнес и здравје, нега и убавини, книги и 

производи за деца, пијалоци и опрема, 

облека и спортска опрема, пијалоци и 

храна, цигари, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци, кафе и чај, производи за 
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домаќинство, бела техника, техника, накит, 

плаќање членарини, едукација, туризам 

(туристички агенции, хотели и мотели), 

транспорт, комуникациски услуги, гориво и 

комунални услуги, достава на храна, 

програми на исхрана, продажба на вино, 

продажба на карти, здруженија и 

невладини организации, прехрамбени 

производи, настани (културни настани и 

други влезници за настани), осигурување, 

комунални услуги, плаќање на сметки, 

додатоци за исхрана, спортски 

суплементи, медицински помагала, групно 

вложување (Crowdfunding), часовници, 

плаќање на паркинг, играчки, компјутерскo 

рекламирање преку интернет  

 

(111)  30037  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/149 (220)  19/02/2021 

(181)  19/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ФЕДС с. Косел Охрид 

ДООЕЛ с. Косел, комплекс ЕМО , 6000, 

Охрид, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  шини лизгачки телескопски од метал, 

шини лизгачки од метал, ленти челични, 

засилувачки материјали од метал, 

спојници од метал за ракување со товар, 

ремени од метал за ракување со товар  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: шини лизгачки 

телескопски од метал, шини лизгачки од 

метал, ленти челични, засилувачки 

материјали од метал, спојници од метал за 

ракување со товар, ремени од метал за 

ракување со товар  

 

(111)  30003  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/152 (220)  22/02/2021 

(181)  22/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

NOOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари, 

електронски уреди за инхалација со 
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аеросоли кои содржат никотин, орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30004  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2021/153 (220)  22/02/2021 

(181)  22/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

YUGEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари, 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин, орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30039  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/158 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светло и темно 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт, производи од 

тесто и слатки со различни видови 

полнења; колачи со полнење прелиени со 

какао прелив, слатки, чоколада  

 

(111)  30038  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/159 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 
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(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, жолта, светло и темно 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт, производи од 

тесто и слатки со различни видови 

полнења; колачи со полнење: крем од 

кикирики прелиени со какао прелив, слатки 

од бадеми, бисквит колачиња, чајни 

колачиња со вкус на чоколада  

 

(111)  30040  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/160 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт, колачи со 

полнење од кокос, прелиени со какао 

прелив, слатки, чоколада  

 

(111)  30041  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/161 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ ул. 

Железничка бр. 12, 1000, Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), машини за шиење, 

машини за плетење, машини за везење, 

делови и додатоци за нив  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

бизнис информации, вработување 

персонал; услуги при продажба на големо 

и мало и увоз-извоз со машини и 

машински алати, мотори и погонски 

машини (освен за сувоземни возила), 

машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

машини за шиење, машини за плетење, 

машини за везење, делови и додатоци за 

нив  

кл. 37  монтажа, одржување и сервис на 

машини за текстилна индустрија  

 

(111)  30042  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/162 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ ул. 

Железничка бр. 12, 1000, Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), машини за шиење, 

машини за плетење, машини за везење, 

делови и додатоци за нив  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

бизнис информации, вработување 

персонал; услуги при продажба на големо 

и мало и увоз-извоз со машини и 

машински алати, мотори и погонски 

машини (освен за сувоземни возила), 

машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

машини за шиење, машини за плетење, 

машини за везење, делови и додатоци за 

нив  

кл. 37  монтажа, одржување и сервис на 

машини за текстилна индустрија  

 

(111)  30043  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/163 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ ул. 

Железничка бр. 12, 1000, Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 26  тантели, везови, панделки и 

гајтани, петлици, копци, закачки и окца, 

топуски и игли, вештачко цвеќе  

 

(111)  30044  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/166 (220)  24/02/2021 

(181)  24/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало во земјата и во странство, услуги 

и сервисирање на машини 

ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје ул. 20 бр. 32, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) 

и материи за осветлување, свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 



 

 

297 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

 

(111)  30045  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/167 (220)  24/02/2021 

(181)  24/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало во земјата и во странство, услуги 

и сервисирање на машини 

ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје ул. 20 бр. 32, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) 

и материи за осветлување, свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 
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(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

 

(111)  30047  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/172 (220)  25/02/2021 

(181)  25/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

FITME 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито, тесто и слатки, 

производи од интегрално брашно, 

интегрални бисквити, какао, чоколадо, 

какао крем, барови, интегрални барови, 

чајни колачиња, бисквити  

кл. 35  рекламирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

производи од жито, тесто и слатки, 

интегрални бисквити, какао, чоколадо, 

какао крем, барови, интегрални барови, 

чајни колачиња, бисквити  

 

(111)  30048  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/173 (220)  25/02/2021 

(181)  25/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

SIRMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни десерти, чоколадни 

десерти со различни видови полнења, 

какао, чоколадо, колачи, колачи со прелив 

од чоколадо  

кл. 35  рекламирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

чоколадни десерти, чоколадни десерти со 

различни видови полнења, какао, 

чоколадо, колачи, колачи со прелив од 

чоколадо  

 

(111)  30049  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/175 (220)  25/02/2021 

(181)  25/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

BOTTONI 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки со 

различни видови полнења, колачи, 

бисквити, чајни колачиња, колачиња со 

путер и брашно, слатки, чоколадни 

десерти со различни видови полнења, 

колачи со прелив од чоколадо  

кл. 35  рекпамирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

производи од тесто и слатки со различни 

видови полнења, колачи, бисквити, чајни 

колачиња, колачиња со путер и брашно, 

слатки, чоколадни десерти со различни 

видови полнења, колачи со прелив од 

чоколадо  

 

(111)  30050  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/176 (220)  25/02/2021 

(181)  25/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, жолта, светло и темно 

кафена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  колачи, чајни колачиња, бисквити, 

производи од тесто и слатки, интегрални 

бисквити, производи од интегрално 

брашно  

 

(111)  30051  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/179 (220)  26/02/2021 

(181)  26/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Apatinska Pivara Apatin d.o.o. Trg 

osloboĎenja br. 5, RS-25260 APATIN, RS 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, стоут, лагер (пива со долна 

ферментација или пива со долно вриење), 

темни пива (портер) и светли пива, але 

пива (пива со горна ферментација или 

пива со горно вриење); минерални и 

газирани води и други безалкохолни 

пијалоци; овошни напитоци и овошни 

сокови; сирупи и други препарати за 

припремање на пијалоци  

 

(111)  30052  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2021/180 (220)  26/02/2021 

