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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

EM -  Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) 

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

IB -  Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) 

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 



 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

ГЛАСНИК 
Год. 2019 бр.4, 30 Април 2019 

©2019 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

месечник 

 

 

 

за издавачот 

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор 

 

 

 

уредувачкти одбор 

НАТАША ЗДРАВКОВСКА 

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ 

 

 

главен уредник 

САФЕТ ЕМРУЛИ 

 

 

компјутерска и графичка обработка 

АРЈЕТОН УЗАИРИ 

 

 

адреса на издавачот 

11 Октомври бр.25, Скопје 

тел:  +389 2 3103 601 (641) 

факс:  +389 2 3137 149 

e-mail:  info@ippo.gov.mk 

web страна: www.ippo.gov.mk  

Гласник 

Во Гласник се печатат и научни и 

стручни трудови, осврти, коментари во 

врска со индустриската сопственост. 

Научните трудови се рецензирани. 

Куса содржина на трудовите се 

приложува на македонски и англиски 

јазик. 

 

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


 
 

Содржина 

 

Содржина Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

СОДРЖИНА 
 
  
 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
Огласување за ништовно решение за 
признавање на правото од индустриска 
сопственост ....................................................................... 1 

   

ПАТЕНТИ ....................................................................... 2 – 134 

Национални патенти ....................................................................... 3 – 4  

ПРЕГЛЕДИ ....................................................................... 5  

Промени, Пренос, Престанок ....................................................................... 5 – 7  

Меѓународни патенти ....................................................................... 8 – 121 

ПРЕГЛЕДИ  ....................................................................... 122 – 134  

   

ТРГОВСКИ МАРКИ ....................................................................... 135 – 215 

Пријави на Трговски Марки ....................................................................... 135 – 176 

ПРЕГЛЕДИ ....................................................................... 177 – 181  

Решенија на Трговски Марки ....................................................................... 182 – 194 

ПРЕГЛЕДИ ....................................................................... 194 – 195 

   
Промени, Пренос, Истекувања, 
Поништувања, Ограничувања на класи, 
Спојувања, Обновувања  ....................................................................... 195 – 215 

   

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН ....................................................................... 216 – 231 

Пријави на Индустриски дизајн ....................................................................... 216 – 221 

ПРЕГЛЕДИ ....................................................................... 222 

Решенија на Индустриски дизајн ....................................................................... 223 – 229 

ПРЕГЛЕДИ ....................................................................... 230 

Промени, Обновувања ....................................................................... 231 

   

   

   

   
 



 

 

1 

 

Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

членот 276 став (1) од Законот.  

 

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

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

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

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

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

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

завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот 
 

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

и апстрактот  на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од 

Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни барања.  
 

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

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

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. 
 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

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

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

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

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

(51)  F 03D 1/02  

(11)  9198   (13) А 

(21)  2016/626   (22) 14/09/2016 

(45) 30/04/2019 

(30)  П20160626  14/09/2016  MK 

(73)  СТОЈАНОВСКИ, Аце 

ул. Фредерк Шопен р. 47/38 1000 Скопје,, 

MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) ПЕТКОВСКИ, Митре 

(54)  СИНХРОНИЗИРАН ПОГОНСКИ 

ПРЕНОСНИК ЗА ВЕТЕРНИЦИ СО ДВЕ 

СПРОТИВНО РОТИРАЧКИ ТУРБИНИ 

ПОСТАВЕНИ НА ИСТА СТРАНА ВО ОДНОС 

НА ГЕНЕРАТОРОТ 

(57)  Пронаjдокот се однесува на преносник 

за турбини со две турбини чии ротори се 

гонети од работни лопатки, кои се вртат во 

спротивна насока. Синронизацијата на 

работата се постигнува со специјална 

изведба на преносникот. Задвижувањето на 

погонското вратило 7 се остварува преку 

движењето на работната лопатка со десен 

наклон 8, којашто е насадена на носачот на 

запчаниците сателити 10, кој се врти во 

десна насока, како и преку работната лопатка 

со лев наклон 9, која е насадена на 

орбиталниот запчаник 3 и се врти во лева 

насока. Насоката на вртење на погонското 

вратило 7 е еднаква со насоката на вртење 

на работната лопатка со лев наклон  9, 

односно со носачот на запчаниците сателити 

10.  За одржување еднаков број на вртежи на 

работната лопатка 8 и на сателитите, n_(s ) 

со бројот  на вртежи на работната лопатка со 

лев наклон 9, носачот и орбитата, n_(3,)се 

користи спрегата на радијалниот конусен 

запачаник, 4 и аксијалниот конусен запчаник, 

5.   
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

(51)  C 12M 1/00  

(11)  9174   (13) А 

(21)  2017/811   (22) 25/10/2017 

(45) 30/04/2019 

(30)  П20170811  25/10/2017  MK 

(73)  Јаќовски Владимир 

ул. Кеј 13 Ноември, бр. 20/7, Скопје, , MK 

 

(54)  КОНТРОЛИРАНА ФЕРМЕНТАЦИЈА НА 

БИОМАСА 

(57)   

 

(51)  C 04B 5/06, C 05D 3/04, C 09K 17/00  

(11)  9193   (13) А 

(21)  2017/821   (22) 30/10/2017 

(45) 30/04/2019 

(30)  П20170821  30/10/2017  MK 

(73)  ТЕРАКОТАВИНГС ДООЕЛ Скопје 

ул. 16-та Македонска бригада бр. 18, 1000 

Скопје, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) КОРНИЈЕНКО, Денис; ДОЦ, Павло; 

ЈОВАНОВСКА, Слаѓана and ДЕСПОТОВСКИ, 

Љупчо 

(54)  ПОДОБРУВАЧ НА СВОЈСТВАТА НА 

ПОЧВАТА, ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНА 

(57)  Постапка за производство на 

подобрувачот на својства на почва при што 

како суровини за негово добивање се 

користат: манганови руди, природни 

редуциенти и топители која што се состои од 

шаржирање на шаржна мешавина во 

електроредуктивна печка при што добиената 

троска се гранулира со шок при ладње со 

вода во базен за гранулација и потоа 

финално доработува со сеење до добивање 

на прочистена корисна фракција и  по 

потреба се суши до одреден процент на 

влага, преставува подобрувач на својства на 

почвата. 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

 (51) (51) основен (11) (13) 

8C04B5/06 8C04B5/06 9193 A 

8C05D3/04 8C04B5/06 9193 A 

8F03D1/02 8F03D1/02 9198 A 

8C09K17/00 8C04B5/06 9193 A 

8C12M1/00 8C12M1/00 9174 A 

 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

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

СТОЈАНОВСКИ, Аце F 03D 1/02 9198 A 

Јаќовски Владимир C 12M 1/00 9174 A 

ТЕРАКОТАВИНГС ДООЕЛ Скопје C 04B 5/06, C 05D 3/04, C 09K 17/00 9193 A 

 

ПРОМЕНИ 

 
(11) 2030 

(73) Bayer Healthcare LLC 

100 Bayer Boulevard, Whippany, New 

Jersey 07981, US 

 

(11) 3594 

(73) Bayer Healthcare LLC 

100 Bayer Boulevard, Whippany, New 

Jersey 07981, US 

 

 

 
 



 

 

6 

 

Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

ПРЕНОС 

 
(11) 6197 

(73) CAPBRAN HOLDINGS LLC, 

11601 Wilshire BLVD 2300, Angeles, CA 90025, US 

 

 

ПРЕСТАНОК 

 
(11) 945 

(73) British American Tobacco 

(Investments) Limited 

Globe House, 1 Water Street, London 

WC2R 3LA, GB 

 

(11) 1041 

(73) Fowlds Limited c/o Equity Trust 

(Guernsey) Ltd. 

P.O.Box 124, Mignot Plateau, St.Peter Port  

Guemsey GY1 4EG, EG 

 

(11) 1128 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

 

(11) 1189 

(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT 

 

(11) 1289 

(73) PROVEXIS LIMITED 

Manchester M15 6SE, GB 

 

(11) 1311 

(73) Zentaris IVF GmbH 

Weismullerstrasse 50,  D-60314 Frankfurt, 

DE 

 

(11) 1355 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 

Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE 

 

(11) 1385 

(73) ELI LILLY AND COMPANY 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, US 

 

(11) 1529 

(73) Christian LIMBACH 

49 Chemin des Colles F-06740 

CHATEAUNEUF, FR 

 

(11) 1575 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New 

Jersey 07065, US 

 

(11) 1957 

(73) AMGEN INC.  

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

CA 91320-1799, US 

 

(11) 2040 

(73) Aventis Pharma S.A. 

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, 

FR 

 

(11) 2368 

(73) TEIJIN LIMITED 
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6-7, Minamihommachi 1-chome Chuo-ku, 

Osaka-shi Osaka, JP 

 

(11) 2481 

(73) ELI LILLY AND COMPANY 

Lilly Corporate Center,  Indianapolis, IN 

46285, US 

 

(11) 2675 

(73) GENENTECH, INC. 

1 DNA Way, South San Francisco  CA 

94080-4990, US 

 

(11) 3231 

(73) САШО КУТЛЕШОВСКИ 

ул.Палмиро Тољати 192  1000 Скопје, 

MK 

 

(11) 5775 

(73) Vernalis Development Limited 

100 Berkshire Place, Wharfedale Road 

Winnersh, Wokingham Berkshire RG41 

5RD, GB 
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(51)  E 02F 9/28  

(11)  9192   (13) Т1 

(21)  2017/941   (22) 11/12/2017 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161507726P  14/07/2011  US and 

US201161576929P  16/12/2011  US 

(96)  12/07/2012 EP12811238.0 

(97)  13/09/2017 EP2732104 

(73)  Esco Corporation 

2141 NW 25th Avenue Portland, OR, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  CHEYNE, Mark, A.; COWGILL, Noah D.; 

ROSKA, Michael, B.; CONKLIN, Donald, M.; 

ZENIER, Scott, H. and HAINLEY, Chris, J. 

(54)  СКЛОП ПРОТИВ АБЕЊЕ 

(57)  1  Елемент против абење (10) за 

прицврстување на опремата за работа на земја 

за заштита на опремата од абење при 

употреба, елементот против абење (10) содржи 

преден крај (24) за да има контакт со земјата за 

време на работата на опремата за работа на 

земја, заден отвор (26) со надолжна оска (42) за 

да се добие основа (12) на земјена работна 

опрема, отворот (26) вклучувајќи централен дел 

надолж надолжната оска (42), при што 

централниот дел вклучува горна површина (78) 

и долна површина (82) и најмалку една од 

горните (78) и долните површини (82), 

вклучувајќи дупка (67) за примање брава (16) за 

да се обезбеди елементот против абење (10) и 

опремата за работа на земја и страничен дел 

на секоја страна на централниот дел, секој од 

наведените странични делови вклучува 

надворешна страна и внатрешна страна со која 

се поврзуваат внатрешните страни со горната 

површина (78) и долната површина (82), секоја 

од надворешните страни има надворешна 

проекција на странична проекција (108) 

дефинирана од страна на горната надворешна 

површина на лежиштето (110) и пониска 

надворешна површина на лежиште (112), 

горните и долните надворешни лежишта (110, 

112) се латерално наклонети едни кон други во 

насока нанапред и значително се аксијално 

проширување паралелно со надолжната оска 

(42), секоја внатрешна страна има внатрешна 

носечка површина (80, 84) погоре и под горната 

површина (78) и долната површина (82), секоја 

внатрешна носечка површина (80, 84) е 

странично наклонета навнатре и настрана од 

надворешната страна и аксијално 

продолжување суштински паралелно на 

надолжната оска (42), надворешните лежишта 

(110, 112) и внатрешните носечки површини 

(80, 84), секоја од нив лежи против 

комплементарните носечки површини (62, 64, 

104, 106) на основата (12) за да има отпор на 

вертикалниот и страничниот товар што се 

нанесуваат на елементот против абење (10) за 

време на употреба, се карактеризира со 

проширување на горната површина (78) помеѓу 

и поврзување на горната внатрешна површини 

(82), долната површина (82) која се протега 

помеѓу и поврзување на долните внатрешни 

носечки површини (84), горните и долните 

површини (78, 82) се одвоени за да се 

дефинира процепот (86) помеѓу нив, процепот 

(86) има висина помеѓу горниот дел (78) и 

долните површини (82), што е помало од две 

третини од вкупната висина на отворот (26) 

заедно истата латерална рамнина.  

, има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/12, C 12N 15/86, C 12N 15/31  

(11)  9194   (13) Т1 

(21)  2018/329   (22) 23/04/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161495552P  10/06/2011  US 

(96)  08/06/2012 EP12797634.8 

(97)  07/03/2018 EP2691530 

(73)  Oregon Health & Science University 

690 SW Bancroft Street; Mail Code L 106TT 

Portland, OR 97239, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  PICKER, Louis; FRUH, Klaus and HANSEN, 

Scott 

(54)  CMV ГЛИКОПРОТЕИНИ И 

РЕКОМБИНАНТНИ ВЕКТОРИ  

(57)  1  Цитомегаловирусен (CMV) вектор за 

употреба во постапка на предизвикување на 

CD8+ T клеточен одговор на хетерологен 

антиген во CMV-серопозитивен субјект, 

при што CMV е вектор: 

(a) хуманиот CMV (HCMV) вектор кој го кодира 

хетерологниот антиген и функционалните  US2-

US6 протеини и не го експримира активниот 

US11 протеин, или 

(b) резус CMV (RhCMV) вектор кој го кодира 

хетерологниот антиген и функционалните  

Rh182-Rh185 протеини и не го експримира 

активниот Rh189 протеин; и 

каде што хетерологниот антиген представува 

антиген на инфективно заболување или 

туморски антиген. 

  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 409/12, C 07D 405/14, C 07D 405/12, 

C 07D 401/14, C 07D 413/10, C 07D 401/10, C 

07D 211/22, C 07D 401/12, C 07D 413/14, C 12N 

15/09, A 61K 31/5377, A 61K 31/506, A 61K 

31/497, A 61K 31/4545, A 61K 31/454, A 61K 

31/4535, A 61K 31/451, A 61K 31/453, A 61P 

3/10, A 61P 43/00  

(11)  9199   (13) Т1 

(21)  2018/353   (22) 04/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  JP20130167065  09/08/2013  JP 

(96)  08/08/2014 EP14834225.6 

(97)  04/04/2018 EP3031799 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  MIWATASHI, Seiji; TAKAKURA, Nobuyuki; 

AIDA, Jumpei; YOSHITOMI, Yayoi; HITOMI, Yuko; 

NOGUCHI, Naoyoshi; HIRATA, Yasuhiro; 

FURUKAWA, Hideki; SHIBUYA, Akito; 

WATANABE, Koji; MIYAMOTO, Yasufumi and 

OKAWA, Tomohiro 

(54)  АРОМАТСКО СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  1. Соединение претставено со 

формулата (I): 

 

 

назначено со тоа, што: 

прстенот А е ароматски прстен кој може 

додатно да биде супституиран; 

прстенот B е заситен прстен кој содржи 4-6 

атоми на азот и кој може додатно да биде 

супституиран; 

X e –N= или –CH=; 

R1 и R2 се независно еден од друг атом на 

водород или супституент; 

R1 и R2 може да бидат поврзани еден со друг 

и, заедно со соседниот атом на азот, 

формираат 3- до 10-член прстен кој може да се 

супституира; 

R3 и R4 се независно еден од друг атом на 

водород, атом на халоген или C1-6 алкилна 

група; 

R5, R7, R8 и R9 се независно еден од друг атом 

на водород, атом на халоген, C1-6 алкилна 

група или C1-6 алкокси група; 

R6 е атом на халоген, C1-6 алкилна група која 

може да се супституира, C1-6 алкокси група која 

може да се супституира или C3-10 

циклоалкилна група која може да се 
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супституира; и 

R6 и R7 може да бидат поврзани еден со друг 

и, заедно со соседниот јаглероден атом, 

формираат 3- до 10-член прстен кој може да се 

супституира, 

или негова сол. 

  

, има уште 13 патентни барања 

(51)  C 07C 233/18, C 07C 303/28, C 07C 309/65, 

C 07C 47/575, C 07C 309/73, C 07C 45/45, C 07C 

45/65, C 07C 309/66  

(11)  9221   (13) Т1 

(21)  2018/356   (22) 04/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  FR20130062200  05/12/2013  FR 

(96)  04/12/2014 EP14821796.1 

(97)  07/02/2018 EP3077355 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, Rue de Verdun 92284 Suresnes, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  LECOUVE, Jean-Pierre; BRIERE, Jean-

François; LEBEUF, Raphaël; LEVACHER, Vincent 

and HARDOUIN, Christophe 

(54)  НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕЗА НА 7-

МЕТОКСИ-НАФТАЛЕН-1-КАРБАЛДЕХИД И 

НЕГОВА УПОТРЕБА ВО СИНТЕЗАТА НА 

АГОМЕЛАТИН 

(57)  1  Метод за индустриска синтеза на 

соединение со формулата (I): 

 

  

 

назначен со тоа што 7-метокси-нафтален-2-ол 

со формулата (III): 

  

реагира, при што формил групата се воведува 

на позиција 1 за да се добие соединение со 

формулата (IV): 

 

 

кое соединение со формулата (IV) е подложено 

на реакција на сулфонилација, за да се добие 

соединение со формулата (V): 

  

 

каде што R претставува група -CH3, -(CH2)2-

CH3, -CF3 или толуил; кое соединение со 

формулата (V) е подложено на 

деоксигенациона реакција во присуство на 

преоден метал и средство за редукција за да се 

добие соединение со формулата (I) кое е 

изолирано како цврста материја. 
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  , има уште 21 патентни барања 

 

 

 

(51)  C 07D 223/16  

(11)  9190   (13) Т1 

(21)  2018/357   (22) 04/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  FR20140054081  06/05/2014  FR 

(96)  06/05/2015 EP15725827.8 

(97)  07/03/2018 EP3140287 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35 rue de Verdun 

92284 Suresnes, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  BRIAULT, Gilles; LAFARGUE, David; 

LYNCH, Michael and COINTEPAS, Patrick 

(54)  НОВА ИВАБРАДИНСКА СОЛ И МЕТОД 

ЗА НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА 

(57)  1  Ивабрадин хемипамоат со формулата 

(I): 

 

 

  

 

и неговите хидрати. 

  

, има уште 3 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/543  

(11)  9183   (13) Т1 

(21)  2018/387   (22) 14/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361789375P  15/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14721647.7 

(97)  07/03/2018 EP2972360 

(73)  Translate Bio, Inc. 

200 Sidney Street, Suite 310 Cambridge, MA 

02139, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  DEROSA, Frank; HEARTLEIN, Michael; 

SMITH, Lianne and GUILD, Braydon Charles 

(54)  СИНЕРГИСТИЧКО ПОДОБРУВАЊЕ НА 

ИСПОРАКА НА НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ СО 

ПОМОШ НА МЕШАВИНА НА ФОРМУЛАЦИЈА 

(57)  1  Фармацевтска композиција за испорака 

на полунуклеотид од тип на информациска РНК 

(iRNK) до една или повеќе целни клетки, при 

што наведената композиција содржи iRNK и 

межавина на најмалку прва липидна 

наночестичка и втора липидна наночестичка, 

кадешто прва липидна наночестичка содржи 

iRNK; и кадешто прва липидна наночестичка 

содржи најмалку еден липид јасно различен од 

втора липидна наночестичка.   

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 409/10, C 07D 413/10, A 61K 31/551, 

A 61K 31/5377, A 61K 31/4535, A 61K 31/4025, A 

61P 43/00, A 61P 29/00, A 61P 25/04, A 61P 

19/02, A 61P 21/00  

(11)  9202   (13) Т1 

(21)  2018/388   (22) 14/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  JP20130119416  06/06/2013  JP 

(96)  06/06/2014 EP14807340.6 

(97)  25/04/2018 EP3006443 

(73)  Astellas Pharma Inc 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku 

Tokyo 103-8411, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
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(72)  ISHIHARA, Tsukasa; IKEGAI, Kazuhiro;  

KURIWAKI, Ikumi; HISAMICHI, Hiroyuki; 

TAKESHITA, Nobuaki and TAKEZAWA, Ryuichi 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ БЕНЗОТИОФЕН 

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

или негова сол. 