(181)  26/02/2031 

(450)  30/09/2021 

(732)  Space Exploration Technologies 

Corp. 1 Rocket Road Hawthorne, 

California 90250, US 

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

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

STARLINK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  сателити за научни и комерцијални 

цели; опрема за примање, обработка, и 

пренос на глас, видео, податоци и 

информации преку телекомуникации и 

безжични сигнали, сателити, и компјутери, 
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имено, приемници, приемни модули, 

модулатори, трансмитери (преносници), 

мултиплексери (multiplexers), декодер 

(decoder) кутии, процесесори на податоци, 

интегрални кола; компјутерски оперативен 

хардвер и софтвер за употреба во 

гореспоменатите производи, сателитски 

терминали, и сателитски земни станици  

кл. 38  услуги на сателитска комуникација 

и пренос; услуги на безжична 

широкопојасна (broadband) коминикација; 

пренос на податоци, глас и видео преку 

сателит; услуги на интерактивна 

сателитска комуникација; испорака на 

пораки со електронска трансмисија; 

овозможување телекомуникациски 

конекции на интернетот; услуги на 

телекомуникациски портал 

(telecommunications gateway); 

овозможување на безжичен пристап на 

интернет со висока брзина; овозможување 

на пристап со повеќе корисници (multiple-

user ассеѕѕ) на интернет, глобални 

компјутерски мрежи, и електронски 

комуникациски мрежи; овозможување на 

пристап до глобални информациски 

мрежи; телекомуникациски услуги преку 

сателит; овозможување на вебсајт со 

информации во полето на сателитските 

комуникации; овозможување на вебсајт со 

информаци во полето на пристап на 

интернет преку сателит; овозможување 

пристап до електронски бази на податоци 

и онлајн информации за употреба во 

превземање/повлекување (retrieving) на 

сателитски податоци, снимки, и мерења; 

услуги на сателитска фотографија  

кл. 42  услуги на истражување и развој во 

полето на сателитските комуникации; 

консултантски услуги во полето на 

сателитските комуникации; инженерски 

услуги во полето на сателитските 

комуникации; научни и технолошки услуги, 

имено, истражување, анализи, и 

мониторинг на податоци прибрани 

(фатени) преку далечински сензори и 

сателити; услуги на далечинско 

насетување (remote sensing), имено 

воздушно 

надгледување/премерување преку 

употребата на сателити  

 

(111)  30066  (151)  23/09/2021 

(210)  TM  2020/135 (220)  17/02/2020 

(181)  17/02/2030 

(450)  28/09/2021 

(732)  Приватна здравствена установа - 

ординација по општа стоматологија 

ЕТЕРНАДЕНТ Скопје ул. Орце Николов 

бр. 190/1-1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; телевизиско 

рекламирање; директно рекламирање 

преку пошта; помош во водењето бизнис; 

советување за бизнис работење и 

организација  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија);здравствена 

заштита;здравствени центри;услуги за 

советување за здравјето;пластична 

хирургија;ортодонтски услуги  
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(111)  30068  (151)  24/09/2021 

(210)  TM  2019/1384 (220)  12/12/2019 

(181)  12/12/2029 

(450)  28/09/2021 

(732)  Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ 

ДООЕЛ Скопје ул. Огражден бр. 3-4/7, 

Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. 11 

Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни 

услуги;обука;забава;спортски и културни 

активности;организирање и водење на 

обуки, натпревари, семинари и 

работилници за сите видови на спортски и 

модерни танци, вклучувајќи и аеробик  
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 
 
 

(510) (111) 

1 29898 

1 29936 

1 29957 

1 29958 

1 29987 

1 30029 

2 29907 

2 29987 

3 29890 

3 29891 

3 29892 

3 29893 

3 29905 

3 29906 

3 29910 

3 29911 

3 29925 

3 29939 

3 29957 

3 29958 

3 29987 

3 30013 

3 30020 

3 30021 

3 30027 

3 30056 

3 30057 

3 30058 

3 30065 

4 30044 

4 30045 

5 29898 

5 29899 

5 29903 

5 29905 

5 29906 

5 29910 

5 29912 

5 29936 

5 29938 

5 29957 

5 29958 

5 29962 

5 29963 

5 29973 

5 29978 

5 29979 

5 29980 

5 29984 

5 29987 

5 29992 

5 29994 

5 29995 

5 29996 

5 30002 

5 30013 

5 30018 

5 30020 

5 30021 

5 30027 

5 30028 

5 30030 

5 30031 

5 30033 

5 30034 

5 30054 

5 30055 

5 30056 

5 30057 

5 30058 

5 30059 

5 30061 

5 30067 

6 29987 

6 29990 

6 30037 

6 30044 

6 30045 

7 29916 

7 29961 

7 29987 

7 29999 

7 30041 

7 30042 

7 30044 

7 30045 

8 29987 

8 29990 

8 30011 

8 30012 

8 30046 

9 29900 

9 29901 

9 29904 

9 29908 

9 29916 

9 29918 

9 29924 

9 29937 

9 29961 

9 29986 

9 29987 

9 29991 

9 30011 

9 30012 

9 30044 

9 30045 

9 30046 

9 30052 

10 29906 

11 29900 

11 29901 

11 29910 

11 29916 

11 29961 

11 29987 

11 30006 

11 30019 

12 29921 

12 29922 

12 29923 

12 29927 

12 29961 

12 29981 

12 29982 

12 29983 

12 29987 

12 30000 

12 30044 

12 30045 

14 30013 

15 29889 

15 29986 

16 29894 

16 29908 

16 29910 
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16 29918 

16 29924 

16 29939 

16 29969 

16 29990 

16 30015 

16 30043 

17 29895 

17 29987 

18 29894 

18 29987 

18 29998 

19 29930 

20 29925 

20 29987 

21 29925 

21 29987 

21 29990 

22 29987 

23 30043 

24 29894 

24 29919 

24 29925 

25 29894 

25 29919 

25 29939 

25 29969 

25 29987 

25 29998 

25 30015 

25 30020 

25 30027 

26 29919 

26 30043 

27 29987 

28 29925 

28 29990 

28 30006 

28 30015 

28 30020 

28 30027 

29 29883 

29 29884 

29 29886 

29 29888 

29 29910 

29 29928 

29 29941 

29 29942 

29 29943 

29 29944 

29 29945 

29 29946 

29 29947 

29 29948 

29 29949 

29 29950 

29 29951 

29 29952 

29 29953 

29 29954 

29 29955 

29 29956 

29 29976 

29 29977 

29 30008 

29 30009 

29 30010 

29 30014 

29 30017 

29 30023 

29 30053 

29 30062 

30 29883 

30 29884 

30 29886 

30 29887 

30 29888 

30 29896 

30 29910 

30 29913 

30 29914 

30 29915 

30 29932 

30 29940 

30 29960 

30 29967 

30 29968 

30 29974 

30 29977 

30 29988 

30 29989 

30 30005 

30 30008 

30 30018 

30 30020 

30 30023 

30 30027 

30 30038 

30 30039 

30 30040 

30 30047 

30 30048 

30 30049 

30 30050 

30 30062 

30 30064 

30 30067 

31 29884 

31 29977 

31 29994 

31 30017 

31 30023 

31 30062 

31 30064 

32 29883 

32 29885 

32 29886 

32 29910 

32 29932 

32 30014 

32 30018 

32 30020 

32 30027 

32 30051 

32 30062 

33 29879 

33 29880 

33 29881 

33 29929 

33 30035 

33 30062 

33 30063 

34 29902 

34 29971 

34 29997 

34 30001 

34 30003 

34 30004 

34 30007 

34 30025 

35 29879 

35 29881 

35 29882 

35 29886 

35 29889 

35 29894 

35 29895 

35 29897 

35 29898 

35 29900 

35 29901 

35 29908 

35 29910 

35 29914 

35 29918 

35 29924 

35 29928 

35 29930 

35 29931 

35 29932 

35 29933 

35 29934 

35 29935 
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35 29937 

35 29938 

35 29939 

35 29960 

35 29965 

35 29967 

35 29968 

35 29972 

35 29975 

35 29986 

35 29989 

35 29998 

35 30006 

35 30014 

35 30018 

35 30020 

35 30024 

35 30026 

35 30027 

35 30032 

35 30035 

35 30037 

35 30041 

35 30042 

35 30044 

35 30045 

35 30047 

35 30048 

35 30049 

35 30056 

35 30057 

35 30058 

35 30063 

35 30066 

36 29917 

36 29920 

36 29933 

36 29935 

36 29972 

36 29985 

36 30044 

36 30045 

37 29972 

37 29985 

37 30041 

37 30042 

37 30044 

37 30045 

38 29882 

38 29937 

38 29939 

38 29993 

38 30015 

38 30026 

38 30052 

39 29909 

39 29910 

39 29959 

39 29985 

39 30016 

39 30020 

39 30022 

39 30027 

39 30044 

39 30045 

40 29896 

40 29939 

40 29966 

40 30019 

41 29882 

41 29908 

41 29909 

41 29917 

41 29918 

41 29924 

41 29926 

41 29931 

41 29939 

41 29964 

41 29965 

41 29966 

41 29969 

41 29970 

41 29985 

41 29986 

41 29993 

41 30015 

41 30018 

41 30020 

41 30024 

41 30026 

41 30027 

41 30035 

41 30062 

41 30068 

42 29904 

42 29908 

42 29916 

42 29917 

42 29918 

42 29924 

42 29937 

42 30018 

42 30052 

43 29886 

43 29896 

43 29909 

43 29910 

43 29929 

43 29933 

43 29935 

43 29985 

43 30022 

43 30060 

43 30062 

43 30063 

44 29929 

44 29985 

44 30018 

44 30066 
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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) 

AEOLUS TYRE CO., LTD 29981 MK/T/2021/0040 

AEOLUS TYRE CO., LTD 29982 MK/T/2021/0041 

AEOLUS TYRE CO., LTD 29983 MK/T/2021/0042 

ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. 30018 MK/T/2021/0136 

Amazon Technologies, Inc 29924 MK/T/2020/0921 

Amazon Technologies, Inc 29918 MK/T/2020/0935 

Amazon Technologies, Inc. 29908 MK/T/2020/0892 

Apatinska Pivara Apatin d.o.o. 30051 MK/T/2021/0179 

Array BioPharma Inc. 30033 MK/T/2020/1139 

Array BioPharma Inc. 30034 MK/T/2020/1140 

BASF SE 29936 MK/T/2020/0448 

British American Tobacco (Brands) Inc. 29997 MK/T/2021/0124 

British American Tobacco (Brands) Inc. 30007 MK/T/2021/0125 

Bugatti International S.A. 30046 MK/T/2020/0635 

Bugatti International S.A. 30011 MK/T/2020/0636 

Bugatti International S.A. 30012 MK/T/2020/0637 

Chips Way d.o.o. 30005 MK/T/2021/0111 

Chips Way d.o.o. 30008 MK/T/2021/0128 

Colgate - Palmolive Company 30065 MK/T/2020/0299 

Dow AgroSciences LLC 30029 MK/T/2020/1133 

ESCO Group LLC 29999 MK/T/2021/0134 

Golden Group d.o.o. 30022 MK/T/2020/1079 

Guangdong Puss Investment Co., Ltd. 29934 MK/T/2018/0376 

Haver Farma İlaç A.Ş. 29992 MK/T/2021/0096 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 29912 MK/T/2020/0899 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30028 MK/T/2020/1122 

INNVENTA PHARM Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu 29962 MK/T/2020/1257 

INNVENTA PHARM Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu 29963 MK/T/2020/1258 

INTEL CORPORATION 29904 MK/T/2020/0886 

IPMO ADVISORY AG 29917 MK/T/2020/1085 

Intuit Inc. 29916 MK/T/2019/1096 

J BARBOUR & SONS LTD 29998 MK/T/2021/0132 

KT & G Corporation, 30025 MK/T/2020/1118 

Kite Pharma, Inc., a Delaware corporation 29995 MK/T/2021/0119 
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Klosterfrau Zürich AG 29996 MK/T/2021/0120 

Lidl Stiftung & Co. KG 29987 MK/T/2021/0059 

Lidl Stiftung & Co. KG 29990 MK/T/2021/0066 

Lidl Stiftung & Co. KG 29994 MK/T/2021/0114 

Lidl Stiftung & Co. KG 30001 MK/T/2021/0140 

Merck Sharp & Dohme Corp. 29978 MK/T/2021/0037 

Merck Sharp & Dohme Corp. 29979 MK/T/2021/0038 

Merck Sharp & Dohme Corp. 30002 MK/T/2021/0147 

Mliječna industrija d.o.o. 30009 MK/T/2020/0588 

Mliječna industrija d.o.o. 30010 MK/T/2020/0589 

NORDIC NOIR CONCEPTS LTD. 29902 MK/T/2020/0873 

PIETRO CORICELLI - S.P.A. 29976 MK/T/2021/0024 

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC. a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 29907 MK/T/2020/0890 