  

(Во формулата, 

X е -O-, -CH2-, -NH-, или -N(C1-6алкил)-, 

n е број од 1 до 3, 

R1 е -H, халоген, или C1-6алкил, 

R2 и R3 се сите исти или различни едни од 

други, и се -H, халоген, C1-6 алкил, 

или хало-C1-6 алкил, 

R4 е -H или -Lk-NH-R0, 

Lk е C1-6 алкилен или врска, 

R0 е C1-6 алкил, -C1-6 алкилен-OH, или 

циклоалкил, 

под услов да во случај кога R4 е -H, X е -N(C1-6 

алкил)-, и 

R5 е -H или C1-6 алкил.) 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 413/12, C 07D 403/12, C 07D 417/14, 

C 07D 417/12, A 61K 31/4045  

(11)  9203   (13) Т1 

(21)  2018/389   (22) 14/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201461933246P  29/01/2014  US and 

US201462078895P  12/11/2014  US 

(96)  28/01/2015 EP15705417.2 

(97)  04/04/2018 EP3099684 

(73)  UCB Biopharma SPRL 

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  STOCKING, Emily, M. and WRASIDLO, 

Wolfgang 

(54)  ХЕТЕРОАРИЛ АМИДИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИНСКАТА 

АГРЕГАЦИЈА 

(57)  1  1.  Соединение кое е: 

 N-(1-(1H-Индол-3-ил)хексан-2-ил)-2-(4-

метилпиперазин-1-ил) тиазол-5-карбоксамид 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  E 04B 1/24, E 04C 3/07  

(11)  9182   (13) Т1 

(21)  2018/390   (22) 14/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  GR20130100251  24/04/2013  GR 

(96)  24/04/2014 EP14386009.6 

(97)  21/03/2018 EP2796630 

(73)  Pagouni SA-Metal Structural Products 

9th km Old National Road Thessaloniki-Veria 

57008 Thessaloniki, GR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Pagounis, Zissis 

(54)  Структурен, полиморфен систем на 

метал 

(57)  1  Структурен, полиморфен систем којшто 

содржи: 

       тесен дел и широк дел,  

       каде што секој од наведените делови е 

метален, тенок ѕид, отворен дел има    

       U-облик пресек, 

       каде што тесниот и широкиот дел може да 

се спојат заедно со завртки за  

       дупчење за формирање рамки и решетки, 

       секој од наведените делови има три 

страни, две странични страни и една база  

      страна, формирајќи U- форма,  

      каде што во средината на секоја од трите 

страни се формира канал (1, 2, 3) со  

      трапезоидна форма со 45 степени 

наклонети странични ѕидови,  

      каде што каналите (1, 3) на двете страни на 

тесниот и широк дел и на 

      канал (2) на долната страна на тесниот дел 

имаат исти димензии со истата 

      длабочина и иста ширина на база на 

каналот,  

      каде што наведената длабочина на каналот 

плус дебелината на материјалот  

      на металниот дел е еднаква на 

      'а', 

      каде што каналот (2) на долната страна на 

широкиот дел, исто така, ја  

      прикажува истата длабочина и каналната 
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основа на наведениот канал (2) има  

      ширина од  

      b + 2a, 

     така што тесниот дел може да се постави 

цврсто, вертикално или наклонет, во  

     широкиот дел, 

     каде што слободните краеви на двете страни 

на телото на тесниот и широкиот  

     U-облик на делови имаат на внатре свиткани 

агли кои генерираат со     

   деловите од двете страни трапезоидни 

странични канали (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)  

   со трапезоидна форма слични на овој еден од 

страничните канали, 

   каде што сите испакнувања (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11) од двата дела имаат  

   еднакви димензии. 

  

, има уште 2 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 403/12, C 07D 487/04, C 07D 417/12, 

C 07D 413/14, C 07D 413/12, C 07D 267/14, C 

07D 281/10, C 07D 498/04, C 07D 403/14, C 07D 

409/12, A 61K 31/55, A 61P 37/00, A 61P 29/00, 

A 61P 25/28, A 61P 17/06  

(11)  9181   (13) Т1 

(21)  2018/391   (22) 14/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361765664P  15/02/2013  US 

(96)  14/02/2014 EP14705891.1 

(97)  21/03/2018 EP2956452 

(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)  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.; LEISTER, Lara Kathryn; RAHMAN, 

Attiq; RAMANJULU, Joshi M.; SEHON, Clark A; 

SINGHAUS, JR., Robert and ZHANG, Daohua 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ АМИДИ КАКО 

КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение коешто е  

  



 

 

15 

 

Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

 

 

или негов таутомер или негова сол. 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/551, A 61P 25/28, A 

61P 1/04, A 61P 25/16  

(11)  9180   (13) Т1 

(21)  2018/392   (22) 15/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  GB20120015033  23/08/2012  GB 

(96)  21/08/2013 EP13783671.4 

(97)  07/03/2018 EP2888259 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BEHNKE, Dirk; CARCACHE, David; ERTL, 

Peter; KOLLER, Manuel and ORAIN, David 

(54)  ДИАЗЕПИНОН ДЕРИВАТИ КОРИСНИ ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА ФРАГИЛЕН-X СИНДРОМ, 

ПАРКИНСОНОВА ИЛИ РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ 

(57)  1  Соединение со формулата I 

 

   (I), 

или негова сол, назначено со тоа, што 
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A е фузиран пет- до седум-член моноцикличен 

прстенест систем кој може да биде ароматичен, 

заситен или незаситен не-ароматичен и кој 

може да содржи од 1 до 4 хетеро атоми 

одбрани од азот, кислород и сулфур; 

R1 е халоген; циано; нитро; хидрокси; амино; -

C(O)H; -C(O)NH2; -X1-R5; или -X2-B2; 

X1 е одбрано од врска; карбонил; кислород; 

сулфур; -S(O)-; -S(O)2-; амино, кое може да е 

супституирано од C1-4алкил; -NH-C(O)-; -C(O)-

NH-; -C(O)-O-; -O-C(O)-; -NH-S(O)2-; -S(O)2-NH-; 

и -NHC(O)NH-; 

R5 е C1-6алкил; C1-6халогеналкил; C1-

6цианоалкил; C1-6карбоксиалкил; C1-

6хидроксиалкил; C1-4алкокси-C1-6алкил; C1-

4алкокси-C1-4алкокси-C1-6алкил; C1-

4алкилкарбонил-C1-6алкил; C1-

4алкоксикарбонил-C1-6алкил; C1-

4алкилкарбонилокси-C1-6алкил; C1-

6аминоалкил; C1-4алкиламино-C1-6алкил; 

ди(C1-4алкил)амино-C1-6алкил; 

аминокарбонил-C1-6алкил; C1-

4алкиламинокарбонил-C1-6алкил; ди(C1-

4алкил)аминокарбонил-C1-6алкил; C1-

4алкилкарбониламино-C1-6алкил; C1-

4алкиламиносулфонил-C1-6алкил; ди(C1-

4алкил)аминосулфонил-C1-6алкил; 

C2-6алкенил; C2-6халогеналкенил; C2-

6алкинил; C2-6халогеналкинил; 

X2 е врска или C1-3алкилен, каде што еден 

јаглероден атом од C1-3алкиленот може да 

биде заменет од група одбрана од карбонил; 

кислород; сулфур; -S(O)-;   -S(O)2-; амино, кое 

може да е супституирано од C1-4алкил; -NH-

C(O)-; -C(O)-NH-; -C(O)-O-; -O-C(O)-; -NH-S(O)2-; 

-S(O)2-NH-; и -NHC(O)NH-; 

B2 е три- до седум-член моноцикличен 

прстенест систем кој може да биде ароматичен, 

заситен или незаситен не-ароматичен и кој 

може да содржи од 1 до 4 хетеро атоми 

одбрани од азот, кислород и сулфур, каде што 

прстенестиот систем може за возврат да биде 

супституиран еднаш или повеќе од еднаш од 

R6; 

секое R6 независно е халоген, хидрокси, циано, 

C1-4алкил, C1-4халогеналкил, C1-4алкокси, или 

C1-4халогеналкокси; или две R6 на истиот атом 

од прстенот заедно се оксо; 

m е 0, 1, 2, 3 или 4; 

секое R2 независно е халоген, циано, хидрокси, 

амино, C1-4алкил; C1-4халогеналкил; C1-

4хидроксиалкил; C1-4аминоалкил; C1-

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

C1-4алкил; C1-4алкокси-C1-4алкил; C2-

4алкенил; C2-4халогеналкенил; C2-4алкинил; 

C2-4халогеналкинил; C1-4алкокси; C1-

4халогеналкокси; C1-4алкил-амино; ди-(C1-

4алкил)амино или C3-6циклоалкил, каде што 

еден јаглероден атом од C3-6циклоалкилот 

може да биде заменет од кислороден атом и 

каде што C3-6циклоалкилот може да е прикачен 

директно на прстенестиот систем или преку C1-

2алкилен или кислород; 

n е 0, 1, 2, 3 или 4; 

секое R3 независно е халоген, циано, хидрокси, 

амино, C1-4алкил; C1-4халогеналкил; C1-

4хидроксиалкил; C1-4аминоалкил; C1-

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

C1-4алкил; C1-4алкокси-C1-4алкил; C2-

4алкенил; C2-4халогеналкенил; C2-4алкинил; 

C2-4халогеналкинил; C1-4алкокси; C1-

4халогеналкокси; C1-4алкил-амино; ди-(C1-

4алкил)амино или C3-6циклоалкил, каде што 

еден јаглероден атом од C3-6циклоалкилот 

може да биде заменет од кислороден атом и 

каде што C3-6циклоалкилот може да е прикачен 

директно на прстенестиот систем или преку C1-

2алкилен или кислород; 

R4 е водород, халоген, циано, хидрокси, амино, 

C1-4алкил; C1-4халогеналкил; C1-

4хидроксиалкил; C1-4аминоалкил; C1-

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

C1-4алкил; C1-4алкокси-C1-4алкил; C2-

4алкенил; C2-4халогеналкенил; C2-4алкинил; 

C2-4халогеналкинил; C1-4алкокси; C1-
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4халогеналкокси; C1-4алкил-амино; ди-(C1-

4алкил)амино или C3-6циклоалкил, каде што 

еден јаглероден атом од C3-6циклоалкилот 

може да биде заменет од кислороден атом и 

каде што C3-6циклоалкилот може да е прикачен 

директно на прстенестиот систем или преку C1-

2алкилен или кислород; 

B1 е пет- до шест-член ароматичен прстенест 

систем, кој може да содржи од 1 до 4 хетеро 

атоми одбрани од азот, кислород и сулфур, 

каде што прстенестиот систем може за возврат 

да биде супституиран еднаш или повеќе од 

еднаш од R7; 

секое R7 независно е 

халоген, циано, хидрокси, амино, 

C1-4алкил; C1-4халогеналкил; C1-

4хидроксиалкил; C1-4аминоалкил; C1-

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

C1-4алкил; C1-4алкокси-C1-4алкил; 

C2-4алкенил; C2-4халогеналкенил; C2-

4алкинил; C2-4халогеналкинил; 

C1-4алкокси; C1-4алкокси-C1-4алкокси C1-

4халогеналкокси; 

C1-4алкил-амино; ди-(C1-4алкил)амино; 

C1-4алкоксикарбонил; 

или три- до седум-член моноцикличен 

прстенест систем кој може да биде ароматичен, 

заситен или незаситен не-ароматичен и кој 

може да содржи од 1 до 4 хетеро атоми 

одбрани од азот, кислород и сулфур, каде што 

прстенестиот систем може за возврат да биде 

супституиран еднаш или повеќе од еднаш од 

R8; 

секое R8 независно е халоген, хидрокси, циано, 

C1-4алкил, C1-4халогеналкил, C1-4алкокси, или 

C1-4халогеналкокси; или две R8 на истиот атом 

од прстенот заедно се оксо; 

или две R7 на соседни атоми од прстенот 

формираат заедно со наведените атоми од 

прстенот фузиран пет- до седум-член 

моноцикличен незаситен не-ароматичен 

прстенест систем кој може да содржи од 1 до 4 

хетеро атоми одбрани од азот, кислород и 

сулфур, каде што прстенестиот систем може за 

возврат да биде супституиран еднаш или 

повеќе од еднаш од R9; 

секое R9 независно е халоген, хидрокси, циано, 

C1-4алкил, C1-4халогеналкил, C1-4алкокси, или 

C1-4халогеналкокси; или две R9 на истиот атом 

од прстенот заедно се оксо. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/47, C 07K 7/08, C 07K 7/64, A 61K 

39/39, A 61K 39/00  

(11)  9179   (13) Т1 

(21)  2018/393   (22) 15/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  GB20080001424  25/01/2008  GB; 

GB20080002405  08/02/2008  GB and 

GR20080100151  29/02/2008  GB 

(96)  22/01/2009 EP14156495.5 

(97)  28/02/2018 EP2737906 

(73)  Vianex S.A. 

Tatoiou Street 18th Kilometre Athens-Lamia 

National Road 146 71 Nea Erythrea, GR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Matsoukas, John; Tselios, Theodore; 

Apostolopoulos, Vasso; Tseveleki, Vivian; Katsara, 

Maria and Probert, Lesley 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ ВАКЦИНИ 

(57)  1  Коњугат што содржи:  

(i) манан; и 

(ii) барем еден епитоп што содржи пептид 

фрагмент на миелин олигодендроцит 

гликопротеин (MOG) наведениот пептид 

фрагмент е во линеарна или циклична форма; 

назначено со тоа, што епитопот го содржи 

пептидот MOG35-55, што одговара на пептидот 
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од СЕК ИД БР. 2:  

H-Met-Glu-Val-Gly-Trp-Tyr-Arg-Pro-Pro-Phe-Ser-

Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly-Lys-OH 

[СЕК ИД БР.2] 

во линеарна или циклична форма; и 

каде што наведениот епитоп е поврзан за 

манан преку [(Lys-Gly)5] мост. 

  

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 29/00

  

(11)  9178   (13) Т1 

(21)  2018/394   (22) 15/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)   

(96)  21/10/2009 EP16166461.0 

(97)  28/02/2018 EP3106463 

(73)  Array Biopharma, Inc. 

3200 Walnut Street 

Boulder, CO 80301, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

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

Steven, W. and ZHANG, Gan 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ПИРАЗОЛО[1,5-

А]ПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА TRK КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I):  

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што:  

R1 е H или (1-6C алкил); 

R2 е NRbRc; каде што NRbRc формира 5-6 

член хетероцикличен прстен што има прстенест 

хетероатом кој е азот и опционално што има 

втор прстенест хетероатом или група одбрана 
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од N, O и SO2, каде што хетероцикличниот 

прстен формиран од NRbRc е опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

независно одбрани од OH, F, NH2, CO2H, 

CO2Et, NHCO2C(CH3)3, CF3, метил, етил, 

изопропил, CO2C(CH3)3 и оксо; 

Y е фенил опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти независно одбрани од 

халоген, (1-4C)алкокси, CF3 и CHF2; 

X е -CH2-; 

R3 е H или (1-4C алкил); 

секое R4 е независно одбрано од халоген, (1-

4C)алкил, OH, (1-4C)алкокси, NH2, NH(1-4C 

алкил) и CH2OH; and 

n е 0, 1, или 2. 

  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/282, A 61K 31/437, A 61K 31/555, 

A 61K 31/7068, A 61K 33/24, A 61P 35/00  

(11)  9177   (13) Т1 

(21)  2018/395   (22) 15/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161558582P  11/11/2011  US 

(96)  31/10/2012 EP12783804.3 

(97)  11/04/2018 EP2780011 

(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)  CHAN, Edward, Michael; PRATT, Susan, 

Elizabeth and STANCATO, Louis, Frank 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА РАК НА 

ЈАЈНИЦИ 

(57)  1  5-[2-терц-бутил-5-(4-флуоро-фенил)-1H-

имидазол-4-ил]-3-(2,2-диметил-пропил)-3H-

имидазо[4,5-b]пиридин-2-иламин, или негова 

фармацевтска прифатлива сол, за употреба во 

комбинирана терапија со гемцитабин и 

платинум агенс избран од цисплатин и 

карбоплатин во лекувањето на рак на јајници.  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/505, A 61K 31/5365, A 61P 31/18

  

(11)  9176   (13) Т1 

(21)  2018/396   (22) 15/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20100298589P  27/01/2010  US 

(96)  24/01/2011 EP15164931.6 

(97)  21/03/2018 EP2932970 

(73)  VIIV Healthcare Company 

251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Underwood, Mark Richard 

(54)  АНТИВИРУСНА ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Комбинација којашто содржи 

соединение со формула (I) 

 

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол и 

рилпивирин или негова фармацевтска 

прифатлива сол. 
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  , има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 08B 37/10, C 08B 37/00, A 61K 31/727, A 

61K 45/06, A 61P 7/00  

(11)  9175   (13) Т1 

(21)  2018/397   (22) 15/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  PCT/SE2011/51538  19/12/2011  -- 

(96)  19/12/2012 EP12859384.5 

(97)  21/02/2018 EP2794666 

(73)  Modus Therapeutics AB 

Sankt Eriksgatan 117 113 43 Stockholm, SE 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  EKRE, Hans-Peter; LEITGEB, Anna; 

WAHLGREN, Mats and PIKAS, Dagmar 

(54)  УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА ХЕМИСКИ 

МОДИФИЦИРАН ХЕПАРИН ЗА БОЛЕСТ НА 

СРПЕСТИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Хемиски модифициран хепарин за 

употреба во лекување на болеста на српести 

клетки, кадешто хемиски модифициран хепарин 

има активност на антифактор  IIa помала од 10 

IU/mg, активност на антифактор Xa до 10 IU/mg 

и просечна молекуларна маса од 6,5 до 9,5 kDa, 

кадешто полисахаридни синџири:  

(i) задржуваат најмалку 90% од сулфатни групи 

на соодветен нативен хепарин;  

(ii) имаат редукција во хемиски интактни 

пентасахаридни секвенци обезбедувајќи 

антикоагулантен ефект посредуван со 

антитромбин, кадешто се споредуваат со 

полисахаридни синџири на нативен хепарин; 

(iii) имаат редукција во единици на несулфатна 

идуронска и/или глукуронска киселина кадешто 

се споредуваат со нативен хепарин;  

 

кадешто преовладувачки дисахарид на 

полисахарид е дисахарид кој има хемиска 

структура: 

  

кадешто R’ е треонантен остаток; и n е цел број 

од 2 до 25 така што содржи 2 до 25 

дисахаридни единици кои одговараат на 
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молекулски маси од 1,2 до 15 kDa; и  

кадешто хемиски модифициран хепарин нема, 

во 1H-NMR спектар, неидентификувани сигнали 

во опсег 0,10-2,00 ppm, 2,10-3,10 ppm и 5,70-

8,00 ppm поголеми од 4 проценти кога се 

споредува со висина на сигнал присатен во 

нативен хепарин на5,42 ppm.  

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  C 08B 37/10, C 08B 37/00, A 61K 31/727, A 

61K 45/06, A 61P 33/06  

(11)  9173   (13) Т1 

(21)  2018/398   (22) 15/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  PCT/SE2011/051538  19/12/2011  -- 

(96)  19/12/2012 EP12860938.5 

(97)  21/02/2018 EP2794667 

(73)  Modus Therapeutics AB 

Sankt Eriksgatan 117 113 43 Stockholm, SE 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  EKRE, Hans-Peter; LEITGEB, Anna; 

WAHLGREN, Mats and PIKAS, Dagmar 

(54)  ХЕПАРИНИ СО НИСКА 

АНТИКОАГУЛАНТСКА АКТИВНОСТ 

(57)  1  Хемиски модифициран хепарин со 

активност на антифактор Ila до 10 IU/mg, 

активност на антифактор Xa до 10 IU/mg и 

просечна молекуларна маса од 6,5 до 9,5 kDa, 

кадешто полисахаридни синџири:  

(i) задржуваат најмалку 90% од сулфатни групи 

на соодветен нативен хепарин;  

(ii) имаат редукција во хемиски интактни 

пентасахаридни секвенци обезбедувајќи 

антикоагулантен ефект посредуван со 

антитромбин, кадешто се споредуваат со 

полисахаридни синџири на нативен хепарин; 

(iii) имаат редукција во единици на сулфатна 

идуронска и/или глукуронска киселина кадешто 

се споредуваат со нативен хепарин;  

 

кадешто дисахарид на полисахарид е 
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дисахарид кој има хемиска структура:  

  

кадешто R’ е треонантен остаток; и n е цел број 

од 2 до 25 така што содржи 2 до 25 

дисахаридни единици кои одговараат на 

молекулски маси од 1,2 до 15 kDa; и  

кадешто хемиски модифициран хепарин нема, 

во 1H-NMR спектар, неидентификувани сигнали 

во опсег 0,10-2,00 ppm, 2,10-3,10 ppm и 5,70-

8,00 ppm поголеми од 4 проценти кога се 

споредува со висина на сигнал присатен во 

нативен хепарин на5,42 ppm.  

  

, има уште 18 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/519, A 61K 9/08, A 61K 47/10, A 

61K 47/08  

(11)  9188   (13) Т1 

(21)  2018/399   (22) 16/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201461955299P  19/03/2014  US 

(96)  19/03/2015 EP15764710.8 

(97)  14/03/2018 EP3119201 

(73)  Vigorous Solutions Ltd. 

Kiryat Yearim 9083800, IL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ROGOSNITZKY, Moshe and ABOOHI, Morris 

(54)  РАСТВОРИ НА СИЛДЕНАФИЛ И 

ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТОВКА И 

ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи: 

 

(a) течен носач којшто содржи во суштина вода 

и барем 20% етанол; и 

(b) силденафил цитрат растворен во 

споменатиот течен носач во концентрација од 

барем 7 mg/ml. 