Philip Morris Products S.A. 29971 MK/T/2021/0004 

Philip Morris Products S.A. 30003 MK/T/2021/0152 

Philip Morris Products S.A. 30004 MK/T/2021/0153 

REMEDICA Ltd 29973 MK/T/2019/1287 

RSM Company SH.P.K, Prishtinë, R. E Kosovës 

 

РСМ КОМПАНИ ДООЕЛ Приштина 29972 MK/T/2021/0005 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 29993 MK/T/2021/0098 

S. C. Johnson & Son, Inc. 29905 MK/T/2020/0888 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek 29890 MK/T/2017/0232 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek 29891 MK/T/2017/0233 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek 29892 MK/T/2017/0234 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek 29893 MK/T/2017/0235 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek 29957 MK/T/2020/1199 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek 29958 MK/T/2020/1200 

Shanghai Ramentalk E-Commerce Co., Ltd. 29989 MK/T/2021/0065 

Space Exploration Technologies Corp. 30052 MK/T/2021/0180 

Stryten Manufacturing LLC 29991 MK/T/2021/0081 

TEVA Pharmaceutical Industries Limited 29984 MK/T/2021/0052 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 29927 MK/T/2020/0912 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 29923 MK/T/2020/0922 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 29921 MK/T/2020/0923 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 29922 MK/T/2020/0924 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 30000 MK/T/2021/0138 
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VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 29980 MK/T/2021/0039 

Wulf Gaertner Autoparts AG 29961 MK/T/2020/1255 

XILI STONE LL.C 29930 MK/T/2020/0862 

ЈОКИ ДООЕЛ  29895 MK/T/2020/0822 

АЛКАЛОИД АД Скопје 30054 MK/T/2021/0043 

АЛКАЛОИД АД Скопје 30055 MK/T/2021/0044 

АЛКАЛОИД АД Скопје 30056 MK/T/2021/0045 

АЛКАЛОИД АД Скопје 30057 MK/T/2021/0046 

АЛКАЛОИД АД Скопје 30058 MK/T/2021/0047 

АЛКАЛОИД АД Скопје 30061 MK/T/2021/0135 

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА Е-ТРГОВИЈА НА МЕКЕДОНИЈА АЕТМ Скопје 30032 MK/T/2021/0148 

Акционерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје 29920 MK/T/2020/0933 

Балон Твистер ДООЕЛ Скопје 29975 MK/T/2018/0860 

Бачовска Синколи Кристина 29931 MK/T/2020/0051 

ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ 30041 MK/T/2021/0161 

ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ 30042 MK/T/2021/0162 

ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ 30043 MK/T/2021/0163 

ВИТАНА ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 30064 MK/T/2020/1280 

Винарска Визба „Имако Вино“ дооел  29929 MK/T/2020/0809 

ГАЛЕНИКА АД Београд 30059 MK/T/2020/0816 

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. 

Бојане Општина Сарај 29910 MK/T/2020/0834 

ДПТТУ “БИОТИКО“ ДОО 29932 MK/T/2019/1375 

До Ре Ми дооел Скопје 29889 MK/T/2020/0658 

Друштво за авантуристички туризам, угостителство и услуги АРКАДИА 

АДВЕНТУРЕ ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 29965 MK/T/2020/1155 

Друштво за деловни и менаџмент услуги КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ 

Скопје 29939 MK/T/2020/0199 

Друштво за издавачка дејност промет, трговија и услуги на големо и мало 

СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје 30015 MK/T/2021/0130 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО 

Скопје 29899 MK/T/2020/0843 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29941 MK/T/2020/1175 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29942 MK/T/2020/1176 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29943 MK/T/2020/1177 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29944 MK/T/2020/1178 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29945 MK/T/2020/1179 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29946 MK/T/2020/1180 



 

 

311 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29947 MK/T/2020/1181 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29948 MK/T/2020/1182 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29949 MK/T/2020/1183 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29950 MK/T/2020/1184 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29951 MK/T/2020/1185 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29952 MK/T/2020/1186 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29953 MK/T/2020/1187 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29954 MK/T/2020/1188 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29955 MK/T/2020/1189 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз Скопје 29956 MK/T/2020/1196 

Друштво за производство трговија и услуги ФЕДС с. Косел Охрид ДООЕЛ  30037 MK/T/2021/0149 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 29925 MK/T/2020/0920 

Друштво за производство, трговија и услуги ДИМАС ГРОУП 2020 ДООЕЛ 

Скопје 29977 MK/T/2021/0036 

Друштво за производство, трговија и услуги МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје 29884 MK/T/2019/0959 

Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана 

ДООЕЛ експорт-импорт Велес 29888 MK/T/2019/0807 

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС 

ДОО с. Рaброво Валандово 29915 MK/T/2019/0747 

Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје 30021 MK/T/2020/1067 

Друштво за производство, трговија и услуги Цане Момирчевски ГОЛЕМ 

ИЗВОР увоз-извоз Битола ДООЕЛ 30017 MK/T/2020/0925 

Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 29898 MK/T/2020/0842 

Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ  

Скопје 29937 MK/T/2020/0473 

Друштво за такси превоз СИТИ ТАКСИ-СА ДОО Скопје 30016 MK/T/2020/0898 

Друштво за транспорт и трговија и услуги МГС ДЕЛИВЕРИ ДООЕЛ Скопје 29959 MK/T/2020/1202 

Друштво за трговија и услуги ЈУС МБ ДООЕЛ с. Сарај 29928 MK/T/2020/0911 

Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје 30023 MK/T/2020/1101 

Друштво за трговија и услуги ПЛАНЕТ-ЕУ ДОО Скопје 30062 MK/T/2021/0169 

Друштво за трговија на големо и мало МАКО-МАРКЕТ ДОО Скопје 29974 MK/T/2021/0016 

Друштво за трговија на големо и мало во земјата и во странство, услуги и 

сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 30044 MK/T/2021/0166 

Друштво за трговија на големо и мало во земјата и во странство, услуги и 

сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 30045 MK/T/2021/0167 
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Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ 

ДОО Скопје 29913 MK/T/2020/0908 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ 

ДОО Скопје 29914 MK/T/2020/0910 

Друштво за тртовија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје 29882 MK/T/2019/1291 

Друштво за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје 29906 MK/T/2020/0889 

Друштво за угостителство трговија и услуги ИГ-ГРУП ДООЕЛ Скопје 29985 MK/T/2021/0054 

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување АЛПАК-ЕКО ДОО 

Скопје 29966 MK/T/2020/1164 

Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ ДООЕЛ Скопје 30068 MK/T/2019/1384 

Друштво за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНФО-БИРО 

Драган и Димитри ДОО Охрид 30060 MK/T/2020/1084 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 30030 MK/T/2020/1137 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 30031 MK/T/2020/1138 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ ДООЕЛ Скопје 29903 MK/T/2020/0875 

Друштво за филмска продукција „3-Д Проект студио“ ДОО 29970 MK/T/2021/0002 

Елисавета Арсова 29919 MK/T/2020/0934 

Звонко Блажески 30063 MK/T/2020/1271 

Здружение на сомелиери на Република Македонија БРИКС Скопје 30035 MK/T/2020/1141 

Златевски Љубиша 29885 MK/T/2016/0277 

ИНТЕРФЕСТ-БИТОЛА Фестивал за класична музика Скопје 29986 MK/T/2021/0056 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 30014 MK/T/2020/0818 

КАМ ДОО Илинден 30067 MK/T/2021/0168 

Кате Димитриевска 29964 MK/T/2020/1154 

Кирил ЛАЗАРОВ 30020 MK/T/2021/0142 

Кирил ЛАЗАРОВ 30027 MK/T/2021/0143 

Куртиши Незир 29960 MK/T/2020/1244 

ЛИОН ДОО 29988 MK/T/2021/0060 

ЛИОН ДОО 30039 MK/T/2021/0158 

ЛИОН ДОО 30038 MK/T/2021/0159 

ЛИОН ДОО 30040 MK/T/2021/0160 

ЛИОН ДОО 30047 MK/T/2021/0172 

ЛИОН ДОО 30048 MK/T/2021/0173 

ЛИОН ДОО 30049 MK/T/2021/0175 

ЛИОН ДОО 30050 MK/T/2021/0176 

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје 29940 MK/T/2020/0482 

Малески Игор 29926 MK/T/2020/0913 

Марко Трајкоски 29909 MK/T/2020/0893 

Небојша Златевски 29887 MK/T/2016/0144 

Петар Матовски 29969 MK/T/2021/0001 

Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија 

ЕТЕРНАДЕНТ Скопје 30066 MK/T/2020/0135 
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РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово 30006 MK/T/2021/0112 

САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје 29879 MK/T/2020/0086 

САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје 29880 MK/T/2020/0088 

САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје 29881 MK/T/2020/0089 

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 29933 MK/T/2018/1017 

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 29935 MK/T/2018/1022 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ 29883 MK/T/2019/1073 

Станислава Шаровиќ-Павковиќ 29894 MK/T/2020/0806 

Стефан Влајковски 29896 MK/T/2020/0831 

Стефан Драгоманов 30013 MK/T/2020/0657 

Сулејдин Касами 29897 MK/T/2020/0839 

ТД Гајрет с. Лабуништа - Струга 30053 MK/T/2021/0017 

ТРД Радио Канал 77 30024 MK/T/2020/1112 

ТРД Радио Канал 77 30026 MK/T/2020/1120 

Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство, тргвоија и 

услуги МУЛТИ МЕДИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 30019 MK/T/2020/1054 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт Скопје 29900 MK/T/2020/0871 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт Скопје 29901 MK/T/2020/0872 

ФИСНИК САДИКИ И КАСАМ КАСАМИ 29886 MK/T/2019/1434 

Фазлији Бујамин 29967 MK/T/2020/0005 

Фазлији Бујамин 29968 MK/T/2020/0006 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 29938 MK/T/2020/0219 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 29911 MK/T/2020/0896 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 3810 

(732) Bolton Manitoba S.p.A Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

 

(111) 3810 

(732) Bolton Group B.V. Stadhouderskade 14H, 1054 ES Amsterdam, NL 

 

(111) 5941 

(732) STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118  Bad Vilbel, DE 

 

(111) 7610 

(732) Perrigo Pharma International DAC The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, D02 

TY74, IE 

 

(111) 14564 

(732) Pfizer Established Medicine Italy S.r.L. Via Isonzo, 71, 04100, Latina, IT 

 

(111) 11310 

(732) STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118  Bad Vilbel, DE 

 

(111) 18214 

(732) Нада Милошеска; Даниела Милошеска and Дариа Милошеска бул. Јане Сандански 

бр. 76-32, Скопје, MK; бул. Јане Сандански бр. 76-32, Скопје, MK and бул. Јане 

Сандански бр. 76-32, Скопје, MK 

 

(111) 23618 

(732) Друштво за производство, промет и услуги СИС БАЛКАН ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје бул. АСНОМ бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 25501 

(732) Hormel Foods Corporation 1 Hormel Place, Austin, Minnesota 55912, US 

 

(111) 25753 

(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US 

 

(111) 25657 

(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US 

 

(111) 26801 

(732) ФИТКИТ ИНТЕРНЕШНЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје ул. Вангел Тодоровски бр. 5-1/30, 

1000, Скопје, MK 
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(111) 26802 

(732) ФИТКИТ ИНТЕРНЕШНЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје ул. Вангел Тодоровски бр. 5-1/30, 

1000, Скопје, MK 

 

(111) 27209 

(732) Марко Маринковиќ and Марио Хаџи Петрушев бул. АСНОМ бр. 134/3-11, 1000, 

Скопје, MK and ул. Никола Карев бр. 4/1-15, 1400, Велес, MK 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

 

(111) 117 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 118 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 3850 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 448 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 449 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 450 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 5365 

(732) MASSEY FERGUSON CORP. 4205 River Green Parkway, Duluth, GA 30096, US 

 

(111) 3848 

(732) Atlantic Droga Kolinska, Ţivilska industrija d.o.o. Kolinska ulica 1, 1000, Ljubljana, SI 

 

(111) 5419 

(732) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, KR 

 

(111) 5250 
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(732) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, KR 

 

(111) 4211 

(732) FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS LIMITED S4C Building, Parc Ty Glas, 

Llanishen, Cardiff, Wales CF14 5DU, GB 

 

(111) 3343 

(732) Bacardi & Company Limited Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LI 

 

(111) 1958 

(732) Marc O'Polo Licence AG Hofgartenstr.1, 83071 Stephanskirchen, DE 

 

(111) 4467 

(732) Thermos L.L.C. 475 N. Martingale Road, Suite 1100, Schaumburg, IL 601, US 

 

(111) 8178 

(732) Eurobank S.A. 8, Othonos St., 10557 Athens, GR 

 

(111) 9061 

(732) Друштво за трговија и услуги МАРИЛИ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. „Хо 

Ши Мин“ бр. 327 б, Скопје, MK 

 

(111) 9151 

(732) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM CORPORATION) New 

Orchard Road, Armonk, New York 10504, US 

 

(111) 9123 

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS LIMITED Globe House, 1 Water Street, 

London, WC2R 3LA, GB 

 

(111) 10488 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 10491 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 10492 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 10493 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 10497 
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(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 10498 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 10651 

(732) SK Hynix Inc. 