  

, има уште 17 патентни барања 
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(51)  A 61K 35/74, A 61P 35/00, A 61P 29/00  

(11)  9172   (13) Т1 

(21)  2018/400   (22) 16/05/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  GB20150020638  23/11/2015  GB 

(96)  23/11/2016 EP16804858.5 

(97)  14/03/2018 EP3209309 

(73)  4D Pharma Research Limited 

Life Sciences Innovation Building Cornhill 

Road Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  MULDER, Imke Elisabeth; HOLT, Amy Beth; 

MCCLUSKEY, Seanin Marie; LENNON, Grainne 

Clare and AHMED, Suaad 

(54)  КОМПОЗИЦИИ КОИ СОДРЃАТ 

БАКТЕРИСКИ ВИДОВИ 

(57)  1  Композиција која содржи бактериски вид 

Eubacterium contortum, за употреба во постапка 

на лекување или превенција на инфламаторна 

или автоимуно заболување, или канцер.  

, има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 23G 3/02, C 23G 1/08  

(11)  9110   (13) Т1 

(21)  2018/601   (22) 30/07/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20080114660P  14/11/2008  US 

(96)  12/11/2009 EP09752678.4 

(97)  16/05/2018 EP2352861 

(73)  Ak Steel Properties, Inc. 

9227 Centre Pointe Drive West Chester, OH 

45069, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  RODABAUGH, Ronald, D.; MADI, Vijay, N. 

and GLASS, Amanda, R.D. 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЗАКИСЕЛУВАЊЕ НА 

СИЛИКОН-КОЈШТО СОДРЖИ ЕЛЕКТРИЧЕН 

ЧЕЛИК СО РАСТВОР ЗА КИСЕЛИНСКО 

ЗАКИСЕЛУВАЊЕ КОЈШТО СОДРЖИ ЈОНИ 

НА ЖЕЛЕЗО 

(57)  1  Постапка за закиселување на силикон-

којшто содржи електричен челик којашто 

содржи третирање на силоконот-којшто содржи 

електричен челик со смеса којашто содржи HCl, 

HF, Fe3+, и Fe2+; кадешто концентрацијата на 

HF е помалку од 3% wt/vol; и кадешто 

концентрацијата на Fe3+ не е помала од 2% 

wt/vol.  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 273/00, C 07D 259/00, C 07D 285/00, 

A 61K 31/395, A 61K 31/38, A 61K 38/00  

(11)  9111   (13) Т1 

(21)  2018/602   (22) 30/07/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  IN2013CHE4010  06/09/2013  IN 

(96)  05/09/2014 EP14781947.8 

(97)  13/06/2018 EP3041468 

(73)  Aurigene Discovery Technologies Limited 

39-40 KIADB Industrial Area Electronic City 

Phase-II Hosur Road Bangalore, Karnataka 

560100, IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SASIKUMAR, Pottayil Govindan Nair; 

RAMACHANDRA, Muralidhara and 

NAREMADDEPALLI, Seetharamaiah Setty 

Sudarshan 

(54)  ЦИКЛИЧНИ ПЕПТИДОМИМЕТИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИМУНОМОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол; 

кадешто, 

 

R1 ја претставува страничната низа на 

аминокиселинскиот остаток избран од Ala, Ser, 

Thr и Leu; 

R2 ја претставува страничната низа на 

аминокиселинскиот остаток избран од Asp, Glu, 

Gin и Asn; 

[Aaa] е аминокиселински остаток избран од Ser, 
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Asp, Ala, Ile, Phe, Trp, Lys, Glu и Thr; 

R3 е водород или алкил; 

секој од R4 и R4’ независно претставува 

водород или алкил; 

заедно Ra и Ra’ претставува водород; или 

заедно се оксо (=O) група; 

заедно Rb и Rb’ претставува водород; или 

заедно се оксо (=O) група; 

L е 

  

X е CH2, O или S; 

R5 е водород или алкил; 

m е цел број од 1 до 3; и 

n е цел број од 2 до 20. 

  

, има уште 46 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 51/083, C 07D 471/04  

(11)  9112   (13) Т1 

(21)  2018/603   (22) 31/07/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361903893P   13/11/2013  US 

(96)  12/11/2014 EP14802788.1 

(97)  23/05/2018 EP3068782 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  TANOURY, Gerald, J.; NUGENT, William, 

Aloysius; DVORNIKOVS, Vadims and ROSE, 

Peter, Jamison 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈАТА НА 

ВИРУСИТЕ НА ГРИП 

(57)  1  1. Постапка за добивање на 

соединението (1) или негова фармацевтски 

прифатлива сол, назначена со тоа, што 

соединението (1) е претставено со следната 

структурна формула: 

  

која опфаќа: 

a)  реакција на соединението (X) 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, со 

соединението (Y) 

 

 

  

во присуство на паладиумов катализатор и 

база, со што се добива соединението (Z) 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол; и 

b)  ослободување на заштитата на 

групата Ts на соединението (Z) или негова 
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фармацевтски прифатлива сол, со што се 

добива соединението (1) или негова 

фармацевтски прифатлива сол; 

каде што: 

секој X1 и X2 се независно –F или –Cl; 

Ts е тозил; 

паладиумов катализатор може да биде 

паладиум-XPhos комплекс; каде што XPhos е 2-

дициклохексилфосфино-2',4',6'-

триизопропилбифенил; и 

базата е фосфатна база или карбонатна база. 

  

, има уште 20 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 473/16, C 07D 473/18, C 07D 519/00, 

A 61K 31/522, A 61P 35/00  

(11)  9113   (13) Т1 

(21)  2018/604   (22) 31/07/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361907322P  21/11/2013  US 

(96)  10/11/2014 EP14806447.0 

(97)  20/06/2018 EP3071570 

(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)  KATH, John Charles; CHENG, Hengmiao; 

BEHENNA, Douglas Carl; CHO-SCHULTZ, Sujin; 

JOHNSON JR., Theodore Otto; NAGATA, Asako; 

NAIR, Sajiv Krishnan and PLANKEN, Simon Paul 

(54)  2,6 СУПСТИТУИРАНИ ПУРИН ДЕРИВАТИ 

И НИВНА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА 

ПРОЛИФЕРАТИВНИ НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Соединение со формула (Ia):  

  

кадешто  

R1 е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 
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алкинил, C3-C6 циклоалкил, 4-6 член 

хетероциклоалкил, или 4-6 член хетероарил, 

кадешто C1-C6 алкил е опционално 

супституиран со еден, два или три супституенти 

избрани од групата составена од халоген, 

хидрокси, и C1-C3 алкокси, потоа кадешто C3-

C6 циклоалкил, 4-6 член хетероциклоалкил, и 4-

6 член хетероарил се секој независно 

опционално супституирани со еден, два или три 

супституенти избрани од групата составена од 

C1-C3 алкил, хидрокси, и C1-C3 алкокси;  

прстен A е C6-C10 арил или 5-12 член 

хетероарил;  

R2 и R5 се секој независно отсутен, водород, 

халоген, цијано, дифлуорометил, 

трифлуорометил, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси,-N(R10)(R11), 

C3-C5 циклоалкил, или 4-6 член 

хетероциклоалкил, кадешто C1-C6 алкил е 

опционално супституиран со еден, два или три 

супституенти избрани од групата составена од 

халоген, хидрокси, C1-C6 алкокси, и -

N(R12)(R13);  

R3 е отсутен, водород, халоген, C1-C6 алкил, 

C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси, C3-C7 

циклоалкил, или 3-7 член хетероциклоалкил, 

кадешто C1-C6 алкил и C1-C6 алкокси се секој 

опционално супституирани со една, две или три 

R14 групи, и потоа кадешто C3-C7 циклоалкил и 

3-7 член хетероциклоалкил се секој опционално 

супституирни со една, две или три R15 групи;  

R4 е отсутен, водород, халоген, C1-C6 алкил, 

или C3-C6 циклоалкил,  

кадешто R2 и R3 или R3 и R4 може да се 

комбинираат за да формираат C5-C7 

циклоалкил прстен или 5-7 член 

хетероциклоалкил прстен, потоа кадешто C5-C7 

циклоалкил прстен и 5-7 членхетероциклоалкил 

прстен се секој независно опционално 

супституирани со една, две или три R14 

групи;  

R6 и R8 се секој независно водород, халоген, 

цијано, хидрокси, дифлуорометил, 

трифлуорометил, C1-C3 алкил, C1-C3 алкокси, 

или C3-C5 циклоалкил, кадешто C1-C3 алкил е 

опционално супституиран со хидрокси, 

дифлуорометил, трифлуорометил, C1-C3 

алкокси, или C3-C5 циклоалкил;  

R7 е  

 

 

  

 или   

 

G е -NR18-;  

R12 и R13 се секој независно водород или C1-

C3 алкил;  

R10 и R11 се секој независно водород или C1-

C6 алкил; или R10 и R11 заедно со азотот кон 

којшто тие се сврзани, може да се комбинираат 

за да формираат 4-7 член хетероциклоалкил 

прстен, кога R10 и R11 се секој C1-C3 алкил, 

кадешто формираниот 4-7 член 

хетероциклоалкил прстен е опционално 

супституиран со една, две, три или четири R15 

групи;  

секој R14 е независно халоген, цијано, C1-C3 

алкил, хидрокси, C1-C6 алкокси,-N(R19)(R20), -

CON(R21)(R22), или 3-7 член 

хетероциклоалкил, кадешто 3-7 член 

хетероциклоалкил е опционално супституиран 

со една, две, три или четири R15 групи;  

секој R15 е независно халоген, C1-C3 алкил, 

хидрокси, C1-C6 алкокси, -NH2,-NHCH3, или -

N(CH3)2;  

R16 и R17 се секој независно водород или C1-

C6 алкил, кадешто C1-C6 алкил е опционално 

супституиран со -N(R23)(R24),  

под услов да R16 и R17 може да формираат 

C3-C5 циклоалкил прстен;  

R18 е водород или C1-C3 алкил;  

секој R19, R20, R21, R22, R23, и R24 е 
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независно водород или C1-C3 алкил;  

n е 0, 1, или 2; и  

p е 0, 1, или 2; или  

 

негова фармацевтска прифатлива сол.  

  

, има уште 21 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 9/08, A 61K 47/10  

(11)  9114   (13) Т1 

(21)  2018/605   (22) 31/07/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  GB20110022041  21/12/2011  GB 

(96)  19/12/2012 EP12806098.5 

(97)  13/06/2018 EP2793857 

(73)  LondonPharma Ltd. 

The St Botolph Building 138 Houndsditch 

London EC3A 7AR, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BOOLES, Clive; SAMS, Martin James; 

JAMIESON, Paul Andrew and HIGH, Juliet Victoria 

(54)  ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ИСПОРАКА НА ЛЕК 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

постапка за заштитување или лекување на 

сексуална дисфункција, белодробна 

хипертензија, васкуларна или срцева или 

невродегенеративна состојба, психичка 

повреда, мултиплекс склероза или 

ограничување на фетален раст кај индивидуа, 

кадешто составот е испорачан со сублингвална 

администрација како спреј и кадешто 

споменатиот состав содржи силденафил 

мезилат и носач којшто содржи воден раствор, 

кадешто споменатиот силденафил мезилат е 

растворен во споменатиот носач.   

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61P 35/02  

(11)  9115   (13) Т1 

(21)  2018/606   (22) 01/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201061428699P  30/12/2010  US; 

US201161470382P  31/03/2011  US; 

US201161470406P  31/03/2011  US and 

US201161485104P  11/05/2011  US 

(96)  30/12/2011 EP11811633.4 

(97)  02/05/2018 EP2658871 

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

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ELIAS, Kathleen Ann; LANDES, Gregory; 

SINGH, Shweta; KORVER, Wouter; DRAKE, 

Andrew Walling; HAAK-FRENDSCHO, Mary; 

SNELL, Gyorgy Pal and BHASKAR, Vinay 

(54)  АНТИ-ЦД38 АНТИТЕЛА 

(57)  1  Изолирано антитело кое специфично 

врзува човечки ЦД38 (СЕК ИД БР: 1) и 

циномолгус ЦД38 (СЕК ИД БР:2) што содржи:  

a) променлив регион со тежок ланец што 

содржи СЕК ИД БР:9; и 

б) променлив регион со лесен ланец што 

содржи СЕК ИД БР:10. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  A 23L 29/30, A 23L 33/10, A 23L 33/21, A 

61K 31/191, A 61K 31/194, A 61K 31/733, A 61K 

36/185, A 61P 3/04  

(11)  9116   (13) Т1 

(21)  2018/607   (22) 01/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  MY2014PI00119   16/01/2014  MY 

(96)  16/01/2015 EP15711320.0 

(97)  06/06/2018 EP3096767 

(73)  Omega Pharma Innovation and 

Development NV 

Venecoweg 26 9810 Nazareth, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LAU, Kai Zhia 

(54)  СОСТАВ ШТО СОДРЖИ БАМЈА ЗА 

УПОТРЕБА ВО НАМАЛУВАЊЕ АБСОРПЦИЈА 

НА ДИЕТЕТСКИ МАСТИ 

(57)  1  Состав кој содржи делови што се јадат 

од растенија од видот бамја, во комбинација со 

фруктан и трикарбоксилна киселина.  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 215/233, A 61K 31/47, A 61P 3/00  

(11)  9117   (13) Т1 

(21)  2018/608   (22) 01/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20090162130P  20/03/2009  US 

(96)  19/03/2010 EP10710748.4 

(97)  16/05/2018 EP2408749 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  GROOTENHUIS, Peter, D.J.; VAN GOOR, 

Fredrick, F.; BOTFIELD, Martyn, C.; ZLOKARNIK, 

Gregor; HADIDA RUAH, Sara, S. and YANG, 

Xiaoqing 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА РЕГУЛАТОР НА 

ТРАНСМЕМБРАНСКА СПРОВОДЛИВОСТ НА 

ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА  

(57)  1  Соединение на формула I: 

  

 или негова фармацевтски прифатлива 

сол, кадешто R е COOH или CH2OH. 

  

, има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 27/416, C 25D 21/12  

(11)  9118   (13) Т1 

(21)  2018/609   (22) 01/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)   

(96)  02/07/2013 EP13174725.5 

(97)  23/05/2018 EP2821780 

(73)  ancosys GmbH 

Siemensstrasse 8 72124 Pliezhausen, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Stahl, Jürg; Schröder, Norbert and Richter, 

Fred 
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(54)  Ин-ситу отисок за електрохемиско 

таложење и/или електрохемиско гравирање 

(57)  1  Постапка за електрохемиска анализа за 

следење и контрола на квалитетот на 

електрохемиско таложење и/или постапка за 

обложување пришто постапката за 

електрохемиска анализа користи анализа на 

отисок на излезен сигнал за време на 

електрохемиско таложење и/или постапка за 

обложување за да се добие индикатор за тоа 

дали хемијата и/или постапката се изведува на 

нормално очекувано ниво, 

при тоа во постапката се користат еден или 

повеќе подлоги за таложење и/или постапка за 

обложување како работни електрод(и) на 

постапката за електрохемиска анализа и 

кадешто едниот или повеќето субстрати 

содржат еден или повеќе подлошки или 

печатени кола или електронски посредници или 

било кој други електронски плочки 

a) пришто потенцијалот помеѓу едната или 

повеќе работни електроди и едната или повеќе 

референтни електроди се анализиран заради 

обезбедување на отисок на излезен сигнал кој 

што е претставен како разлика на потенцијал во 

функција од време или  

б) влезната моќност на процесот на напојување 

за да се обезбди влезна енергија во форма на 

струја и/или потенцијал помеѓу работните 

електрод(и) и најмалку еден од: една или 

повеќе референтни електроди, или една или 

повеќе помошни електроди; за да се обезбеди 

отисок на излезен сигнал. 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/569, C 07K 16/12, C 12Q 1/68  

(11)  9119   (13) Т1 

(21)  2018/610   (22) 01/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  14755023.0  13/08/2013  EP 

(96)  13/08/2014 EP14755023.0 

(97)  11/07/2018 EP3033623 

(73)  Technische Universität München 
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Arcisstr. 21 80333 München, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GERHARD, Markus; KALALI, Behnam; 

FORMICHELLA, Luca and KHALIFE-GHOLI, 

Mohammad 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ОТКРИВАЊЕ НА 

ИНФЕКЦИЈА ОД H.PILORI 

(57)  1  Постапка за откривање на инфекција од 

H. pylori кај субјект, кадешто постапката содржи 

откривање на имунолошки одговор во примерок 

од субјектот против FliD, кадешто 

имунолошкиот одговор содржи анти-FliD 

антитело, кадешто постапката содржи 

реагирање на примерок со FliD или негов 

фрагмент, кадешто фрагментот има 

аминокиселинска секвенца којашто е долга 

доволна за да се идентификува фрагментот за 

да биде фрагмент на FliD и да се исклучи дека 

фрагментот е фрагмент на протеин или 

полипептид различен од FliD.  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/4709, A 61K 9/48, A 61P 31/14  

(11)  9171   (13) Т1 

(21)  2018/611   (22) 03/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201261643454P  07/05/2012  US 

(96)  30/04/2013 EP13722217.0 

(97)  18/07/2018 EP2846780 

(73)  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Unlimited Company 

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  PERRONE, Robert Kevin 

(54)  РАСТВОРЕНА КАПСУЛНА 

ФОРМУЛАЦИЈА НА 1,1-ДИМЕТИЛЕТИЛ [(1S)-

1{[(2S,4R)-4-(7-ХЛОРО-

4МЕТОКСИИЗОХИНОЛИН-1-ИЛОКСИ)-2-

({(1R,2S)-1-

[(ЦИКЛОПРОПИЛСУЛФОНИЛ)КАРБАМОИЛ]-

2-ЕТЕНИЛЦИКЛОПРОПИЛ}КАРБАМОИЛ) 
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ПИРОЛИДИН-1-ИЛ]КАРБОНИЛ}-2,2-

ДИМЕТИЛПРОПИЛ}КАРБАМАТ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/91  

(11)  9165   (13) Т1 

(21)  2018/612   (22) 03/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161553668P  31/10/2011  US and 

US201261671955P  16/07/2012  US 

(96)  31/10/2012 EP16197057.9 

(97)  01/08/2018 EP3145197 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro 

Yeongtong-gu 

Suwon-si 

Gyeonggi-do 16677, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PIAO, Yin-ji and MIN, Jung-hye 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА 

КОНТЕКСТЕН МОДЕЛ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

НА НИВО НА КОЕФИЦИЕНТ НА ЕНТРОПСКО 

ДЕКОДИРАЊЕ 

(57)  1  Постапка за определување на контекст 

модел за ентропско декодирање на коефициент 

на ниво на трансформација, постапката содржи: 

поделба (2510) на транформациска единица во 

подргрупи кој што имаат претходно определена 

големина; 

добивање (2520) на индекс на контекстот на 

групата употребен во ентропско декодирање на 

прва критична вредносна ознака која што 

покажува 

дали значајниот коефициент на 

трансформација содржи постојна подгрупа со 

вредност поголема од прва критична вредност; 

добивање (2530) на контекст на офсет 

употребен во ентропско декодирање на ознака 

на прва критична вредносна ознака за постоен 

значаен коефициент врз основа на бројот на 

претходно трансформирани коефициенти кој 

што имаат последователна 1s вклучена во 

постојната подгрупа кога постојниот значаен 

коефициент не е иницијално ентропски 

декодиран во постојната подгрупа и претходно 

трансформираните коефициенти кој што имаат 

последователна 1s се декодирани пред 

постојниот значаен коефициент, во согласност 

со редот на скенирање на постојната подгрупа; 

и 

добивање (2540) на индекс на контекст кој 

индицира на контекст употребен во ентропско 

декодирање на прва критична вредносна 

ознака со употреба на индекс на контектстна 

група и контекстен офсет, 

кадешто, кога колор компонентата на 

трансформациска единица е луминантнта 

компонента, индексот на контекстна група на 

првата критична вредносна ознака е добиена 

врз основа на информација за локацијата на 

постојната под група која покажува на која 

локација е лоцирана постојната подгрупа во 

трансформациската единица, 

кадешто, кога колор компонентата на 

трансформациска единица е хроминантна 

компонента, индексот на контекстна група е 

добиен независно од информацијата за 

локација на постојната под група, 

кадешто, индексот на контекстна група е 

понатаму добиен врз основа на тоа дало 

значајниот коефициент ума вредност поголем 

од 1 во претходно процесираната под група. 

  

, има уште 1 патентни барања 
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(51)  A 61M 39/10  

(11)  9166   (13) Т1 

(21)  2018/613   (22) 03/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  KR20060021839  08/03/2006  KR 

(96)  15/03/2006 EP06716374.1 

(97)  04/07/2018 EP1991292 

(73)  Sewon Cellontech Co., Ltd. 

10, 11th., Goodmorning-Shinhan Tower 23-2, 

Yoido-Dong 

Youngdeungpo-Gu, Seoul 150-712, KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JANG, Jae-Deog; CHANG, Cheong-Ho and 

SON, Hyun-Mi 

(54)  КОМПЛЕТ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА 

МАСНОТО ТКИВО И ПОСТАПКАТА ЗА 

НЕГОВАТА УПОТРЕБА 

(57)  1  Комплетот  за регенерација на масното 

ткиво кој што е изведен во форма на комплет 

(10) за одделени сетови, при што дното на 

пакувањата за комплет со уред за заклучување 

е изведен со: садот (22) за плакнење исполнет 

со асептички и стерилен раствор за плакнење 

на масните ткива и со усек (13) за вметнување 

на садот за плакнење за сместување на истата; 

со садот (20) за први шприцеви во кои што се 

првите шприцеви (30) за плакнење и 

раздвојување на масните ткива, инјектирање на 

растворот за плакнење и мешање  на Bio-Gel, 

респективно, и усекот (11) за вметнување на 

садот за први шприцеви за сместување на 

истите; 

со садот (21) за другите шприцеви кој што 

содржи повеќе други Bio-Gel шприцеви (40) и со 

усекот  (12) за вметнување на садот за другите 

шприцеви; и со садовите (23) за конектори кои 

што содржат конектори (60) за употреба за 

инјектирање на раствор за плакнење и мешање 

на исплакнатите масни ткива и на 

биокомпабилните материјали, и со усеци (14) за 

вметнување на садот  за конектори за 

сместување на истите, а при што горниот дел 

на пакувањето  за комплет изведен со:  

садот (24) за игли кои што содржат игли (50) за 

трансплатација  и со усеци (15) за вметнување 
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на сад за игли  за сместување на истите; и 

со протокол (25) во кој што е дефинирана 

стандардизација на трансплатација на масти и 

со усекот  (16) за вметнување на протоколот за 

сместување на истиот, 

н а з н а ч е н  со  т о а, што 

спомнатиот сад (21) за други шприцеви кoј што 

содржи повеќе други Bio-Gel шприцеви (40) 

исполнети со биокомпатибилен материјал за 

предизвикување на индукција на генезните 

масти  и има усек (12) за вметнување на сад за 

другите шприцеви за сместување на истите; 

при што конекторите (60) се обезбедени да 

поврзуваат еден прв шприц (30) со еден друг 

прв шприц (30) како и за поврзување на еден 

прв шприц (30) со друг шприц (40), a каде што, 

на внатрешниот обем едната страна од другиот 

шприц (40), е изведен дел од (40a) со намотка 

кој  влегува во зафат со испусти (62) изработен 

на надворешниот обем на конекторот (60), a тој 

конектор има отвор во неговиот центар, така да 

растворот за плакнење минува низ тој отвор. 

  

, има уште 1 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/605, A 61K 31/155, A 61K 31/198, 

A 61K 31/485, A 61K 38/26, A 61K 38/28, A 61K 

45/06, A 61K 31/137, A 61K 31/7048  

(11)  9167   (13) Т1 

(21)  2018/614   (22) 03/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361892256P  17/10/2013  US 

(96)  17/10/2014 EP14795564.5 

(97)  11/07/2018 EP3057984 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

and Zealand Pharma A/S 

Binger Strasse 173 

55216 Ingelheim am Rhein, DE and Smedeland 

36 

2600 Glostrup, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  RIST, Wolfgang; RIBER, Ditte; TOLBORG, 

Jakob Lind and HAMPRECHT, Dieter Wolfgang 
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(54)  АЦИЛИРАНИ ГЛУКАГОН АНАЛОЗИ 

(57)  1  A соединение кое има формула:  

        R1-P1-P2-R2  

 

каде што  

 

R1 е H, C1-4 алкил, ацетил, формил, бензоил 

или трифлуороацетил;  

R2 е OH или NH2;  

P1 е пептид кој ја содржи секвенцата:  

                     

                                 Hе-X2-X3-GTFTSDYSKYL-

X15-X16-X17-X18-A-X20-DFI-X24-WLE-X28-A  

 

каде што:  

 

X2 е избрано   од Aib, Ac3c, Ac4c и Ac5c;  

X3  е избрано од Gln и Hе;  

X15  е избрано од Asp и Glu;  

X16  е избрано од Glu и Ψ;  

X17  е избрано од Arg и Ψ;  

X18  е избрано од Ala и Arg;  

X20  е избрано од Lys и Hе;  

X24  е избрано од Glu и Ψ;  

X28  е избрано од Ser и Ψ;  

 

и P2 е отсатен или е секвенца of 1-20 амино 

киселинска единица независни селектирано од  

група составена од  Ala, Leu, Ser, Thr, Tyr, Cys, 

Glu, Lys, Arg, Dbu, Dpr и Orn;  

каде што  соединението содржи еден или само 

седен Ψ  

и каде што наведеното Ψ е  остаток од Lys, Arg, 

Orn или Cys во кое страничниот член е 

коњугиран до супституент кој има формула -

Z2Z1; 

 -Z1 е масен ланец кој има поларна група од 

едната страна на крајот на ланецот и е во 

конекција со Z2, -X- на крајот на крајот на полот 

колото на поларната група,  

каде што поларната група  компресира 

карбоксилна киселина или карбоксилна 

киселина bioеostere, фосфонска киселина или 

сулфонска киселинска група;  

и -X- е врска, -CO-, -SO-, or -SO2-; 

 -Z2- е спацер на формула:  

 

 

 каде што:  

 

секое Y е независни -NH, -NR, -S или -O, каде 

што R е алкил, протектирана група или форми 

на поврзувања со други делови на спацер Z2;  

секое X е независна врска, CO-, SO-, или SO2-;  

е доказ кога Y е -S, X е врска;  

секое V е независен бивалентен органски 

молекул кој поврзува Y и X;  

и n е 1-10;  

или фармацевтски прифатлива сол или нивни 

солвати. 

  

, има уште 22 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 229/12, C 07C 219/08, C 07C 309/18, 

C 07C 229/16, A 61K 31/221  

(11)  9168   (13) Т1 

(21)  2018/615   (22) 03/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361782445P  14/03/2013  US and 

US201461934365P  31/01/2014  US 

(96)  14/03/2014 EP14767892.4 

(97)  06/06/2018 EP2970101 

(73)  Alkermes Pharma Ireland Limited 

Connaught House 

1 Burlington Road 

Dublin 4, IE 
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(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ZEIDAN, Tarek, A.; DUNCAN, Scott; 

HENCKEN, Christopher, P.; WYNN, Thomas, 

Andrew and SANRAME, Carlos, N. 

(54)  ПРОЛЕКОВИ НА ФУМАРАТА И НИВНАТА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА РАЗНИ 

ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Соединението на формулата (III), или 

неговата фармацевтски прифатлива сол:  

 

 

во кое што:  

  

R1 e несупституиран C1-C6 aлкил; 

R6, R7, R8 и R9 се секој, независно, H, 

супституиран или несупституиран C1-C6 aлкил, 

супституиран или несупституиран C2-C6 

aлкенил, супституиран или несупституиран C2-

C6 aлкинил или C(O)ORa; 

Ra e H или супституиран или несупституиран 

C1-C6 aлкил; 

m e 0, 1, 2, или 3; 

t e 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10; и 

секое R10 e, независно, H, халоген, 

супституиран или несупституиран C1-C6 aлкил, 

супституиран или несупституиран C2-C6 

aлкенил, супституиран или несупституиран C2-

C6 aлкинил, супституиран или несупституиран 

C3-C10 карбоцикл, супституиран или 

несупституиран хетероцикл кој се состои од 

еден или два 5- или 6-члени прстенови и 1-4 

хетероатоми одбрани од N, O и S, или 

супституиран или несупституиран хетероарил 

кој што се состои од еден или два 5- или 6-

члени прстенови и 1-4 хетероатоми одбрани од 

N, O и S; 

или, aлтернативно, двата R10 , се врзани за ист 

атом на јаглерод, заедно со атомотот на 

јаглерод за кој што се врзани, формираат 

карбонил, супституиран или несупституиран C3-

C10 карбоцикл, супституиран или 

несупституиран хетероцикл кој што се состои 

од еден или два 5- или 6-члени прстенови и 1-4 

хетероатоми одбрани од N, O и S, или 

супституран или несупституиран хетероарил кој 

што се состои од еден или два 5- или 6-члени 

прстенови и 1-4 хетероатоми одбрани од N, O и 

S; 

или, алернативно, двата R10 се врзани за 

различни атоми, заедно со атомите за кои што 

се врзани, формираат супституиран или 

несупституиран C3-C10 карбоцикл, 

супституиран или несупституиран хетероцикл 

кој што се состои од еден или два 5- или 6-

члени прстенови и 1-4 хетероатоми одбрани од 

N, O и S, или супституиран или несупституиран 

хетероарил кој што се состои од еден или два 

5- или 6-члени прстенови и 1-4 хетероатоми 

одбрани од N, O и S. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  B 28B 11/00, A 47K 3/40  

(11)  9169   (13) Т1 

(21)  2018/616   (22) 03/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  NL20102004076  07/01/2010  NL 

(96)  06/01/2011 EP11150278.7 

(97)  18/07/2018 EP2343000 

(73)  Easy Sanitary Solutions B.V. 

Nijverheidsstraat 60 

7575 BK Oldenzaal , NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Keizers, Jurgen Hendrik Peter Joseph 

(54)  Закривена плочка 

(57)  1  Керамичката плочка (12, 13, 14, 15; 22; 

41; 50) произведена по постапка која што 

опфаќа фази: 

- формирање на плочката (12, 13, 14, 15; 22; 41; 

50) oд глина, при што горната површина на 

плочката опфаќа најмалку две зони (12, 13, 14, 

15; 23, 24, 25; 51, 52), кои две зони (12, 13, 14, 

15; 23, 24, 25; 51, 52) се секоја рамна и при што 

управните вектори на двете површини (12, 13, 

14, 15; 23, 24, 25; 51, 52) формираат меѓусобен  

агол поголем од 0°; 

- подоцнeто печење на плочката (12, 13, 14, 15; 

22; 41; 50) формирана од глина  

н а з н а ч е н  со  т о а, што таа керамичка 

плочка (12, 13, 14, 15; 22; 41; 50) oпфаќа отвор, 

при што најмалку една од тие две зони (12, 13, 

14, 15; 23, 24, 25; 51, 52) од горната површина 

има наклон во насоката на тој отвор, и при што 

таа керамичка плочка (12, 13, 14, 15; 22; 41; 50) 

е gres porcellanato плочка. 

  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07K 11/02, A 61K 38/12, A 61K 47/18, A 

61K 9/08, A 61K 9/19, A 61K 38/00, A 61K 47/26, 

A 61P 31/04  

(11)  9170   (13) Т1 

(21)  2018/618   (22) 06/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20090263784P  23/11/2009  US 

(96)  23/11/2010 EP10832379.1 

(97)  11/07/2018 EP2504353 

(73)  Cubist Pharmaceuticals LLC 

6000 Lucerne 6, 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)  SUN, Sophie; NAIK, Gaauri and O'CONNOR, 

Sandra 

(54)  ЛИПОПЕПТИДНИ СОСТАВИ И 

ПОВРЗАНИ МЕТОДИ  

(57)  1  Цврст состав на даптомицин, каде што 

споменатиот состав е подготвен со 

лиофилизирање на во-ден течен раствор на 

даптомицин кој што содржи најмалку еден 

ексципиент селектиран од шеќер и глицин, каде 

што водениот течен раствор на даптомицин 

има pH од 6,5 до 7,5.  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  G 06M 1/16, G 06M 1/24, A 61M 15/00  

(11)  9223   (13) Т1 

(21)  2018/619   (22) 06/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  GB20090004040  10/03/2009  GB 

(96)  10/03/2010 EP12195433.3 

(97)  23/05/2018 EP2570149 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2350 Luxembourg, 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)  Bacon, Raymond and McDerment, Iain 

(54)  БРОЈАЧ 

(57)  1  Бројач (203) кој што се состои од: 

 

прв прстенест член (201) кој што има први 

индикации (701) и втор прстенест член (202, 

1510), кој што има втори индикации (702), при 

што секој од споменатите прв и втор прс¬те-

нест член може да ротира постапно околу една 

заедничка оска (214), при што една или две¬те 

од спо¬ме¬натите прва и втора индикација 

означуваат број; и  

погонски механизам (205) за ротирање на 

споменатиот прв прстенест член и за ротирање 

на вториот прстенест член по еден или повеќе 

однапред одредени степени на рота¬ци¬ја на 

пр¬виот прстенест член;  

каде што споменатиот погонски механизам се 

состои од механизам со палец и запци кој што 

има прв и втор палец (402а, 402б) кои што 

можат да се ангажираат со мноштво запци (210) 

и  

 

каде што секој од споменатите прв и втор палец 

има површина за придвижување (440) за 

ангажи-рање во придвижување со еден од 

споменатото мноштво запци, и површина за 

лизгање (430) за лиз¬га¬ње врз еден од 

споменатото  мноштво запци, и 

каде што секој од споменатите прв и втор палец 

(402a, 402б) е поставен така што: 

 

споменатиот прв палец се ангажира во 
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придвижување со еден од споменатото 

мноштво од запци за време на нагорното 

движење на споменатите запци, и 

споменатаиот втор палец се ангажира во 

придвижување со еден од споменатото 

мноштво од запци за време на надолното 

движење на споменатите запци, и 

споменатиот втор палец одозгора преклопува 

еден од споменатото мноштво запци во текот 

на спо¬ме¬натото нагорно движење, и 

споменатиот прв палец одозгора преклопува 

еден од споменатото мноштво запци во текот 

на споме¬на¬тото надолно движење. 

  

, има уште 34 патентни барања 

 

 

(51)  F 03G 6/06, F 25B 29/00  

(11)  9222   (13) Т1 

(21)  2018/620   (22) 06/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  CN20121520274  06/12/2012  CN 

(96)  05/12/2013 EP13860362.6 

(97)  30/05/2018 EP2933484 

(73)  Zhongying Changjiang International New 

Energy Investment Co., Ltd. 

T1 Jiangxia Avenue 

Eastlake New-tech Development Zone 

Wuhan 

Hubei 430223, CN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHEN, Yilong; ZHANG, Yanfeng; YANG, 

Qingping and LIU, Wenyan 

(54)  КОМПЛЕМЕНТАРЕН ТЕРМИЧКИ 

ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ НА СОЛАРНА 

БИОМАСА 

(57)  1  Комплементарен систем за снабдување 

со термална енергија на соларна биомаса, кој 

што содржи: уред за концентрација на сончева 

енергија, резервоар за складирање на сончева 

енергија (1) содржи прв топлински разменувач 

(B1) и втор топлински разменувач (B2), 

елекроцентрала на биомаса којашто содржи 
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бојлер на биомаса, централен ладилник и 

произведувач на лед, и централен резервоар за 

снабдување со топла вода, се карактеризира со 

тоа што уредот за концентрација на сончева 

енергија е поврзан со резервоарот за 

складирање на сончева енергија (1) преку 

цевки; довод на првиот топлински разменувач 

(B1) од резервоарот за складирање на сончева 

енергија (1) е поврзан со одвод на пумпа за 

напојување со вода (3a) од бојлерот на 

биомаса; одвод на првиот топлински 

разменувач (B1) е поврзан со довод на систеот 

за напојување со овода од бојлерот на 

биомаса; доводна цевка на вториот топлински 

разменувач (B2) од резервоарот за складирање 

на сончева енергија (1) е поврзан со доводна 

цевка на постројка за прочистување на вода; 

одвод на вториот топлински разменувач (B2) е 

поврзан со влезна цевка на термална енергија 

од централниот ладилник и произведувач на 

лед; водата за ладење во централниот 

ладилник и проиведувачот на лед ја апсорбира 

ослободената термална енергија произведена 

во централниот ладилник и произведувач на 

лед и конвергира со топла вода од топлинскиот 

колекторот за отпад поставен во оџакот на 

бојлерот на биомаса, и топлата вода која се 

влева е транспортирана кон кон централниот 

резервоар за напојување со топла вода.   

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 07J 63/00, A 61K 31/565, A 61P 29/00  

(11)  9184   (13) Т1 

(21)  2018/636   (22) 10/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361815502P  24/04/2013  US 

(96)  24/04/2014 EP14727306.4 

(97)  23/05/2018 EP2989114 

(73)  AbbVie Inc. 

North Chicago, IL 60064, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(72)  SHEIKH, Ahmad Y.; MATTEI, Alessandra 

and WANG, Xiu C. 

(54)  2,2-ДИФЛУОРОПРОПИОНАМИД 

ДЕРИВАТИ НА БАРДОКСОЛОН МЕТИЛ, 

ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Полиморфна форма на соединение што 

ја има формулата:  

 

  

назначено со тоа, што полиморфната форма е 

кристална, има модел на прекршување на X-

зраци врз прашок (CuKα) што содржи врвови на 

околу 10.601, 11.638, 12.121, 13.021, 13,435, 

15.418, 15.760, 17.830, 18.753, и 19.671 °2θ, 

каде што изразот "околу", означува +/-0.2 °2θ. 

  

, има уште 80 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/485, A 61K 39/395, A 61K 47/10, A 

61K 9/00, A 61K 47/22, A 61K 47/26, A 61K 47/18

  

(11)  9185   (13) Т1 

(21)  2018/637   (22) 10/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20100293227P  08/01/2010  US and 

US20110986223  07/01/2011  US 

(96)  07/01/2011 EP11703294.6 

(97)  01/08/2018 EP2521536 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 
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777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591-6707, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DIX, Daniel, B.; GRAHAM, Kenneth, S.; 

KAMEN, Douglas, E. and WALSH, Scott, M. 

(54)  СТАБИЛИЗИРАНИ ФОРМУЛАЦИИ 

КОИШТО СОДРЖАТ АНТИ-ИНТЕРЛЕУКИН-6 

РЕЦЕПТОР (IL-6R) АНТИТЕЛА 

(57)  1  Фармацевтска формулација којашто 

содржи:  

 

(i) човечко антитело коешто специфично се 

врзува за човечки интерлеукин-6 рецептор (hIL-

6R), кадешто антителото е со концентрација од 

5 mg/ml до 200 mg/ml и содржи тешка низа на 

варијабилен регион којашто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:18 

и лесна низа на варијабилен регион којашто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:26;  

(ii) хистидин со концентрација од 10 mM до 25 

mM;  

(iii) аргинин со концентрација од 25 mM до 50 

mM;  

(iv) сукроза во количина од 5% до 10% w/v; и 

(v) полисорбат 20 во количина од 0.1% до 0.2% 

w/v.  

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  B 01D 15/00, C 02F 1/28, C 12N 9/52  

(11)  9187   (13) Т1 

(21)  2018/638   (22) 10/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20090253810P  21/10/2009  US 

(96)  20/10/2010 EP10825598.5 

(97)  08/08/2018 EP2490986 

(73)  Revance Therapeutics, Inc. 

7555 Gateway Boulevard Newark, CA 94560, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  RUEGG, Curtis L. 
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(54)  ПОСТАПКИ И СИСТЕМИ ЗА 

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА НЕ-КОМПЛЕКСЕН 

БОТУЛИНУМ НЕВРОТОКСИН 

(57)  1  Постапка за прочистување на не-

комплексен ботулинум токсин тип A (botulinum 

toxin A), постапката содржи:  

 

(i) обезбедување на смеса којашто содржи 

сиров не-комплексен ботулинум токсин A, 

кадешто споменатиот сиров не-комплексен 

ботулинум токсин A е дисоциран во природни, 

не-токсични протеини; 

(ii) полнење на сировиот не-комплексен 

ботулинум токсин A во анјон изменувачка 

колона за да се овозможи фаќање на не-

комплексен ботулинум токсин A преку анјон 

изменувачка колона;  

(iii) елуирање на не-комплексен ботулинум 

токсин A од анјон изменувачка колона за да се 

добие елуент којшто содржи не-комплексен 

ботулинум токсин A; 

(iv) полнење на катјон изменувачка колона со 

елуентот од анјон изменувачка колона за да се 

овозможи фаќање на не-комплексен ботулинум 

токсин A од катјон изменувачката колона; и  

(v) елуирање на прочистениот не-комплексен 

ботулинум токсин A од катјон изменувачката 

колона. 