2091 Gyeongchung-daero, Bubal-eub Icheonsi, Gyeonggi-do, KR 

 

(111) 10922 

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka 590-8522, JP 

 

(111) 10975 

(732) CAPITOL RECORDS LLC 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, CA 90404, US 

 

(111) 10970 

(732) CAPITOL RECORDS LLC 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, CA 90404, US 

 

(111) 10838 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 11129 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 11071 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 11080 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 13639 

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS LIMITED Globe House, 1 Water Street, 

London, WC2R 3LA, GB 

 

(111) 20509 

(732) Друштво за туризам и услуги  ВИСИТ МАЦЕДОНИА ДООЕЛ Скопје ул. Ангел Динев 

3б, ст 2, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16375 

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS LIMITED Globe House, 1 Water Street, 

London, WC2R 3LA, GB 
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(111) 19116 

(732) Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје ул. 1732 бр.2, , 1000, Скопје, 

MK 

 

(111) 19118 

(732) Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје ул. 1732 бр.2, , 1000, Скопје, 

MK 

 

(111) 19119 

(732) Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје ул. 1732 бр.2, , 1000, Скопје, 

MK 

 

(111) 19117 

(732) Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје ул. 1732 бр.2, , 1000, Скопје, 

MK 

 

(111) 18347 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна Индустриска зона 

бб дел 3 - Маџари, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18593 

(732) Eurobank S.A. 8, Othonos St., 10557 Athens, GR 

 

(111) 18788 

(732) Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги 

Хамачи ДООЕЛ Штип ул. Нобелова бр. 16 , Штип, MK 

 

(111) 19154 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654, US 

 

(111) 19332 

(732) ТДВИЛПТ „СЛОВИН БИЛЈАНА“ Охрид ДООЕЛ ул. Железничка бр. 155, 6000, Охрид, 

MK 

 

(111) 19334 

(732) ТДВИЛПТ „СЛОВИН БИЛЈАНА“ Охрид ДООЕЛ ул. Железничка бр. 155, 6000, Охрид, 

MK 

 

(111) 19673 

(732) Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје ул. 1732 бр.2, , 1000, Скопје, 

MK 
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(111) 19651 

(732) Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје ул. 1732 бр.2, , 1000, Скопје, 

MK 

 

(111) 19732 

(732) Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20, Amstelveen, 1186 DM, NL 

 

(111) 23011 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО с. 

Робово, Валандово ул. Индустриска бр. 3, Рабово, Валандово, MK 

 

(111) 19789 

(732) Advanced Micro Devices Inc. 2485 Augstine Drive, Santa Clara, CAS 95054, US 

 

(111) 20171 

(732) Deckers Outdoor Corporation 250 Coromar Drive, Goleta, California, U.S. 93117, US 

 

(111) 19820 

(732) SIDELA SA Juncal 1363, 11000 Montevideo, UY 

 

(111) 19821 

(732) SIDELA SA Juncal 1363, 11000 Montevideo, UY 

 

(111) 23303 

(732) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, KR 

 

(111) 21907 

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS LIMITED Globe House, 1 Water Street, 

London, WC2R 3LA, GB 

 

(111) 22109 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 23618 

(732) Друштво за спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВАРДАР АД Скопје ул. 1732 бр. 

2А, Скопје, MK 

 

(111) 24161 

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS LIMITED Globe House, 1 Water Street, 

London, WC2R 3LA, GB 

 

(111) 25165 
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(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS LIMITED Globe House, 1 Water Street, 

London, WC2R 3LA, GB 

 

(111) 24859 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410, JP 

 

(111) 24872 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 24873 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 27209 

(732) Друштво за производство трговија и услуги ЦИРЦЛЕ ДОО увоз-извоз Велес ул. 11 

Октомври бр. 8, 1400, Велес, MK 

 

(111) 28481 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 29229 

(732) VG GLOBAL JSC Yagoda str. number 6, Yambol, BG 

 

(111) 29312 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 

 

(111) 29313 

(732) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, CH 
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ПОНИШТУВАЊЕ 

 

(111) 5342 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/07/2004 

 

(111) 5426 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/10/2014 

 

(111) 3967 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2018 

 

(111) 3969 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2018 

 

(111) 5030 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2011 

 

(111) 5060 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012 

 

(111) 5053 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012 

 

(111) 5153 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012 

 

(111) 5452 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/06/2011 

 

(111) 4367 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2019 

 

(111) 4385 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/07/2015 

 

(111) 2837 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/07/2015 

 

(111) 2645 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2018 

 

(111) 1725 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/10/2018 
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(111) 1734 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2018 

 

(111) 2727 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/10/2019 

 

(111) 2746 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/03/2018 

 

(111) 3175 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2019 

 

(111) 2130 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2018 

 

(111) 2141 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2018 

 

(111) 1783 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2007 

 

(111) 1786 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2018 

 

(111) 1797 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2015 

 

(111) 1799 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2019 

 

(111) 1759 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2018 

 

(111) 1766 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/11/2007 

 

(111) 1778 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/06/2013 

 

(111) 1817 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/08/2013 
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(111) 1821 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/08/2013 

 

(111) 1845 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/11/2019 

 

(111) 1860 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/11/2019 

 

(111) 4450 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2018 

 

(111) 1377 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/10/2013 

 

(111) 1381 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/10/2019 

 

(111) 4501 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2019 

 

(111) 2807 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2019 

 

(111) 2809 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2019 

 

(111) 2816 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/10/2019 

 

(111) 2826 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/03/2013 

 

(111) 2702 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2018 

 

(111) 2718 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/07/2018 

 

(111) 2719 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2015 

 

(111) 4519 
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2018 

 

(111) 1358 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/10/2018 

 

(111) 1359 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/06/2018 

 

(111) 1363 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/07/2019 

 

(111) 1364 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/10/2018 

 

(111) 1365 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/06/2018 

 

(111) 1366 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2018 

 

(111) 1370 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/06/2018 

 

(111) 3212 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/10/2018 

 

(111) 3220 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/11/2019 

 

(111) 3235 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2019 

 

(111) 2172 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/03/2019 

 

(111) 6373 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2019 

 