  

, има уште 24 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 9/70, A 61K 31/381  

(11)  9189   (13) Т1 

(21)  2018/639   (22) 13/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20090289302P  22/12/2009  US 

(96)  22/12/2010 EP10796399.3 

(97)  06/06/2018 EP2515887 

(73)  UCB Biopharma SPRL and LTS LOHMANN 

Therapie-Systeme AG 

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE 

and Lohmannstrasse 2 56626 Andernach, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  WOLFF, Hans-Michael; ARTH, Christoph; 

QUERE, Luc and MÜLLER, Walter 

(54)  ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН ЗА 

СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА ЦВРСТА ДИСПЕРЗИЈА 

НА НЕ-КРИСТАЛНА ФОРМА НА РОТИГОТИН 

(57)  1  Постапка за стабилизирање на 

ротиготин, постапката содржи обезбедување на 

цврста дисперзија којашто содржи 

дисперзирачки агенс и дисперзиона фаза, 

споменатиот  дисперзирачки агенс содржи 

барем еден силиконски адхезив осетлив на 

притисок и споменатата дисперзиона фаза 

содржи поливинилпиролидон и не-кристална 

форма на ротиготин, кадешто тежинскиот однос 

на ротиготин со поливинилпиролидон е во 

опсег од 9:4 до 9:6, ротиготин е ротиготин 

слободна база и растворливоста на ротиготин 

во дисперзирачкиот агенс е под 1 w-%.  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07F 9/6558, C 07F 9/6512, C 07F 9/6561, 

A 61K 31/662, A 61K 31/675, A 61K 31/513, A 

61K 31/522, A 61P 35/00, A 61P 31/22, A 61P 

31/12, A 61P 31/18  

(11)  9191   (13) Т1 

(21)  2018/640   (22) 13/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361793993P  15/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14764430.6 

(97)  08/08/2018 EP2970346 

(73)  The Regents of the University of California 

1111 Franklin Street, 5th Floor Oakland, CA 

94607-5200, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HOSTETLER, Karl Y.; BEADLE, James R. 

and VALIAEVA, Nadejda 

(54)  АЦИКЛИЧНИ НУКЛЕОЗИДНИ 

ФОСФОНАТНИ ДИЕСТЕРИ 

(57)  1  Соединение со формула (Ia), или негова 

фармацевтска прифатлива сол:  
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кадешто:  

BNuc(a) е:  

 

 

 

 или   

 

 

La е несупституиран C13-29 хетероалкил;  

Ra е избран од групата составена од 

несупституиран C1-6 алкил, супституиран или 

несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран хетероарил, супституиран или 

несупституиран  хетероциклоалкил, 

супституиран или несупституиран арил(C1-6 

алкил), супституиран или несупституиран  

хетероарил(C1-6 алкил) и  супституиран или 

несупституиран  хетероциклоалкил(C1-6 

алкил);  

Xa е водород, несупституиран C1-6алкил, 

халоген супституиран C1-6алкил, хидрокси 

супституиран C1-6алкил или несупституиран 

C1-6алкокси;  

кадешто алкил може да биде целосно заситен, 

моно- или полинезаситен; и  

кадешто супституентот е избран од следните 

половини: -OH, -NH2, -SH, -CN, -CF3, -NO2, 

оксо, халоген, несупституиран алкил, 

несупституиран хeтероалкил, несупституиран  

циклоалкил, несупституиран  

хетероциклоалкил, несупституиран арил, и 

несупституиран  хетероарил.  

  

, има уште 25 патентни барања 
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(51)  C 08L 61/02, C 08L 97/02, C 08L 89/06  

(11)  9195   (13) Т1 

(21)  2018/641   (22) 14/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)   

(96)  17/03/2016 EP16000650.8 

(97)  06/06/2018 EP3219756 

(73)  Sestec Sp. z o.o. 

ul. Prof. M. Zyczkowskiego 16 31-864 Krakow, 

PL 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  EDELMANN, Hans-Joachim and SANDER, 

Oswald 

(54)  ВРЗИВНО СРЕДСТВО ЗА ДРВО КОЕ НЕ 

СОДРЖИ ФОРМАЛДЕХИД 

(57)  1  1. Врзивно средство за материјали 

кои содржат целулоза, коешто не содржи 

формалдехид, назначено со тоа, што содржи 

смола на хидроксиалдехид којашто е 

поликондензирана со амониумова сол.  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 229/12, C 12N 15/113, A 61K 9/127, A 

61K 47/14, A 61K 31/221, A 61K 48/00  

(11)  9196   (13) Т1 

(21)  2018/642   (22) 14/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20090185800P  10/06/2009  US and 

US20090244834P  22/09/2009  US 

(96)  10/06/2010 EP10786869.7 

(97)  18/07/2018 EP2440183 

(73)  Arbutus Biopharma Corporation 

100- 8900 Glenlyon Parkway Burnaby, BC V5J 

5J8, CA 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  MANOHARAN, Muthiah; RAJEEV, 

Kallanthottathil, G.; AKINC, Akin; DORKIN, 

Joseph, R.; QIN, Xiaojun; CANTLEY, William; 

NARAYANANNAIR, Jayaprakash, K.; 

JAYARAMAN, Muthusamy; CHEN, Jianxin and 

ANSELL, Steven 

(54)  ПОДОБРЕНА ЛИПИДНА ФОРМУЛАЦИЈА 

(57)  1  Катјонски липид од формулата I: 

 

 

 

Формула I,  

 

или фармацевтски прифатлива сол за истата 

  

, има уште 6 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/554, A 61K 31/575, A 61P 1/16  

(11)  9197   (13) Т1 

(21)  2018/643   (22) 14/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  SE20100051165  08/11/2010  SE and 

US20100410957P  08/11/2010  US 

(96)  08/11/2011 EP15193953.5 

(97)  27/06/2018 EP3023102 

(73)  Albireo AB 

Arvid Wallgrens Backe 20 413 46 Göteborg, SE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Gillberg, Per-Göran; Graffner, Hans and 

Starke, Ingemar 

(54)  IBAT ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

БОЛЕСТИ НА ЦРН ДРОБ 

(57)  1  Соединение со формула II   

  

 

 

Формула II 

  кадешто   

   M е CH2 или NH;  

   R1 е H или хидрокси;  

R2 е H, CH3, -CH2CH3, -CH2CH2CH3, -

CH2CH2CH2CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2,  

 

-CH(CH3)CH2CH3, -CH2OH, -CH2OCH3, -

CH(OH)CH3, -CH2SCH3, или-CH2CH2SCH3;   

 

или негова фармацевтска прифатлива сол,  

    за употреба во профилаксата и/или лекување 

на не-алкохолен стеатохепатитис (NASH).  

  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61M 5/315  

(11)  9200   (13) Т1 

(21)  2018/644   (22) 14/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20100390283P  06/10/2010  US 

(96)  05/10/2011 EP11770625.9 

(97)  01/08/2018 EP2624865 

(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)  DIX, Daniel, B. and TANG, Xiaolin 

(54)  СТАБИЛИЗИРАНИ ФОРМУЛАЦИИ 

КОИШТО СОДРЖАТ АНТИ-ИНТЕЛЕУКИН-4 

РЕЦЕПТОР (IL-4R) АНТИТЕЛА 

(57)  1  Стабилна течна фармацевтска 

формулација којашто содржи: 

 

(i) човечко антитело коешто специфично се 

врзува за човечки интерлеукин-4 рецептор 

алфа (hIL-4Rα) со концентрација се до 200 

mg/ml, кадешто споменатото човечко антитело 

коешто специфично се врзува за hIL-4R се 

состои од две тешки низи и две лесни низи, 

секоја тешка низа содржи тешка низа на 

варијабилен регион (HCVR) којашто ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 1 и 

тешката низа на константен регион којшто 

содржи домени CH1, CH2 и CH3, и секоја лесна 

низа содржи лесна низа на варијабилен регион 

(LCVR) којашто ја содржи аминокиселинската 

секвенца SEQ ID NO:5 и лесна низа на 

константен регион; 

(ii) ацетат со концентрација од 12.5 mM ± 2 mM; 

(iii) хистидин со концентрација од 20 mM ± 3 

mM; 

(iv) сукроза со концентрација од 5% w/v ± 0.75% 

w/v; 

(v) полисорбат 20 или полисорбат 80 со 

концентрација од 0.2% w/v ± 0.03% w/v; и 

(vi) аргинин со концентрација од 25 mM ± 3.75 

mM или со концентрација од 50 mM ± 7.5 mM; 

 

кадешто формулацијата има pH од 5.6 до 6.2, и 

кадешто барем 90% од природната форма на 

антителото е обновено по шест месеци чување 

на 5°C, како што е определено со 

хроматографско исклучување по големина. 

  

, има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  F 02D 11/10, F 03G 7/00, F 03G 3/00, F 03G 

7/08, F 04B 9/04, F 16H 47/02, F 16H 57/12  

(11)  9201   (13) Т1 

(21)  2018/645   (22) 15/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  WO2015FR53769  30/12/2015  -- and 

WO2016FR50166  27/01/2016  -- 

(96)  13/05/2016 EP16727766.4 

(97)  11/07/2018 EP3177831 

(73)  Granger, Maurice 

Urb. aldeia coelha, Vila Beatriz LT 3 Albufeira 

8200-385, PT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Granger, Maurice 

(54)  БАЛАНСИРАЧКИ МЕХАНИЗАМ ЗА 

ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА, РОТАЦИОНА 

МАШИНА И ПОСТАПКА КОЈА 

ИМПЛЕМЕНТИРА ТАКОВ МЕХАНИЗАМ 

(57)  1  Механизам (1) кој што вклучува: 

- Носач (2) кој што се состои од подножје 

(3), лост (4) прицврстен на подножјето (3) и 

спојни суспензивни шипки (5) артикулирани на 

подножјето (3) и на лостот (4); 

- прв запчаник (12) кој што ротира (R1) во 

однос на носачот (2) оклу прва осовина (A1); 

- втор запчаник (22) кој што ротира (R2) 

во однос на носачот (2) околу втора осовина 
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(A2); 

- прв ексцентричен елемент (14) кој што е 

во ротација (R1) поврзан со првиот запчаник 

(12) при што произведува прв момент (M1) на 

силата на тежа (P1) околу прва осовина (A1); 

- втор ексцентричен елемент (24), 

поврзан при ротација (R2) со вториот запчаник 

(22) при што произведува прв момент (M2) на 

силата на тежа (P2) околу втора осовина (A2); и 

- клипњача (60; 160) која што има 

ротацијска глава (62) монтирана во ротацијска 

врска на првото вратило и ексцентричната 

глава (63) монтирана во ексцентрична 

ротацијска врска на второто вратило; 

во која што: 

- осовините (A1; A2) се паралени на 

хоризонталното или вертикалното референтно 

ниво (P0); додека 

- лостот (4) ја потпира осовината (A1; A2) на 

запчаникот (12; 22) и ексцентричните елементи 

(14; 24); 

- спојните суспензивни шипки (5) се наклонети 

согласно аголот помеѓу 45 степени и 80 степени 

во однос на вертикалното ниво; 

- за клипњачата (60; 160), првото вратило е или 

вратило (11; 21) кое што го носи еден од 

запчаниците (12; 22) или вратило (53) 

прицврстено на подножјето (3), додека второто 

вратило од вратилата (11; 21) кое што го носи 

еден од запчаниците (12; 22) и вратило (53) 

прицврстено на подножјето (3); 

- запчаниците (12, 22) се во меѓусебен зафат во 

однос на единствениот пренос при што 

ротираат (R1, R2) во спротивни насоки; 

- кога механизмот (1) е во работа, 

ексцентричните елементи (14; 24) опишуваат 

елиптично движење, додека полугата (4) 

опишува движење по патека со вертикална 

компонента и хоризонтална компонента; 

- моментите (M1, M2) на силата на тежа (P1, 

P2) на ексцентричните елементи (14, 24) имаат 

иста вредност и иста насока, променливи во 

однос на неговата положба околу осовината 

(A1, A2); 

- за секоја аголна положба на запчаникот (12, 

22) и ексцентричните елементи (14, 24) околу 

осовината (A1, A2), механизмот кој што е во 

состојба на мирување представува 

конфигурација на рамнотежа. 

  

, има уште 21 патентни барања 
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(51)  H 04W 52/28, H 04W 52/14  

(11)  9205   (13) Т1 

(21)  2018/646   (22) 16/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  PCT/EP2010/002119  01/04/2010  -- 

(96)  01/04/2011 EP14166105.8 

(97)  30/05/2018 EP2760241 

(73)  Sun Patent Trust 

New York, NY 10017, 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)  Feuersänger, Martin; Löhr, Joachim and 

Aoyama, Takahisa 

(54)  КОНТРОЛА НА СИЛАТА НА 

ТРАНСМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКИ КАНАЛИ ЗА 

СЛУЧАЕН ПРИСТАП  

 

(57)  1  Терминална апаратура која што се 

состои од: 

 

дел за одредување конфигуриран така да ја 

одреди (1602), за секоја подрамка, силата на 

трансмисија за физички излезен заеднички 

канал (PUSCH) на прв компонентен носач што и 

припаѓа на прва временски понапредна група 

(TAG), и да ја одреди (1603) силата на транс-

ми¬сија за физички канал за случаен пристап 

(PRACH) на втор компонентен носач што и при-

паѓа на втора TAG, при што втората TAG е 

различна од првата TAG; 

дел за мерење конфигуриран така да ја мери 

(1604, 1605), кога вкупната сила на трансмисија 

ја надминува максималната излезна сила 

кофигурирана за терминалната апаратура 

PMAX, силата на PUSCH трансмисија така што 

измерената вкупна сила на трансмисија не ја 

надми¬нува PMAX во еден временски интервал 

за трансмисија каде што се случува 

истовремена из¬лезна трансмисија на PUSCH и 

на PRACH; и 

дел за трансмисија конфигуриран така да 

пренесува (1606) транспортен блок преку 
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PUSCH на првиот компонентен носач со 

измерената сила на PUSCH трансмисија, и да 

пренесува сигнал на случаен пристап преку 

PRACH на вториот компонентен носач со 

одредената сила на PRACH трансмисија. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/91  

(11)  9206   (13) Т1 

(21)  2018/647   (22) 16/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161553668P  31/10/2011  US and 

US201261671955P  16/07/2012  US 

(96)  31/10/2012 EP16197055.3 

(97)  15/08/2018 EP3166317 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 16677, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PIAO, Yin-ji and MIN, Jung-hye 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА КОНТЕКСТ НА МОДЕЛ ЗА НИВО НА 

КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА ЗА 

ЕНТРОПСКО КОДИРАЊЕ И ДЕКОДИРАЊЕ 

(57)  1  Уред за определување на модел на 

контекст за ентропско декодирање на ниво на 

коефициент на трансформација, уредот 

содржи: 

единица за мапирање (2210) конфигурирана за 

поделба на трансформациска единица во 

подгрупи кои што имаат претходно определена 

големина; 

единица за добивање на контекстен сет (2220) 

конфигурирана за добивање на индекс на 

конекстен сет со употреба на ентропско 

декодирање на назнака за прва критична 

вредност која покажува дали значајниот 

коефициент на трансформација содржан во 

постојната подгрупа има вредност поголема од 

првата критична вредност; 

единица за добивање на контекстен офсет 

(2230) конфигурирана за добивање конекстен 
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офсет со употреба на ентропско декодирање на 

назнака за прва критична вредност за постоен 

значаен коефициент врз основа на бројот на 

претходни коефициенти на трансформација кои 

што имаат последователно 1с вклучена во 

постојната подгрупа кога постојниот значаен 

коефициент не е иницијално ентропски 

декодиран во постојната подргрупа и 

претходните коефициент на трансформација 

кои што имаат последователно 1с се 

декодирани пред постојниот значаен 

коефициент, во согласност со редот на 

скенирање за постојната подгрупа; и 

единица за одредување на контекст (2240) 

конфигурирана за добивање на индекс на 

конекст кој што укажува на контекст употребен 

во ентропско декодирање на назнака за прва 

критична вредност со употреба на индекс на 

контекстен сет и контекстен офсет, 

кадешто единицата за добивање на контекстен 

сет (2220) конфигурирана за добивање на 

индекс на конекстен сет употребен во 

ентропско декодирање на назнака за втора 

критична вредност која покажува дали 

значајниот коефициент на трансформација има 

вредност поголема од втората критична 

вредност врз основа на индексот на контекстен 

сет употребен во ентропско декодирање на 

назнака за прва критична вредност, 

кадешто, кога колор компонентата на 

трансформациската единица е луминантна 

компонента, индексот на контекстен сет на 

назнаката за прва критична вредност е добиена 

врз основа на информација за локација на 

постојната подгрупа која што покажува на која 

локација е лоцирана постојната подгрупа во 

трансформациската единица,  

кадешто, кога колор компонентата на 

трансформациската единица е хроминантна 

компонента, индексот на контекстен сет на 

назнаката за прва критична вредност е добиена 

независно од информацијата за локација на 

постојната подгрупа, 

кадешто кога индексот на контекстен сет на 

назнаката за прва критична вредност е добиена 

дополнително врз основа на тоа дали постои 

значаен коефициент кој што има вредност 

поголема од 1 во претходната процесирана 

група. 

  

, има уште 0 патентни барања 
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(51)  C 07D 417/14, C 07D 413/14, C 07D 

491/107, C 07D 401/14, A 61K 31/541, A 61K 

31/506, A 61K 31/5377, A 61P 9/00, A 61P 17/02, 

A 61P 7/00  

(11)  9211   (13) Т1 

(21)  2018/648   (22) 17/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  13198385  19/12/2013  EP and 14192877  

12/11/2014  EP 

(96)  16/12/2014 EP14812245.0 

(97)  27/06/2018 EP3083592 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KNORR, Andreas; WUNDER, Frank; 

REDLICH, Gorden; TINEL, Hanna; KAST, 

Raimund; LANG, Dieter; BUCHGRABER, Philipp; 

BECKER-PELSTER, Eva Maria; SCHMECK, 

Carsten; BUCHMÜLLER, Anja; ENGEL, Karen; 

GEIß, Volker; GÖLLER, Andreas and HIMMEL, 

Herbert 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ПИПЕРИДИНИЛ-

ТЕТРАХИДРОХИНОЛИНИ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА АЛФА-

2C АДРЕНОРЕЦЕПТОР  

(57)  1  Соединение со формулата (I)  

  

назначено со тоа, што 

R1 претставува C1-C6-алкил или C3-C5-

циклоалкил, 

каде што алкил е супституиран од 1 до 2 

супституенти независно еден од друг 

селектирани од групата составена од хидрокси, 

C1-C4-алкокси и халоалкокси 

и 

R2 претставува водород или C1-C4-алкил, 

или 

R1 и R2 заедно со атомот на азот на кој тие се 

прикачени формираат 4- до 7-член N-

хетероцикл, 

каде што N-хетероциклот може да е 

супституиран од 1 до 3 супституенти независно 

еден од друг селектирани од групата составена 

од оксо, хидрокси, монофлуорометил, 

дифлуорометил, трифлуорометил, 

хидроксикарбонил, терц-бутоксикарбонил, 

аминокарбонил, C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, 

C1-C4-алкокси-C1-C4-алкил, халоген и 

хидроксиалкил, 

или 

каде што N-хетероциклот може да има два 

супституенти кои, заедно со атомот на јаглерод 

од N-хетероциклот на кој тие се заеднички 

прикачени, формираат 4- до 6-член хетероцикл, 

каде што овој хетероцикл од своја страна може 

да е супституиран од 1 до 3 супституенти 

независно еден од друг селектирани од групата 

составена од оксо, метил и етил, 

R3 претставува водород, флуор, метокси или 

етокси 

и 

R4 претставува водород, флуор, метокси или 

етокси, 

и неговите соли, неговите солвати и неговите 

солвати на соли. 

  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 35/00  

(11)  9212   (13) Т1 

(21)  2018/649   (22) 17/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361892086P  17/10/2013  US; 

US201461931204P  24/01/2014  US and 

US201461975229P  04/04/2014  US 

(96)  15/10/2014 EP14799576.5 

(97)  13/06/2018 EP3057969 

(73)  Blueprint Medicines Corporation 

45 Sidney Street Cambridge, MA 02139, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KIM, Joseph, L.; ZHANG, Yulian; HODOUS, 

Brian, L.; WILSON, Kevin, J. and WILSON, 

Douglas 

(54)  СОСТАВИ КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ СО KIT 

(57)  1  Соединение со формулата II:  

  

 или негова фармацевтски прифатлива 

сол, назначено со тоа, што:  

Прстен A е одбран од моноцикличен или 

бицикличен арил, моноцикличен или 

бицикличен хетероарил, циклоалкил, и 

хетероциклил; Z е одбран од C1-C6 алкил, 

циклоалкил, моноцикличен или бицикличен 

арил, моноцикличен или бицикличен аралкил, 

моноцикличен или бицикличен хетероарил, 
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моноцикличен или бицикличен хетероциклил, и 

моноцикличен или бицикличен 

хетероциклилалкил, каде што секој од C1-C6 

алкил, циклоалкил, моноцикличен или 

бицикличен арил, моноцикличен или 

бицикличен аралкил, моноцикличен или 

бицикличен хетероарил, моноцикличен или 

бицикличен хетероциклил, и моноцикличен и 

бицикличен хетероциклилалкил е независно 

супституиран со 0-5 појавувања на RC; 

L е одбран од врска, -(C(R2)(R2))m-, -(C2-C6 

алкинилен)-, -(C2-C6 алкенилен)-, -(C1-C6 

халоалкилен)-, -(C1-C6 хетероалкилен)-, -(C1-

C6 хидроксиалкилен)-, -C(O)-, -O-, -S-, -S(O), -

S(O)2-, -N(R2)-, -O-(C1-C6 алкилен)-, -(C1-C6 

алкилен)-O-, -N(R2)-C(O)-, -C(O)-N(R2)-, -(C1-C6 

алкилен)-N(R2)-, -N(R2)-(C1-C6 алкилен)-, -

N(R2)-C(O)-(C1-C6 алкилен)-, -C(O)-N(R2)-(C1-

C6 алкилен)-, -N(R2)-S(O)2-, - S(O)2-N(R2)-, -

N(R2)-S(O)2-(C1-C6 алкилен)-, и -S(O)2-N(R2)-

(C1-C6 алкилен)-; 

секој RA и RB е независно одбран од C1-C6 

алкил, C1-C6 циклоалкил, C1-C6 хетероциклил, 

хало, C1-C6 халоалкил, C1-C6 хидроксиалкил, 

C1-C6 хетероалкил, моноцикличен или 

бицикличен аралкил, -N(R2)(R2), циано, и -OR2;  

секој RC е независно одбран од C1-C6 алкил, 

C1-C6 алкинил, хало, C1-C6 хетероалкил, C1-

C6 халоалкил, C1-C6 халоалкокси, C1-C6 

хидроксиалкил, циклоалкил, моноцикличен или 

бицикличен арил, моноцикличен или 

бицикличен арилoxy, моноцикличен или 

бицикличен аралкил, моноцикличен или 

бицикличен хетероциклил, моноцикличен или 

бицикличен хетероциклилалкил, нитро, циано, -

C(O)R2, -OC(O)R2, -C(O)OR2, -SR2, -S(O)2R2, -

S(O)2-N(R2)(R2), -(C1-C6 алкилен)-S(O)2-

N(R2)(R2), -N(R2)(R2), -C(O)-N(R2)(R2), -

N(R2)(R2)-C(O)R2, -(C1-C6 алкилен)-N(R2)-

C(O)R2, - NR2S(O)2R2, -P(O)(R2)(R2), и -OR2, 

каде што секој од хетероалкил, халоалкил, 

халоалкокси, алкил, алкинил, циклоалкил, арил, 

арилокси, аралкил, хетероциклил, и 

хетероциклилалкил е независно супституиран 

со 0-5 појавувања на Ra; или 2 RC заедно со 

јаглеродниот(е) атом(и) на кој(и) тие се се 

прикачени формираат циклоалкил или 

хетероциклил прстен супституиран со 0-5 

појавувања на Ra;  

секој R2 е независно одбран од водород, 

хидроксил, хало, тиол, C1-C6 тиоалкил, -NR"R", 

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

C1-C6 хидроксиалкил, циклоалкил, 

циклоалкилалкил, хетероциклил, и 

хетероциклилалкил, каде што секој од C1-C6 

алкил, циклоалкил, и хетероциклил е независно 

супституиран со 0-5 појавувања на Rb, или 2 R2 

заедно со атомите на кои тие се прикачени 

формираат циклоалкил или хетероциклил 

прстен;  

секој Ra и Rb е независно одбран од водород, 

хало, циано, хидроксил, C1-C6 алкоксиl, -

C(O)R’, C(O)OR’, C1-C6 алкил, C1-C6 

халоалкил, C1-C6 хетероалкил, C1-C6 

хидроксиалкил, -NR’R’, и циклоалкил, каде што 

циклоалкил е супституиран со 0-5 појавувања 

на R’;  

секој R’ е водород, хидроксил, или C1-C6 алкил;  

секој R" е водород, C1-C6 алкил, -C(O)-C1-C6 

алкил, -C(O)-NR’R’; или -C(S)-NR’R’; и  

m, p, и q се секој независно 0, 1, 2, 3, или 4. 

  

, има уште 20 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/14, A 61K 31/4985, A 61P 37/08, 

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

(11)  9210   (13) Т1 

(21)  2018/651   (22) 17/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  KR20110100369  30/09/2011  KR and 

KR20120033444  30/03/2012  KR 

(96)  28/09/2012 EP12834688.9 

(97)  11/07/2018 EP2760865 

(73)  C&C Research Laboratories 

Gyeonggi-do 440-746, KR 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  AHN, Sung Oh; HAN, Sun Young; LEE, Won 

Il; HO, Pil Su; YOON, Dong Oh; KIM, Jung Sook; 

PARK, Woul Seong and KIM, Hye Jung 

(54)  НОВИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ И 

НИВНАТА УПОТРЕБА 

(57)  1  1. Хетероцикличен состав на 

формула 1: 

 

  

 

При што 

Х1 е С,  

Секое од Х2, Х3 и Х4 е независно од С илиN, 

под услов барем еден од Х2, Х3 и Х4 е N, R1е 

заситен или незаситен моно или поли –

хетероциклил со 3- 12 членови коишто содржат 

1-3 хетеро атоми (по можност хетеро атоми 

одбрани од N, О и S), каде R1 е заменето или 

незаменето со 1-3 субституенти одбрани од –

NR6R7, -C1-C6алкил -NR6R7и R8; или R1е 

одбрано од–NR6R7 иR8,R2,R3,R4 иR5може да 

бидат исти или различни; и секој од нив е 

независно одбран од –H;-C1-C6алкил; -C1-

C6халоалкил; -C1-C6перхалоалкил; -амино-C1-

C6алкил; -C3-C8циклоалкил; -халоген(-F, -Cl, -

Br, -I); -CN; -C1-C6алкокси;-C1-C6халоалкокси; -

C1-C6перхалоалкокси; -C2-C7алкенил; -C2-

C8алкинил; -амино; -амидо; -C1-

C6алкилкарбоксил; - карбоксил(-COOH);C1-

C6ацил;-OH; -нитро(-NO2); C6-C10 арил; 

хетероциклил; и -OC1-C6алкил- хетероциклил, 

каде што хетероциклил е заситен или 

незаситенхетероциклил со 3-6 члена, којшто 

содржи 1-3 хетеро атоми (по можност хетеро 

атоми одбрани одN, О и S), 

Под услов кога Х2 е N, R3 не постои; кога Х3 е 

N, R4 не постои; и кога кога Х4 е N, R5 не 

постои, секое од   Y1, Y2, Y3, Y4и Y5е 

независно од С или хетеро атом (по можност 
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хетеро атом независно одбрани од N, О и S), 

под услов барем две од Y1, Y2, Y3, Y4и Y5да 

сехетеро атоми независно одбрани од N, О и S, 

Секое од Y2и Y3 може независно да биде 

заменето со R9, 

Y4може да биде заменето со –Н или -C1-

C6алкил, 

Секое од R6 и R7 е независно одбран од –Н; -

C1-C6алкил; -C3-C8циклоалкил; хетероциклил; 

-амино- -C1-C6моно- или ди-алкил; -C1-

C6алкил –амино-C1-C6моно- или ди- алкил; -

C1-C6алкил- хетероциклил; --C1-

C6алкилцарбоксил; и –карбоксил (-СООН), каде 

хетероциклил е заситен или 

незаситенхетероциклил со 3-6 члена и содржи 

1-3 хетер атоми (по можност хетеро атоми 

одбрани одN, О и S), 

R8 е -C1-C6алкил; -C1-C6алкокси; - амино; -C1-

C6алкил- амино; -C3-C8циклоалкил; -S-C1-

C6алкил –амино - C1-C6моно – или ди- алкил; -

S-C1-C6алкил –хетероциклил; О- хетероциклил; 

или –О- C1-C6алкил –хетероциклил, каде што 

хетероциклилот е заситен или 

незаситенхетероциклил со 3-6 члена којшто 

содржи 1-3 хетеро атоми (по можност хетеро 

атоми одбрани одN, О и S), 

R9 е одбран од –Н; ОН; -C1-C6алкил; -C1-

C6халоалкил; -C1-C6перхалоалкил, -амино - 

C1-C6моно – или ди- алкил;-C3-C7циклоалкил; 

хетероциклил; -C6-C10арил; хетероарил со 5-12 

члена; -C1-C6алкокси; -C1-C6халоалкокси; -

халоген ((-F, -Cl, -Br, -I); -амино; -амидо; -C1-

C6ацил; -СN; - карбоксил (-СООН); -C1-

C6алкилкарбоксил; и –нитро (-NО2), каде што 

секоја од алкилните, циклоалкилните, 

хетероцикличните, алкокси, алкенилните, 

алкинилните, ацилните и арилните групи може 

независно да биде заменета или незаменета со 

еден или повеќе субституенти (на пример, 1-3 

субституенти) од групата која што ја сочинуваат 

-C1-C6алкил, -халоген (-F, -Cl, -Br, -I), -СN, -C1-

C6алкокси, -амино; -амидо, карбоксил (-СООН), 

-C1-C6ацил, -ОН, -нитро (-NО2), хетероциклил и 

фенил, каде што хетероциклилот е зацитен или 

незаситен со 3-6 члена хетероциклил кој што 

содржи 1-3 хетеро атоми (по можност хетеро 

атоми одбрани одN, О и S); или 

3- Метил- 6- (4- метилпиперазин- 1- у) пиридол 

(3,2 –е) (1, 2, 3)триазоло (4, 3-а) пиразине 

(состојка 1); 

3- Хлоро- 6- (4- метилпиперазин- 1-у) пиридо(3, 

2-е) (1, 2,4) триазол (4, 3-а) пиразин (состојка 5); 

6- (4—метилпиперазин-1-у)пиридо(3, 2-е) (1, 

2,4) триазол (4, 3-а) пиразин (состојка 6); 

(R)- 1-(3- хлоропиридол( 3, 2-е)(1, 2, 4) триазоло 

(4, 3-а) пиразин-6- ул)- N- метилпиролидин- 3-

амин (состојка 11); 

1-(2- бромопиридол (3, 2-е) пироло (1,2-с) 

пирамидин -6-ул- )- N- метилазетидин- 3-амин 

(состојка 103); 

1-(2- бромопиридол(2,3- е) пироло (1, 2-а) 

пиразин -6- ул)- N- метилазетидин- 3-амин 

(состојка 115); или 

(2-хлоропиридо( 3,2- е) (1, 2, 4) триазоло (4, 3- 

а) пиразин -6-ул) N- метилазетидин- 3-амин 

(состојка 116), 

Или рацемат, R- или S- изомер или 

фармацевтски прифатлива сол. 

  

, има уште 20 патентни барања 

 

 

(51)  A 61G 5/04, A 61G 5/10, A 61G 5/14, B 62K 

3/16  

(11)  9213   (13) Т1 

(21)  2018/652   (22) 17/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  IT2013BG00021  09/08/2013  IT 

(96)  05/08/2014 EP14780578.2 

(97)  30/05/2018 EP3016627 

(73)  Marioway S.r.I. 

Piazza Leonardo da Vinci, 9 20133 Milano, IT 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  POMPEI, Lorenzo; VIGENTINI, Mario; 

GHIDELLI, Massimo and MARTINELLI, Stefano 

(54)  ВОЗИЛО ВО ВИД НА ИНВЕРТИРАНО 

КЛАТНО 

(57)  1  Електричен уред за движење којшто се 

состои од динамички стабилизирано возило 

(10) коешто содржи две тркала (11), наведеното 

возило (10) има напречна оска дефинирана со 

оска на ротација на наведените тркала (11) и 

надолжна оска која што е  нормална 

нанаведената напречна оска и дефинира 

насока на напредување на наведеното возило 

(10), наведеното возило содржи зглоб (24) 

поставен долж надолжната оска и вртлив околу 

наведената надолжна, наведениот зглоб (24) е 

конфигуриран за пренос на контрола на 

управување кон наведените тркала (11); 

седиште (44) позиционирано на наведеното 

возило; кадешто наведеното седиште (44) e 

конфигурирано за сместување на корисник кои 

има моторна попреченост на екстремитетите, 

наведеното седиште (44) може да се наклонува 

странично со странично поместување на 

тежината на корисникот; наведениот уред за 

движење понатаму содржи уред за трансмисија 

(25) поставен помеѓу наведените седишта (44) 

и наведениот зглоб (24), наведениот уред за 

трансмисија (25) е конфигурирарн за пренос на 

наклонетото движење на седиштето (44) кон 

наведениот зглоб (24), наведениот уред за 

движење содржи средство за кревање и 

спуштање (40, 41, 30, 33) на наведеното 

седиште (44); електричниот уред за движење се 

карактеризира со тоашто содржи прва шипка 

(40), втора шипка (41) која што е централно 

вртлива околу првиот лост (40), наведената 

втора шипка (41) има прв завршеток којшто е 

вртливо прицврстен кон наведеното возило 

(10); наведеното средство за кревање и 

спуштање (40, 41, 30, 33) содржи линераен 

придвижувач (30, 33) кој што е прицврстен кон 

прв завршеток на наведената прва шипка (40), 

наведеното седиште (44) е поврзано со втор 

завршеток на наведената прва шипка (40), и 

содржи средство за подршка (43) за колената 

на корисникот и/или потколеницата, наведеното 

средство за подршка (43) е поврзано на вториот 

крај од наведената втора шипка (41).  

, има уште 6 патентни барања 
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(51)  C 07C 237/22, C 07D 417/04, C 07D 403/04, 

C 07D 401/14, C 07D 401/04, C 07D 413/04, A 

61K 31/16, A 61K 31/495, A 61K 31/41, A 61K 

31/40, A 61K 31/38, A 61P 35/00  

(11)  9215   (13) Т1 

(21)  2018/653   (22) 20/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  WO2012CN70601  19/01/2012  -- 

(96)  21/01/2013 EP13738319.6 

(97)  18/07/2018 EP2804851 

(73)  Agios Pharmaceuticals, Inc. 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  POPOVICI-MULLER, Janeta; LEMIEUX, 

Rene M.; TRAVINS, Jeremy; CAI, Zhenwei; CUI, 

Dawei and ZHOU, Ding 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ЛАКТАМ КОРИСНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА МУТАНТЕН IDH1 

(57)  1  Соединение на формула I или неговата 

фармацевтски прифатлива сол, нејзиниот 

таутомер, изотополог или хидрат, каде што:  

  

R1 e по избор супституиран C4-C6 

карбоциклил; 

секој R2 и R3 e независно одбран од по избор 

супституиран арил или по избор супституиран 

хетероарил; 

R4  e aлкил, по избор супституиран арил, по 

избор супституиран хетероарил, по избор 

супституиран аралкил, или по избор 

супституиран хетероаралкил; 

прстенот A e 4-6-член неароматичен прстен со 

0-1 дополнителни хетероатоми одбрани од  N, 

O или S, при што прстенот А по избор е 

супституиран со една или две R5 групи; 

секој R5 e независно хало; CF3; CN; OR6; 

N(R6)2; C(O)C1-C4 aлкил; C1-C4 халоалкил; C1-

C4 aлкил по избор супституиран со OR6 или 

N(R6)2; -O-C1-C4 aлкил по избор супституиран 

со хало, OR6 или N(R6)2; -SO2N(R6)2; -SO2(C1-

C4 aлкил); NR6SO2R6; C3-C5 карбоциклил по 

избор супституиран со една или две R6 групи; -

O-(C3-C6 карбоциклил) по избор супституиран 
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со една или две R6 групи; 5-6-члени 

хетероарил; -C1-C4 aлкил-C(O)O-C1-C4 aлкил; 

или -C(O)O-C1-C4 aлкил; или 

секој R6 e независно H или C1-C3 aлкил. 

  

, има уште 21 патентни барања 

 

 

(51)  B 01D 11/04, C 01G 39/00, C 22B 15/00, C 

22B 3/30  

(11)  9216   (13) Т1 

(21)  2018/654   (22) 20/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  FI20090000119  27/03/2009  FI 

(96)  25/03/2010 EP10755494.1 

(97)  13/06/2018 EP2411549 

(73)  OUTOTEC (FINLAND) OY 

Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  NYMAN, Bror; EKMAN, Eero; LAITALA, 

Hannu and PAATERO, Erkki 

(54)  УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 

НА НЕЧИСТОТИЈА ВО ВРСКА СО ТЕЧНО-

ТЕЧНА ЕКСТРАКЦИЈА НА БАКАР 

(57)  1  Уред за пречистување на органскиот 

екстракцион раствор кој што содржи бакар од 

супстанци на нечистотија како што е молибден, 

во резервоарот (1) за складирање на 

органскиот екстракцион раствор, кој што се 

состои од предниот sид (5), страничните sидови 

(6) и (7) плус задниот sид (8) и дното (9), н а з н 

а ч е н  со  т о а, што тој уред e вграден во 

резервоар, а кој опфаќа најмалку една единица 

на (2,3,41,42) за отстранување  и уред за 

мешање прицврстен за неа  (11,22,43,44) за 

меѓусебно вмешување на водениот раствор и 

екстракциониот раствор во дисперзија; при што 

цевката за вшмукување (14,24,45) на водениот 

раствор е поврзана со уред за мешање и 

поставена е во долниот дел на единицата за 

отстранување, а цевката за вшмукување  

(15,27,47) на екстракциониот раствор сместена 

е  во екстракциониот раствор како и 

дистрибутивната цевка (18,30,51) на 

дисперзијата поврзана со уредот за мешање, и 

поставена е наспротив протекот на 

екстракциониот раствор кој што се воведува во 

единицата (2,3,41,42) за отстранување.  

, има уште 25 патентни барања 
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(51)  H 04W 4/02  

(11)  9217   (13) Т1 

(21)  2018/655   (22) 20/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  SE1050069  21/01/2010  SE and US296897P  

21/01/2010  US 

(96)  21/01/2011 EP11734941.5 

(97)  23/05/2018 EP2526725 

(73)  Synapse International S.A. 

53, route du Arlon 8211 Mamer, LU 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BERGQVIST, Per;  ERICSON, Lars-Göran 

and WILLEHADSON, Stefan 

(54)  МЕТОД И СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА 

МЕЃУВРСКА ВО ГРАНИЧНА ЌЕЛИЈА 

(57)  1  (1) Систем (10) којшто е оперативен да 

управува со меѓуврска кога мобилната опрема 

(12) на претплатникот лоцирана во ќелија која 

се наоѓа близу границата на земјата или 

границата помеѓу ќелии, во понатамошниот 

текст гранична ќелија, или области на локација 

која е во близина на границата на земјата или 

граница помеѓу области на локација, во 

понатамошниот текст гранична област на 

локација, која се карактеризира по тоа што 

наведениот систем (10) содржи контролни 

средства (14) кои се поврзани со Домашен 

регистар (16) локација/ Регистар на локација на 

посетители (18), и со Центар за мобилно 

префрлување (20), и може да се воспостави, 

пред да се воспостави меѓуврска, проверете во 

наведениот Домашен регистар (16) 

локација/Регистар за локација на посетители 

(18), или  Центарот за мобилно префрлување 

(20) ако тековната ќелија (22), или тековна 

локација (30) на наведената мобилна опрема 

(12) за наведената меѓуврска на гранична 

ќелија (22Б), или гранична област (30Б), и ако е 

одредено дека наведената тековната ќелија 

(22) е гранична ќелија (22Б), или дека тековната 

локација (30) е гранична локација (30Б), 

наведените контролни средства (14) се 
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оперативни да воспостават врска помеѓу 

систем за пораки (24), во форма на систем за 

говорна порака (24), или систем за Интернет 

пораки (24), кој се состои од наведениот систем 

(10) и наведената мобилна опрема (12), при 

што преку споменатиот систем за пораки (24) 

може да се испрати гласовна порака или веб-

страница на споменатата мобилна опрема (12) 

со која се известува претплатникот за 

состојбата со наведената гранична ќелија (22Б) 

или споменатата гранична локација (30Б) пред 

наведената меѓуврска е воспоставена или 

оневозможена.  

, има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 1/22, C 07K 14/47, A 61K 38/16, A 

61M 1/34, A 61M 1/14, A 61M 1/16  

(11)  9214   (13) Т1 

(21)  2018/656   (22) 20/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201261638672P  26/04/2012  US 

(96)  30/01/2013 EP13781268.1 

(97)  13/06/2018 EP2841447 

(73)  Amylex Pharmaceuticals, Inc. 