(111) 3061 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2015 

 

(111) 6610 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/07/2015 
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(111) 6627 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/07/2015 

 

(111) 6630 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/07/2015 

 

(111) 6609 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2015 

 

(111) 6478 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/09/2015 

 

(111) 6523 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/09/2015 

 

(111)  

Правото на трговската марка престанува да важи на:  

 

(111) 7123 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/11/2015 

 

(111) 7127 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/11/2015 

 

(111) 2198 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2018 

 

(111) 2209 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2019 

 

(111) 3307 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/12/2018 

 

(111) 3312 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/06/2015 

 

(111) 6413 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2018 

 

(111) 2904 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/07/2020 
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(111) 2912 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/06/2019 

 

(111) 7606 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/02/2006 

 

(111) 7010 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/03/2006 

 

(111) 7036 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2006 

 

(111) 7045 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/07/2016 

 

(111) 7091 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/07/2016 

 

(111) 7145 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2016 

 

(111) 7114 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/08/2016 

 

(111) 7783 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/08/2016 

 

(111) 7111 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/08/2016 

 

(111) 7929 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2016 

 

(111) 7151 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/08/2016 

 

(111) 7447 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2016 

 

(111) 7443 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/09/2016 

 

(111) 7229 
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/10/2016 

 

(111) 7624 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/10/2016 

 

(111) 7236 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2016 

 

(111) 9068 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/03/2019 

 

(111) 9069 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/03/2019 

 

(111) 8361 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/04/2019 

 

(111) 8750 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/05/2009 

 

(111) 9183 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/01/2010 

 

(111) 9498 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/03/2010 

 

(111) 13252 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/11/2020 

 

(111) 10646 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/02/2011 

 

(111) 10502 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/05/2011 

 

(111) 10647 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/06/2011 

 

(111) 10740 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/07/2011 

 

(111) 10818 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/07/2011 
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(111) 10819 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/07/2011 

 

(111) 10820 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/07/2011 

 

(111) 12465 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/08/2011 

 

(111) 10988 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/08/2011 

 

(111) 11226 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/10/2011 

 

(111) 9180 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/12/2011 

 

(111) 12126 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/12/2011 

 

(111) 12479 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/12/2011 

 

(111) 10973 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/12/2011 

 

(111) 10844 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2012 

 

(111) 10849 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2012 

 

(111) 10961 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/01/2012 

 

(111) 18544 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/02/2012 

 

(111) 10888 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/02/2012 
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(111) 10891 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/02/2012 

 

(111) 10864 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/02/2012 

 

(111) 11337 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2012 

 

(111) 11317 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/02/2012 

 

(111) 11323 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/02/2012 

 

(111) 11691 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012 

 

(111) 11207 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012 

 

(111) 11098 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/04/2012 

 

(111) 11158 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/05/2012 

 

(111) 11167 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/06/2012 

 

(111) 17094 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/06/2012 

 

(111) 17178 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2012 

 

(111) 11204 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/06/2012 

 

(111) 11152 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/07/2012 

 

(111) 11347 
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/08/2012 

 

(111) 11140 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/08/2012 

 

(111) 11010 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/08/2012 

 

(111) 13114 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/08/2012 

 

(111) 13115 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/08/2012 

 

(111) 19837 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/09/2012 

 

(111) 16305 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/09/2012 

 

(111) 13102 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/10/2012 

 

(111) 11899 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/10/2012 

 

(111) 12966 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/11/2012 

 

(111) 12967 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/11/2012 

 

(111) 11732 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/12/2012 

 

(111) 11755 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/12/2012 

 

(111) 11749 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/12/2012 

 

(111) 11542 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/02/2013 
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(111) 12596 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/02/2013 

 

 

 

 

 

 

 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / REGJISRIMI I LICENCËS 

 

(111) 8410   MK/T/ 1996/629      

(111) 10771   MK/T/ 2004/319      

(111) 23483   MK/T/ 2014/1264      
 

 

 

 

НИШТАВНОСТ НА ТРГОВСКА МАРКА /  

PAVLEFSHMËRIA E MARKËS TREGTARE 

 

(111) 28901  MK/T/ 2020/153 
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ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

 

(111) 3825   (186) 30/09/2031 

(111) 2797   (186) 05/10/2031 

(111) 5365   (186) 24/12/2031 

(111) 1453   (186) 02/12/2031 

(111) 2531   (186) 26/10/2031 

(111) 3667   (186) 07/11/2031 

(111) 3809   (186) 27/09/2031 

(111) 3810   (186) 27/09/2021 

(111) 3810   (186) 27/09/2031 

(111) 3343   (186) 15/10/2031 

(111) 1958   (186) 01/07/2031 

(111) 3255   (186) 25/08/2031 

(111) 1768   (186) 01/10/2031 

(111) 4467   (186) 12/11/2031 

(111) 2448   (186) 22/12/2031 

(111) 9061   (186) 16/02/2028 

(111) 10651   (186) 19/06/2031 

(111) 13088   (186) 23/07/2031 

(111) 10758   (186) 26/07/2031 

(111) 10922   (186) 02/10/2031 

(111) 10975   (186) 03/10/2031 

(111) 10970   (186) 03/10/2031 

(111) 10732   (186) 03/10/2031 

(111) 10949   (186) 09/10/2031 

(111) 10845   (186) 14/01/2022 

(111) 16486   (186) 14/08/2018 

(111) 20509   (186) 25/09/2028 

(111) 16427   (186) 29/09/2028 

(111) 17205   (186) 21/11/2028 

(111) 19116   (186) 26/03/2030 

(111) 19118   (186) 26/03/2030 
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(111) 19119   (186) 26/03/2030 

(111) 19117   (186) 26/03/2030 

(111) 18347   (186) 29/07/2030 

(111) 18576   (186) 10/08/2030 

(111) 18789   (186) 14/12/2030 

(111) 18788   (186) 14/12/2030 

(111) 19159   (186) 02/02/2031 

(111) 19158   (186) 03/02/2031 

(111) 19332   (186) 03/03/2031 

(111) 19334   (186) 03/03/2031 

(111) 26194   (186) 23/03/2031 

(111) 26195   (186) 23/03/2031 

(111) 19673   (186) 13/05/2031 

(111) 19651   (186) 13/05/2031 

(111) 20057   (186) 15/06/2031 

(111) 20058   (186) 15/06/2031 

(111) 20063   (186) 20/06/2031 

(111) 20062   (186) 20/06/2031 

(111) 19752   (186) 20/06/2031 

(111) 20067   (186) 20/06/2031 

(111) 20064   (186) 20/06/2031 

(111) 20060   (186) 20/06/2031 

(111) 19732   (186) 22/06/2031 

(111) 20178   (186) 08/07/2031 

(111) 19689   (186) 12/07/2031 

(111) 20185   (186) 18/07/2031 

(111) 23011   (186) 20/07/2031 

(111) 19759   (186) 23/08/2031 

(111) 19760   (186) 23/08/2031 

(111) 25346   (186) 23/08/2031 

(111) 19761   (186) 23/08/2031 

(111) 19762   (186) 23/08/2031 

(111) 19763   (186) 23/08/2031 

(111) 19764   (186) 23/08/2031 

(111) 25347   (186) 23/08/2031 

(111) 19765   (186) 23/08/2031 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021  
 