Unit 1908 Jollibee Plaza F. Ortigas Jr. Road 

Ortigas Center Pasig Metro Manila 1605, PH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SANTOS, Rogelio, B., Jr.; STEIN, Stanley 

and KASINATHAN, Chinnaswamy 

(54)  НОВ СОСТАВ ЗА ЕКСТРАКОРПОРАЛНА 

РЕДУКЦИЈА НА БЕТА-АМИЛОИДИ И 

ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за подготвување на течна 

формулација за дијализа ефективна за 

екстракорпорално лекување, преку постапка на 

филтрација на крвта, на бета-амилоид 

поврзана патолошка состојба кај субјект, 

споменатата постапка содржи подготвување на 

состав којшто содржи KLVFF пептид, или негова 

варијанта, како што е агенс за фаќање и 

врзување и негов носач и мешање на 

споменатиот состав со раствор за дијализа, 

кадешто варијантата вклучува FFVLK пептид 

којшто е обратен аналог на  
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KLVFF пептид. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  B 63B 35/79, B 63C 11/46, B 63C 9/08, B 

63H 11/10  

(11)  9218   (13) Т1 

(21)  2018/658   (22) 21/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  PT20130107141  03/09/2013  PT 

(96)  01/09/2014 EP14766825.5 

(97)  30/05/2018 EP3041733 

(73)  Fundação Noras 

Carvalhal 2565-781 Turcifal, Torres Vedras, PT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  ALBERTO FERREIRA NORAS, Jorge 

(54)  САМОПРОПЕЛИРАЧКИ ПЛОВЕН ОБЈЕКТ 

(57)  1  Самопропелирачки пловен објект со 

главно тело со U-форма, се карактеризира со 

тоа што е обезбедено со две турбини (7), по 

една на секое крило на главното тело со U-

форма, куќиште (15) што овозможува две 

различни позиции на турбините (7) во рамките 

на работната комора на турбината (8), каде што 

наведената положба зависи од поставеноста на 

уредот на вода се врши од страната А или Б, 

влезот на водата се врши преку постоечки 

водени канали (4) на страната А или Б на 

уредот кој што содржи : 

 

батерија (5); 

електронски контролен модул (16); 

погонски кола (10); 

уред за далечинско комуницирање (12) за 

управување со самопропелирачкиот пловен 

објект 

  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/10, C 07D 405/14, C 07D 401/14, 

C 07D 471/04, A 61K 31/4709, A 61P 37/00, A 

61P 35/00  

(11)  9219   (13) Т1 

(21)  2018/659   (22) 21/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  FR20130057277  23/07/2013  FR 

(96)  22/07/2014 EP14758604.4 

(97)  13/06/2018 EP3027602 

(73)  Les Laboratoires Servier and Vernalis 

(R&D) Limited 

35, Rue de Verdun 92284 Suresnes, FR and 100 

Berkshire Place Wharfedale Road Winnersh 

Berkshire RG41 5RD, GB 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  CASARA, Patrick; GENESTE, Olivier; LE 

DIGUARHER, Thierry; STARCK, Jérôme-Benoît; 

HENLIN, Jean-Michel; DAVIDSON, James Edward 

Paul; MURRAY, James Brooke; GRAHAM, 

Christopher John; CHEN, I-Jen; LE TIRAN, 

Arnaud; DE NANTEUIL, Guillaume; WALMSLEY, 

Claire; RAY, Stuart; MADDOX, Daniel and 

BEDFORD, Simon 

(54)  НОВИ ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ И ПИРОЛ, 

ПОСТАПКА ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА ШТО ГИ 

СОДРЖАТ ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

  

назначено со тоа што: 

 

W претставува група C-H додека А1 и А2 

претставуваат  водороден атом и метил група, 

соодветно, или  W претставува група C-H 

додека А1 и А2 формираат со јаглеродните 

атоми што им носат циклохексенил или бензо 

прстен по избор заменет со халоген атом, 

Т претставува водороден атом, линеарен 
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или разгранет (C1-C6)алкил по избор заменет 

од еден од три халогени атоми, група (C1-

C4)алкил-NR1R2, или група (C1-C4)алкил-ОR6, 

R1 или  R2 независно еден од друг 

претставуваат водороден атом или линеарна 

или разгранета (C1-C6)алкил група, или R1 или  

R2 формираат со азотниот атом што им носи 

хетроциклоалкил, 

R3 претставува арил или хетероарил група, 

се подразбира дека еден или повеќе јаглеродни 

атоми од проследените групи, или , каде што е 

потребно, од нивните супституенти, може да 

бидат деутерирани, 

R4 претставува арил или хетероарил 

група, се подразбира дека    

      еден или повеќе јаглеродни атоми од 

проследените групи, или , каде   

      што е потребно, од нивните супституенти, 

може да бидат деутерирани, 

R5 претставува водороден или халоген 

атом, линеарна или   

разгранета (C1-C6)алкил група, или линеарна 

или разгранета (C1-C6)алкокси група, 

R6 претставува водороден атом или 

линеарна или разгранета (C1- C6)алкил група,  

Rа, Rb, Rc или Rd, секој независно од 

другите, претставува R7, халоген атом, 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група, 

хидрокси група, линеарна или разгранета 

полихало-(C1-C6)алкил група, 

трифлуорометокси група, -NR7R7’, нитро, или 

супституентите од едни од паровите (Ra,Rb), 

(Rb,Rc) или (Rc,Rd) заедно формираат со 

јаглеродните атоми што им носат прстенесто 

сочинети од 5 до 7 прстенести членови, кои што 

може да содржат од еден до 2 хетеро атоми 

избрани од кислород или сулфур, исто така се 

подразбира дека еден или повеќе јаглеродни 

атоми од прсетнот дефиниран претходно може 

да се деутерирани или заменети со од еднa до 

3 групи избрани од халоген и линеарен или 

разгранет (C1-C6)алкил, 

или Rа и Rd секој претставува водороден атом, 

Rb претставува водород, халоген, хидрокси или 

метокси група, и Rс е избран од една од 

следните групи: хидрокси, метокси, амино, 3-

феноксиазетидин, 2-(фенилсулфaнил)ацетамид 

или 2-(фенокси)ацетамид, 

R7 и R7’, секој независно еден од друг, 

претставува водородна, линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група,  линеарна или 

разгранета (C2-C6)алкенил група, линеарна или 

разгранета(C2-C6)алкинил група, арил група 

или хетероарил група, или R7 и R7’ заедно 

формираат со азотниот атом што им носи 

хетероцикл составен од 5 до 7 прстенести 

членови,  

 

Се подрзбира дека кога соединението со 

формулата (I) содржи хидрокси група, второто 

може да е по избор супституирано со една од 

следните групи: PO(OM)(OM'), -PO(OM)(O-M1+), 

-PO(O-M1+)(O-M2+), -PO(O-)(O-)M32+, 

-PO(OM)(O[CH2CH2O]nCH3), или PO(O-

M1+)(O[CH2CH2O]nCH3), назначени со тоа што 

М и М’ независно еден од друг претставуваат 

водороден атом, линеарна или разгранета (C1-

C6)алкил група, линеарна или разгранета (C2-

C6)алкенил група, линеарна или разгранета 

(C2-C6)алкинил група, циклоалкил или 

хетероциклоалкил, двете составени од 5 до 6 

прстенести членови, додека М1+ и М2+  

независно еден од друг претставуваат 

фармацевтски прифатлив моновалентен катјон, 

M32+ претставува фармацевтски прифатлив 

дивалентен катјон, и n е интеграл од 1 до 5, 

исто така се подразбира дека: 

 

- “арил” значи фенил, нафтил, бифенил 

или инденил група, 

- “хетероарил” значи било која моно- или 

би-циклична група составена од 5 до 10 

прстенести членови, што имаат најмалку една 

ароматична средина и содржат од 1 до 4 хетеро 

атоми избрани од кислород, сулфур и азот 

(вклучувајќи ги и кватерните нитрогени), 
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- “циклоалкил” значи секој моно- или би-

циклична, не-ароматска, карбоциклична група 

што содржи од 3 до 10 прстенести членови, 

- “хетероциклоалкил” значи секој моно- 

или  би-циклична, не-ароматична група 

составена од 3 до 10 прстенести членови и 

содржејќи од 1 до 3 хетеро атоми избрани од 

кислород, сулфур, SO, SO2  и  азот, 

 

возможно е за арил, хетероарил, циклоалкил и 

хетероциклоалкил групи како што се 

дефинирани и групите алкил, алкенил, алкинил 

и алкокси да се заменат од 1 до 3 групи 

избрани од линеарната или разгранета (C1-

C6)алкил, (C3-C6)спиро, линеарна или 

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

хидрокси, оксо (или N-оксид каде што е 

потребно), нитро, цијано, -COOR’, -OCOR’, 

NR’R’’, линеарен или разгранет полихало-(C1-

C6)алкил, трифлуорометокси, (C1-

C6)алкилсулфонил, халоген, арил, хетероарил, 

арилокси, арилтио, циклоалкил, 

хетероциклоалкил по избор заменет со еден 

или повеќе халогени атоми или алкил групи, се 

подразбира дека R’ и  R’’, секој независно еден 

од друг, претставуваат водороден атом или 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, 

нивните енанциометри и диастереоизомери, и 

дополнителни соли за исите со фармацевтски 

прифатлива киселина или база. 

  

, има уште 20 патентни барања 

 

 

(51)  B 01D 53/58, B 01D 53/94, F 01N 3/035, F 

01N 3/08  

(11)  9220   (13) Т1 

(21)  2018/660   (22) 21/08/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US166584P  03/04/2009  US and US750001  

30/03/2010  US 

(96)  31/03/2010 EP10759326.1 

(97)  06/06/2018 EP2414081 

(73)  BASF Corporation 

Florham Park, NJ 07932, 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)  WAN, Chung-Zong; BOORSE, Samuel, R.; 

ZHENG, Xiaolai; STIEBELS, Susanne and 

WENDT, Claudia 

(54)  СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЕМИСИИ 

СО КАТАЛИЗАТОРИ КОИ ШТО ГЕНЕРИРААТ 

АМОНИЈАК И SCR КАТАЛИЗАТОРИ 

 

(57)  1  Систем за третирање на емисии (2, 30) 

за проток на издувни гасови од дизел мотор или 

бензин¬ски мотор со осиромашено согорување 

кој што се состои од: 

 

компонента која што генерира амонијак која 

што е катализатор за заробување на NOx (LNT) 

(12, 42) поставен на поблизок носач кој што е 

проток низ монолит; и 

SCR катализатор (16, 46) поставен зад 

компонентата која што генерира амонијак, при 

што SCR катализаторот има молекуларно сито 

кое што ја има CHA кристалната структура; 

каде што системот за третирање на емисии се 

карактеризира со тоа што каталитичкиот 

мате¬ри-јал за заробување на NOx (LNT) е 

поставен на поблизок носач кој што е проток 

низ монолит; каде што LNT катализаторот се 

состои од: 

 

основен слој за плакнење кој што содржи 

основен материјал, најмалку еден благороден 

метал, и најмалку еден NOx сорбент 

селектиран  од групата која што се состои од 

оксиди на магнезиум, калциум, стронциум, 

бариум, лантан, цериум, празеодиум, неодиум, 
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и нивни комбинации каде што основниот слој за 

плакнење се наоѓа на носачот; и 

горен слој за плакнење кој што содржи основен 

материјал, најмалку еден бла¬городен метал, и 

цериум во форма на честички, при што горниот 

слој за плакнење е во суштина без 

земноалкални компоненти. 

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  C 12N 5/0775, C 12N 5/077, C 12N 5/071, C 

12N 5/0789, A 61K 35/407, A 61K 35/36, A 61K 

35/34, A 61K 35/30, A 61K 35/28, A 61K 35/39  

(11)  9209   (13) Т1 

(21)  2018/775   (22) 27/09/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161565358P  30/11/2011  US 

(96)  30/11/2012 EP12854438.4 

(97)  29/08/2018 EP2785359 

(73)  Astellas Institute for Regenerative 

Medicine 

33 Locke Drive Marlborough, MA 01752, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LANZA, Robert; KIMBREL, Erin, Anne; CHU, 

Jianlin and KOURIS, Nicholas, Arthur 

(54)  MEЗЕНХИМАЛНИ СТРОМАЛНИ КЛЕТКИ 

И ПРИМЕНИ ВРЗАНИ ЗА НИВ 

(57)  1  Постапката за генерирање на 

мезенхималните стромални клетки која што 

опфаќа одгледување  на хемангиобласт под 

услови во кои што клетките се диференцираат 

поради производство на мезенхималните 

стромални клетки.  

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

61K 39/00, A 61P 37/06, A 61P 19/02, A 61P 

29/02  

(11)  9208   (13) Т1 

(21)  2018/776   (22) 28/09/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361780260P  13/03/2013  US 

(96)  12/03/2014 EP14717310.8 

(97)  18/07/2018 EP2968491 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  HSU, Hailing; ZHANG, Ming; KANNAN, 

Gunasekaran; JACOBSEN, Frederick W. and 

TSUJI, Wayne 

(54)  ПРОТЕИНИ СПЕЦИФИЧНИ BAFF И 

B7RP1 И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Биспецифичен протеин, кој што се 

состои од: 

(а) полипептид кој што се состои од амино 

киселинска секвенца која што ја има следната 

формула: A-L1-P-L2-P, каде што А е тешка низа 

на имуноглобулин од IgG антитело, L1 е прв 

пептиден линкер кој што е отсутен или е долг 3 

до 40 амино киселини, P е BAFF-врзувачки 

пептид кој што е долг 10 до 40 амино киселини, 

и L2 е втор пептиден линкер кој што е отстутен 

или е долг 5 до 50 амино киселини, и каде што 

тешката низа на имуноглобулинот од (а) и 

лесната низа на имуноглобулинот од (б) 

формираат IgG антитело, кое што се состои од 

две молекули од полипептидот од (а) и две 

молекули од лесната низа од (б), кои што можат 

да се врзат за B7RP1; и  

(б) лесна низа на имуноглобулин од IgG 

антитело, 

каде што тешката низа на имуноглобулинот (а) 

и лесната низа на имуноглобулинот (б) 

формираат IgG антитело кое што се врзува за 

B7RP1, каде што протеинот се состои од две 

молекули од полипептидот од (а) и две 

молекули од лесната низа од (б), 

каде што протеинот ја инхибира 

пролиферацијата на човечки Б клетки со 
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посредство на BAFF, и  

каде што протеинот ја инхибира 

пролиферацијата на човечки Т клетки со 

посредство на B7RP1. 

  

, има уште 25 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 413/04, C 07D 417/04, A 61K 

31/4245, A 61K 31/4155, A 61K 31/433, A 61P 

17/00  

(11)  9207   (13) Т1 

(21)  2018/779   (22) 28/09/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201261606160P  02/03/2012  US 

(96)  28/02/2013 EP13754329.4 

(97)  11/07/2018 EP2820013 

(73)  Ralexar Therapeutics, Inc. 

101 Lindenwood Drive, Suite 400 Malvern, PA 

19355, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MOHAN, Raju 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОР X НА ЦРН 

ДРОБ (LXR) ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ДЕРМАЛНИ 

БОЛЕСТИ, НАРУШУВАЊА И СОСТОЈБИ 

(57)  1  Соединение коешто ја има структурата 

со Формула (E):  

  

Формула [E] 

 кадешто: 

 

A и B се секој азот, кадешто A и B се сврзани 

заедно за да формираат пет-член 

хетероарилен прстен;  

L1 е врска, C1-C6алкил, или C1-C6 

хетероалкил; 

L2 е C1-C6 алкил или C1-C6 хетероалкил; 

R1 е водород, халоген, -CF3, -OR8, -N(R8)2, -

C(=O)R8, -C(=O)OR8, -C(=O)N(R8)2, -C(=N-

OH)R8, -C(=S)N(R8)2, -C(=CH2)CH3, или -

C(=O)OCH2SCH3; 

R2 е -C(=O)OR9, -C(=O)N(R9)2, -NR10C(=O)R9, 
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-C(=N-OH)R9, -C(=S)N(R9)2, или-

C(=O)OCH2SCH3; 

R3 е водород, халоген, C1-C6 алкил, или C1-

C6халоалкил; 

R4 е арил или хетероарил; кадешто арил или 

хетероарил е супституиран со барем еден R11; 

секој R8 и секој R10 се секој независно 

водород, C1-C6алкил, C1-C6хетероалкил, -C1-

C6алкил-арил, арил, или хетероарил; 

секој R9 е независно C1-C6алкил, C1-

C6хетероалкил, -C1-C6алкил-арил, арил, или 

хетероарил; 

R11 е независно халоген, нитро, -OR10, -

N(R10)2, -CN, -C(=O)R10, -C(=O)OR10,-

C(=O)N(R10)2, -NR10C(=O)R10, NR10SO2R10, -

SOR10, -SO2R10, -SO2N(R10)2,-

C(=O)OCH2SCH3, C1-C6алкил, C3-

C8циклоалкил, C1-C6халоалкил, C1-

C6хетероалкил, -C1-C6алкиларил, опционално 

супституиран арил, или опционално 

супституиран хетероарил; 

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

негов фармацевтски прифатлив солват.  

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 471/06, A 61K 31/137, 

A 61K 31/195, A 61K 31/38, A 61K 31/415, A 61K 

31/425, A 61K 31/433, A 61K 31/50, A 61K 

31/519, A 61K 31/527, A 61K 45/06, A 61K 

31/122, A 61K 31/00, A 61K 31/085, A 61P 25/14

  

(11)  9204   (13) Т1 

(21)  2018/780   (22) 01/10/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20090435347  04/05/2009  US 

(96)  03/05/2010 EP10772372.8 

(97)  11/07/2018 EP2427193 

(73)  Omeros Corporation 

201 Elliott Avenue West Seattle, WA 98119, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  DEMOPULOS, Gregory, A.; BERGMANN, 

John, E.; CUTSHALL, Neil, S.; FLORIO, Vincent, 

A.; GAITANARIS, George; GRAY, Patrick; 

HOHMANN, John; ONRUST, Rene and ZENG, 

Hongkui 
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(54)  УПОТРЕБА НА PDE7 ИНХИБИТОРИ ЗА 

ТРЕТМАН НА ДВИЖЕЊЕ НА 

ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  PDE7 инхибитор за употреба во 

третирање на абнормалност на движење 

поврзана со патологијата на невролошко 

нарушување кај пациент кој има потреба од 

тоа, кој PDE7 инхибитор е со една од следните 

формули: 

 

  

формула 6E;  

  

формула 6F;  

 

 

формула 6G; или  

  

формула 6H, 

или фармацевтски прифатлива нивна сол. 

  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 01N 43/04, C 07H 15/24  

(11)  9120   (13) Т1 

(21)  2018/831   (22) 15/10/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361833258P  10/06/2013  US 

(96)  10/06/2014 EP14811683.3 

(97)  18/07/2018 EP3007557 

(73)  The Trustees of The University of 

Pennsylvania and The Scripps Research 

Institute 

3160 Chestnut Street, Suite 200 Philadelphia, 

PA 19104-6283, US and 10550 North Torrey 

Pines Road La Jolla, CA 92037, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHRISTOFIDOU-SOLOMIDOU, Melpo; 

NICOLAOU, Kyriacos, C.; VALIULIN, Roman, A.; 

SIMMONS, Nicholas and HERETSCH, Philipp, M. 

(54)  ПОДГОТОВКА НА (S,S)-

СЕКОИЗОЛАРИЦИРЕЗИНОЛ ДИГЛУКОЗИД И 

(R,R)-СЕКОИЗОЛАРИЦИРЕЗИНОЛ 

ДИГЛУКОЗИД 

(57)  1  Постапка за подготвување на 

соединение со формула ((S,S)-SDG-1) или 

соединение со формула (R,R)-SDG-2: 

 

 

постапката содржи 

 

(a) реагирање на соединение со формула  

(4)  

 

  

 

со ванилин преку Stobbe-ова реакција на 

кондензација, проследена со реакција на 

естерификација за да се подготви 

соединението со формула (5) 

  

 

 

(b) реагирање на соединение со формула 

(5) со редуцирачки агенс за да се подготви 

соединение со формула (S1)  

  

  

кадешто, опционално, споменатиот 

редуцирачки агенс е H2 и Pd/C; 

(c) реагирање на соединение со формула (S1) 

со бензилирачки агенс за да се подготви 

соединение со формула (S2)  

 

  

 

кадешто, опционално, споменатиот 

бензилирачки агенс е BnBr и NaH; 

(d) реагирање на соединението со формула 
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(S2) со редуцирачки агенс за да се подготви 

соединение со формула (6) 

  

 

кадешто, опционално, споменатиот 

редуцирачки агенс е литиум алуминиум хидрид 

(LAH) во THF; 

(e) реагирање на соединение со формула (6) со 

соединение со формула (7)  

 

  

 

за да се подготви соединение со формула 

((S,S)-S3) или соединение со формула ((R,R)-

S4), соодветно, 

  

 

(f) расцепување на бензил етери од 

соединението со формула ((S,S)-S3) и бензил 

етери од соединението со формула ((R,R)-S4), 

проследено со постапка за одвојување за да се 

подготви соединение со формула ((S,S)-8) или 

соединение со формула ((R,R)-9), соодветно,  

 

 

 

и 

(g) дезаштитување на соединението со 

формула ((S,S)-8) или соединението со 

формула ((R,R)-9) за да се подготви 

соединение со формула ((S,S)-SDG-1) или 

соединението со формула ((R,R)-SDG-2), 

соодветно. 

  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 01H 5/10, C 12N 15/82  

(11)  9121   (13) Т1 

(21)  2018/887   (22) 30/10/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  EP13164421  19/04/2013  -- 

(96)  16/04/2014 EP14721239.3 

(97)  01/08/2018 EP2986727 

(73)  BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 

100 Park Avenue Florham Park, NJ 07932, 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)  ROUAN, Dominique and DE BOTH, Greta 

(54)  ХИБРИДНИ РАСТЕНИЈА ОД ВИДОТ 

BRASSICA И МЕТОДИ ЗА НИВНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Маслодајна репка која што во својот 

јадрен геном содржи најмалку една копија од 

елитен настан MS-B2, при што референтното 

семе го содржи споменатиот елитен настан кој 

што е депониран во   ATCC под депозитен број 

ATCC_PTA 2485 или ATCC_PTA-850 и најмалку 

една копија на елитен настан RF-BN1, при што 

референтното семе го содржи споменатиот 

елитен настан кој што е депониран во   ATCC 

под депозитен број ATCC_PTA-730, каде што 

споменатата маслодајната репка припаѓа на 

видот Brassica napus или Brassica juncea.  