(111) 19784   (186) 01/09/2031 

(111) 19785   (186) 01/09/2031 

(111) 19789   (186) 05/09/2031 

(111) 20218   (186) 19/09/2031 

(111) 20219   (186) 19/09/2031 

(111) 19819   (186) 06/10/2031 

(111) 19818   (186) 06/10/2031 

(111) 19820   (186) 12/10/2031 

(111) 19821   (186) 12/10/2031 

(111) 19822   (186) 12/10/2031 

(111) 19943   (186) 20/10/2031 

(111) 21171   (186) 25/10/2031 

(111) 20027   (186) 25/10/2031 

(111) 20032   (186) 03/11/2031 

(111) 20034   (186) 03/11/2031 

(111) 20035   (186) 03/11/2031 

(111) 20036   (186) 03/11/2031 

(111) 20823   (186) 08/11/2031 

(111) 19949   (186) 17/11/2031 

(111) 19984   (186) 12/12/2031 

(111) 20043   (186) 12/12/2031 

(111) 20044   (186) 12/12/2031 

(111) 20045   (186) 12/12/2031 

(111) 19986   (186) 14/12/2031 

(111) 19987   (186) 14/12/2031 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021 

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE 

 
 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me 
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve 
për disenjo industrialе. 
 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80): 
 
(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

(22) датум на поднесување / data e depozitimit 

(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit 

(45) датум на објавување / data e publikimit 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i 

përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional) 

(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej 

Locarno) 

(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit 

(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale 

(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa 

(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit 

(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021 
 

(21) ID  2021/7  (45) 30/09/2021 

(22) 19/05/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30) 008400329-0001  11/01/2021  EM 

(72) Mr. VRANJES Paolo 

(73) Dr. Vranjes Firenze S.p.A. Via Sandro Pertini 5, Frazione Antella, 50012 Bagno a Ripoli 

FL, IT 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) Шише за парфеми  

 

       

 

 

    



 

 

337 
 

Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021 
 

           

 

21) ID  2021/23  (45) 30/09/2021 

(22) 21/07/2021    

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални 

(72) м.и.а. Бојан Стојановски 

(73) ДПТУ Лапласт-М дооел Скопје ул. Франце Прешерн бр. 165, Скопје, MK 

(51) 21-03 

(54) "Детски реквизити"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021 
 

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) 

09-01 MK/I/ 2021/7 

21-03 MK/I/ 2021/23 

 

 

 

 

 

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) (21) 

Dr. Vranjes Firenze S.p.A. Via Sandro Pertini 5, Frazione Antella, 50012 
Bagno a Ripoli FL, IT 

MK/I/ 2021/7 

ДПТУ Лапласт-М дооел Скопје ул. Франце Прешерн бр. 165, Скопје, MK MK/I/ 2021/23 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2021 - 30/09/2021 

 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

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

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 9/2021 - 30/09/2021 
 

(11) 920  (45) 30/09/2021 

(21) ID  2021/5  (22) 12/04/2021    

(18) 12/04/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Сашо Наумоски (ул. Егејска 95-А, Прилеп) 

(73) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, 

Прилеп, MK 

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

(51) 09-01 

(54) "Шише" 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 9/2021 - 30/09/2021 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 9/2021 - 30/09/2021 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

(51) (11) 

09-01 MK/I/ 2020/920 

 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (11) (21) 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. ул. „Леце Котески“ бр. 23, 
7500, Прилеп, MK 

920 MK/I/ 2021/5 
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ПРОМЕНА 

 
224. Друштво за интелектуални услуги ЕРНСТ И ЈАНГ-УСЛУГИ ДООЕЛ Скопје, Ул. 8-ми 
Септември бр. 18-3/4, 1000 Скопје, Република Македонија 
бришење на лицето вработено кај застапникот Калина Депинова Филиповска и 
впишување на ново лице Марија Хошек 
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(73) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku, Tokyo 115-8543, JP 

(95) „emicizumab (Емицизумаб)” 

(92) EU со број на одобрение EU/1/18/1271 и датумот на издавање 25/01/2018 

(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ   Бр. 11-10926/2 од 21/11/2018 

(68) 03/01/2018       EP2644698  

(54)  МУЛТИСПЕЦИФИЧЕН МОЛЕКУЛ КОЈШТО СЕ ВРЗУВА СО АНТИГЕН И КОЈ ИМА 

АЛТЕРНАТИВНА ФУНКЦИЈА ДА ДЕЛУВА КАКО ФАКТОР VIII  НА КОАГУЛАЦИЈАТА НА КРВТА 

(11)  908048     09-1319/4-2019  П/2018/12 од 09/09/2021 

(94) Истекува на 23/11/2033 година 

 

 

(73) Teva Pharmaceuticals International GmbH, Schlüsselstrasse 12 8645 Jona, CH 

(95) „AJOVY (fremanezumab)” 

(92) EU со број на одобрение EU/1/19/1358 и датумот на издавање 28/03/2019 

(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ   Бр. 11-4356-1 од 23/04/2021 

(68) 07/03/2018  EP2380592  

(54)  Антагонистичко антитело специфично за пептид кој е во врска со генот за калцитонин 

(11)  908928     09-3639/5-2021  П/2018/373 од 09/09/2021 

(94) Истекува на 02/11/2031 година 

 

 

(73) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US 

(95) „Simparica” 

(92) EU со број на одобрение EU/2/15/191 и датумот на издавање 06/11/2015 

(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ   Бр. 16-1113 од 22/03/2021 

(68) 25/05/2016  EP2683723  

(54)  СПИРОЦИКЛИЧНИ ИЗОКСАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО АНТИПАРАЗИТСКИ АГЕНСИ 

(11)  906521     09-4635/4-2021 2016/409 од 20/09/2021 

(94) Истекува на 24/01/2036 година 
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