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  A 47J 31/56  

(11)  9122   (13) Т1 

(21)  2018/905   (22) 02/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  EP20100425270  10/08/2010  -- 

(96)  01/08/2011 EP11754916.2 

(97)  19/09/2018 EP2603124 

(73)  Rheavendors Services S.P.A. 

Via Valleggio, 2/bis 

22100 Como, IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 
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(72)  DOGLIONI MAJER, Aldo 

(54)  МАШИНА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА ПИЈАЛОЦИ 

СО ГРЕАЧ ВО КОМОРАТА ЗА ВАРЕЊЕ 

(57)  1  Машина за полнење на пијалоци, 

поточно пијалоци врз база на кафе, се состои 

од комора за варење (С) во единицата за 

варење (5) и уред за регулирање на 

температурата од типот на уреди со притисок 

на воздух , кој опфаќа вентилатор (1) и греач 

(2), назначено со тоа што содржи најмалку еден 

сензор (Ѕ) за температура кој директно или 

индиректно ја детектира температурата на 

комората за варење.  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 1/00, C 07K 16/00, A 61K 38/17  

(11)  9123   (13) Т1 

(21)  2018/921   (22) 07/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201261666733P  29/06/2012  US 

(96)  28/06/2013 EP13809853.8 

(97)  12/09/2018 EP2867245 

(73)  Shire Human Genetic Therapies, Inc. 

300 Shire Way 

Lexington MA 02421, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  NICHOLS, Dave 

(54)  ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ИДУРОНАТ-2-

СУЛФАТАЗА  

(57)  1  Композиција која содржи пречистена 

рекомбинирана идуронат-2-сулфотаза (И2С) 

која има секвенца на аминокиселина SEQID 

NO:1, при што пречистена рекомбинирана И2С 

содржи најмалку 70% на конверзија на 

цистеински остаток кој одговара на Cys59 SEQ 

ID NO:1 во Cα-формил глицин (FGly), и кадешто 

пречистена рекомбинирана И2С содржи 

помалку од 150 ng/mg на протеин на клетки на 

домаќинот (HCP).  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/4155, A 61K 47/26, A 61K 47/44, A 

61K 9/06, A 61K 9/20, A 61K 9/08, A 61P 27/02, 

A 61P 43/00  

(11)  9124   (13) Т1 

(21)  2018/922   (22) 07/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  JP20130107706  22/05/2013  JP 

(96)  21/05/2014 EP14800477.3 

(97)  15/08/2018 EP3000466 

(73)  Yamaguchi University 

1677-1, Yoshida Yamaguchi-shi 

Yamaguchi 753-8511, JP 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  KIMURA, Kazuhiro 

(54)  ИНХИБИТОР ЗА РЕТИНОХОРОИДАЛНИ 

ПОРЕМЕТУВАЊА  

(57)  1  Инхибитор за упитреба во постапка на 

лекување на ретинохороидалено 

пореметување која опфаќа (E)-4-(2-{3-[(1H-

пиразол-1-ил)метил]-5,5,8,8-тетраметил-5,6,7,8-

тетрахидронафален-2-ил}винил) бензоева 

киселина, која опфаќа нејзин естар, или неа 

како активна состојка, кадешто лекувањето 

опфаќа спречување на создавање на лузан или 

атрофија.  

, има уште 14 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)  9125   (13) Т1 

(21)  2018/924   (22) 07/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201261657480P  08/06/2012  US 

(96)  07/06/2013 EP13729241.3 

(97)  17/10/2018 EP2858974 

(73)  Nitto Denko Corporation 

1-1-2 Shimohozumi 

Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Payne, Joseph E.; Gaudette, John, A.; Hou, 

Zheng; Ahmadian, Mohammad; Yu, Lei; Knopov, 

Victor; Akopian, Violetta; Karmali, Priya; Witte, 

Richard P.; Safarzadeh, Neda; Ying, Wenbin and 

Zhang, Jun 

(54)  ЛИПИДИ ЗА ФОРМУЛАЦИИ ЗА 

ДОСТАВА НА ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ  

(57)  1  Соединение на липид кои може да се 

јонизира, формула I:  

  

во која  

n и m се незавино 1, 2, 3, или 4; 

R1 2 R2 се независно C10-18aлкил или C12-

18aлкенил; 

X e -CH2-, S, O, или го нема; 

L e C1-4алкилен, -S-C1-4алкилен, -O-C1-

4алкилен, -O-C(O)-C1-4алкилен, -S(O)2-C1-

4алкилен,  
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или  

  

представува  

  

или негов фармацевтски прифатлив облик на 

сол, понатака н а з н а ч е н о  с о  т о а,  ш т о 

n и m се 2, или 

X нема, a L e  

  

или  

  

представува   

  

или 

X e -CH2-, a L e -S-C1-4алкилен, -S(O)2-C1-

4алкилен, ili -O-C(O)-C1-4алкилен, или 

X e S, или 

R1 и R2 e секој C10-18aлкил. 

  

, има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/712, A 61P 21/00

  

(11)  9126   (13) Т1 

(21)  2018/925   (22) 08/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  AU20090905549  12/11/2009  AU 

(96)  12/11/2010 EP10829367.1 

(97)  08/08/2018 EP2499249 

(73)  The University Of Western Australia 

Stirling Highway 

Nedlands, Western Australia 6907, AU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WILTON, Stephen; FLETCHER, Sue; 

ADAMS, Abbie and MELONI, Penny 

(54)  АНТИСЕНЗИТИВНИ МОЛЕКУЛИ И 

МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ПАТОЛОГИИ 

(57)  1  Антисензитивен олигонуклеотид кој 

индуцира прескокнување на егзон 45 во човечки 

дистрофин пре-мРНК, назначено со тоа, што 

антисензитивниот олигонуклеотид е селектиран 

од групата составена од:  

и) антисензитивен олигонуклеотид од 22 бази 

што содржат CAA UGC CAU CCU GGA GUU 

CCU G или негова фармацевтски прифатлива 

сол; 

ии) антисензитивен олигонуклеотид од 22 бази 

што содржат CAA UGC CAU CCU GGA GUU 

CCU G и содржат 5-супституирана пиримидин 

база или негова фармацевтски прифатлива 

сол; 

иии) антисензитивен олигонуклеотид од 25 бази 

што содржат GCC CAA UGC CAU CCU GGA 

GUU CCU G или негова фармацевтски 

прифатлива сол; 

ив) антисензитивен олигонуклеотид од 25 бази 

што содржат GCC CAA UGC CAU CCU GGA 

GUU CCU G и содржат 5-супституирана 
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пиримидин база или негова фармацевтски 

прифатлива сол; 

в) антисензитивен олигонуклеотид од 28 бази 

што содржат GCU GCC CAA UGC CAU CCU 

GGA GUU CCU G или негова фармацевтски 

прифатлива сол; 

ви) антисензитивен олигонуклеотид од 28 бази 

што содржат GCU GCC CAA UGC CAU CCU 

GGA GUU CCU G и содржат 5-супституирана 

пиримидин база или негова фармацевтски 

прифатлива сол; 

вии) антисензитивен олигонуклеотид од 31 бази 

што содржат GCC GCU GCC CAA UGC CAU 

CCU GGA GUU CCU G или негова 

фармацевтски прифатлива сол;  

и 

виии) антисензитивен олигонуклеотид од 31 

бази што содржат GCC GCU GCC CAA UGC 

CAU CCU GGA GUU CCU G и содржат 5-

супституирана пиримидин база или негова 

фармацевтски прифатлива сол. 

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  C 09J 133/08, A 61L 24/04  

(11)  9127   (13) Т1 

(21)  2018/926   (22) 08/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  RU20110133552  11/08/2011  RU 

(96)  06/02/2012 EP12821869.0 

(97)  26/09/2018 EP2741790 

(73)  Leplyanina, Elena Gennadievna 

prospekt Kosmonavtov 33-1-20 

Korolev, Moscow Region 141080, RU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LEPLIANIN, Gennadiy Viktorovich 

(54)  МЕДИЦИНСКИ ЛЕПАК И МЕТОДА ЗА 

НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Медицински лепак што содржи N-бутил-

2-цианоакрилат и 3-метакрилоксисулфолан, 

назначено со тоа, што наведениот медицински 

лепак додатно содржи два стабилизатори, каде 

што наведените стабилизатори се органска 
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киселина и сулфур диоксид, соодност на 

компоненти е како што следува (wt. %): 

3-метакрилоксисулфолан  8.0 - 9.0 

Сулфур диоксид  0.45 - 0.55 

Органска киселина  0.1 - 0.5 

N-бутил-2-цианоакрилат  остаток. 

  

, има уште 1 патентни барања 

 

 

(51)  H 01M 10/04, H 01M 2/16, H 01M 4/75, H 

01M 4/62, H 01M 4/74, H 01M 4/04  

(11)  9128   (13) Т1 

(21)  2018/929   (22) 08/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  CZ20110000405  01/07/2011  CZ 

(96)  26/06/2012 EP12741096.7 

(97)  05/09/2018 EP2727171 

(73)  HE3DA s.r.o. 

Beranovych 130 

199 00 Prague - Letnany, CZ 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  POLIVKA, Jaroslav; POSTLER, Jiri and 

PROCHAZKA, Jan, Jr. 

(54)  ЛИТИУМСКИ АКУМУЛАТОР 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/50  

(11)  9129   (13) Т1 

(21)  2018/935   (22) 09/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20080093234P  29/08/2008  US 

(96)  07/01/2009 EP16176456.8 

(97)  05/09/2018 EP3133396 

(73)  Horizon Therapeutics, LLC 

150 S. Saunders Road 

Lake Forest, IL 60045, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  SCHARSCHMIDT, Bruce 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ СО ЛЕКОВИ 

КОИ ОТСТРАНУВААТ АМОНИЈАК 

(57)  1  Постапка за одредување на доза на 

HPN-100 (глицерил три-[4-фенилбутират]) за 

пациент на кој му е потребно лекување на 

пореметување на собирање на азот, која 

опфаќа пресметување на доза на HPN-100 врз 

основа на ефикасност на искористување на 

конверзија на HPN-100 во фенил ацетил 

глутамин (PAGN) од 60% до 75%.  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/69, A 61K 31/454, A 

61K 39/395, A 61P 35/04, A 61P 35/02  

(11)  9147   (13) Т1 

(21)  2018/961   (22) 20/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161557815P  09/11/2011  US and 

US201161569113P  09/12/2011  US 

(96)  09/11/2012 EP12787343.8 

(97)  17/10/2018 EP2776032 

(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)  PAN, Chin; KUHNE, Michelle R. and 

CARDARELLI, Josephine M. 

(54)  ТРЕТМАН НА ХЕМАТОЛОШКИ 

МАЛИГНАЦИИ СО АНТИ-CXCR4 АНТИТЕЛО 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 12N 15/09, A 

61K 31/4745, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  9148   (13) Т1 

(21)  2018/962   (22) 20/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  JP20130267548  25/12/2013  JP 

(96)  24/12/2014 EP14874745.4 

(97)  10/10/2018 EP3088419 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited and 

Sapporo Medical University 

3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku 

Tokyo 103-8426, JP and 291-85, Minami 1-jo 

Nishi 17-chome 

Chuo-ku 

Sapporo-shi, Hokkaido 060-8556, JP 
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(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  TAKAHASHI, Shu; AGATSUMA, Toshinori; 

HASEGAWA, Jun; OKAJIMA, Daisuke; HAMADA, 

Hirofumi and YAMAGUCHI, Miki 

(54)  АНТИ-TROP2 АНТИТЕЛО-ЛЕК КОНЈУГАТ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 239/91, A 61K 31/47  

(11)  9149   (13) Т1 

(21)  2018/963   (22) 20/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20090171620P  22/04/2009  US 

(96)  21/04/2010 EP10714825.6 

(97)  17/10/2018 EP2421533 

(73)  Resverlogix Corp. 

300, 4820 Richard Road SW 

Calgary, AB T3E 6L1, CA 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HANSEN, Henrik, C.; WAGNER, Gregory, S.; 

ATTWELL, Sarah, C.; MCLURE, Kevin, G. and 

KULIKOWSKI, Ewelina, B. 

(54)  НОВИ АНТИ-ИНФЛАМАТОРНИ АГЕНСИ 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

редуцирање IL-6 за третманот на канцер кај 

субјект, назначено со тоа, што составот содржи 

терапевтски ефективна количина од барем 

едно соединение со формулата I: 

  

 или негов стереоизомер, таутомер, 

фармацевтски прифатлива сол, или хидрат, 

каде што: 

Q е селектирано од N и CRa3;  

V е селектирано од N и CRa4; 

W е селектирано од N и CH;  

U е селектирано од C=O, C=S, SO2 и S=O; 

X е селектирано од OH, SH, NH2, S(O)H, 

S(O)2H, S(O)2NH2, S(O)NH2, NHAc, и 

NHSO2Me;  

Ra1, Ra3, и Ra4 се независно селектирани од 

водород, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, C3-C6 

циклоалкил, и халоген;  

Ra2 е селектирано од водород, C1-C6 алкил, 

C1-C6 алкокси, C3-C6 циклоалкил, амино, амид, 

и халоген;  

Rb2 и Rb6 се независно селектирани од 

водород, метил и флуор;  

Rb3 и Rb5 се независно селектирани од 

водород, халоген, C1-C6 алкил, C3-C6 

циклоалкил, и C1-C6 алкокси; и  

Rb2 и Rb3 и/или Rb5 и Rb6 може да се 

поврзани да формираат циклоалкил или 

хетероцикл, под услов да барем еден од Ra1, 

Ra2, Ra3, и Ra4 не е водород.  

  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/81  

(11)  9150   (13) Т1 

(21)  2018/964   (22) 20/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201461943617P  24/02/2014  US 

(96)  23/02/2015 EP15708411.2 
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(97)  19/09/2018 EP3110434 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

and Takeda GmbH 

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP and Byk-

Gulden-Strasse 2 

78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHAMBERLAIN, Aaron; LIU, Qiang and 

SCHMIDT, Mathias 

(54)  УТИ ФУЗИОНИ ПРОТЕИНИ 

(57)  1  УТИ фузион протеин што содржи СЕК 

ИД БР:1.  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/005, C 07K 14/025, A 61K 39/00, A 

61K 39/12  

(11)  9151   (13) Т1 

(21)  2018/965   (22) 20/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  EP20140191660  04/11/2014  -- 

(96)  03/11/2015 EP15791556.2 

(97)  29/08/2018 EP3215187 

(73)  Janssen Vaccines & Prevention B.V. 

Archimedesweg 4 

2333 CN Leiden, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BUNNIK, Evelien, M; CUSTERS, Jerôme, H, 

H, V; SCHEPER, Gerrit, Ch; OOSTERHUIS, Koen; 

UIL, Taco, Gilles and KHAN, Selina 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ HPV16 ВАКЦИНИ 

(57)  1  Молекул на нуклеинска киселина што 

кодира полипептид што содржи СЕК ИД БР: 1.  

, има уште 19 патентни барања 
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(51)  G 07F 17/32  

(11)  9130   (13) Т1 

(21)  2018/966   (22) 20/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  EP20130182895  03/09/2013  -- 

(96)  03/02/2014 EP14153728.2 

(97)  10/10/2018 EP2843632 

(73)  Novomatic AG 

Wiener Strasse 158 

2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Lech, Janusz 

(54)  ПОСТАПКА И СИСТЕМ ЗА ИГРА 

(57)  1  Систем за игра којшто содржи играчки 

сервер (1), играчкиот сервер содржи прва база 

на податоци (11) оперативно поврзана со 

играчкиот сервер (1) за управување со сметката 

на електронски новчаник (71) на корисник; 

кадешто играчкиот сервер (1) и множеството на 

кориснички терминали (2) се поврзани преку 

мрежа (6); 

во првата база на податоци (11) се чуваат 

множество на записи, секој запис има број на 

корисничка сметка како клучна вредност; 

системот за игра понатаму содржи сервер на 

биометриски податоци (500) и база на 

биометриски податоци (510), кадешто 

корисникот пристапува кон своите биометриски 

податоци преку биометриски уред (72) на еден 

од корисничките терминали, биометриските 

податоци се испраќаат кон серверот на 

биометриски податоци, кадешто, за да се 

верификува корисничкиот идентитет, 

биометриските податоци се проверуваат во 

однос на биометриските записи кои се наоѓаат 

во базата на биометриски податоци, кадешто 

серверот на биометрсикси податоци е 

адаптиран да обезбеди сигнал за 

идентификација на корисник во играчкиот 

сервер доколку корисничкиот идентитет е 

верификуван, и меѓудругото не се превзема 

никакво дејство кадешто играчкиот сервер (1) е 

адаптиран за прием  сигналот за 

идентификација на корисникот (83) којшто е 

индикативен кога корисникот пристапува кон 
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биометрискиот уред (72) на еден од 

корисничките терминали (2); и кадешто 

играчкиот сервер (1), по, приемот на сигналот 

за идентификација на корисникот (83), е 

адаптиран да побара заедно кредитна вредност 

на корисничкиот терминал (2) и вредноста на 

соодветната корисничка сметка на 

електронскиот новчаник (71); 

и кадешто доколку вредноста на кредитот е 

нула и вредноста на сметката на електронскиот 

новчаник (71) е поголема или еднаква на нула, 

потоа сигнал за оневозможување (84) за 

заклучување на биометрискиот уред (72) е 

испратен кон биометрискиот уред (72) преку 

серверот за биометриски податоци и, доколку 

вредноста на сметката на електронскиот 

новчаник (71) е поголема од нула тогаш 

вредноста на електронскиот новчаник се 

трансферира од сметката на електронскиот 

новчаник (71) кон кредитот на корисничкиот 

терминал (2) кадешто биометрискиот уред е 

единствената компонента од системот за игра  

кој е во можност да комуницира директно со 

серверот за биометриски податоци  

(500) и кориснички влез кон биометрискиот 

уред не е споделен со потсетник на 

корисничкиот терминал, притоа превенирајќи ги 

биометриските податоци на корисникот за 

бидат споделени со било кој друг ентитетосвен 

серверот за биометриски податоци (500). 

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  A 61J 1/03, A 61J 7/00, A 61J 7/04, B 65D 

83/04  

(11)  9131   (13) Т1 

(21)  2018/967   (22) 20/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361842841P  03/07/2013  US; 

US201361842900P  03/07/2013  US and 

US201461488207P  16/04/2014  US 

(96)  03/07/2014 EP14819737.9 

(97)  22/08/2018 EP3016886 

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

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  UPCHURCH, Guy and FINCH, John 

(54)  КОНТЕЈНЕР ЗА ЛЕКОВИ, МЕТОДА ЗА 

СКЛОПУВАЊЕ НА КОНТЕЈНЕРОТ, И МЕТОДА 

ЗА РАЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОТ ОД 

КОНТЕЈНЕРОТ 

(57)  1  Склоп од контејнер за лекови со 

заштита за деца (10) што содржи:  

блистер пакување (20) што вклучува 

мнозинство на прегради (40), секоја од 

мнозинството на прегради (40) е конфигурирана 

да држи барем еден лек (42); 

плочка (100) што вклучува вдлабнатина (112) 

што има мнозинство на отвори (116) со секој 

отвор (116) во плочката (100) што одговараат 

на една од мнозинството на прегради (40) од 

блистер пакувањето (20); и 

кутија (150) што вклучува прв ѕид (158) спроти 

втор крак (162), мнозинство на отвори (170) што 

се протегаат низ првиот ѕид (158), секој од 

отворите (170) во првиот ѕид (158) е порамнет 

со соодветни перфорации (178) во вториот крак 

(162), секој од отворите (170) во првиот ѕид 

(158) е порамнет со еден од отворите (116) во 

плочката (100) и соодветна преграда (40) од 

блистер пакувањето (20). 

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  C 07F 9/6568, C 07F 9/6584, A 61K 9/00, A 

61K 31/675, A 61K 31/66, A 61K 45/06  

(11)  9132   (13) Т1 

(21)  2018/968   (22) 20/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  FR20160070004  14/01/2016  FR 

(96)  13/01/2017 EP17706525.7 

(97)  31/10/2018 EP3271368 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, Rue de Verdun 

92284 Suresnes, FR 
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(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  VALLEZ, Marie-Odile; GLOANEC, Philippe; 

SCHAFFNER, Arnaud-Pierre; SANSILVESTRI-

MOREL, Patricia; RUPIN, Alain and MENNECIER, 

Philippe 

(54)  НОВИ ДЕРИВАТИ НА ФОСФИНАН И 

АЗАФОСФИНАН, МЕТОД ЗА НИВНА 

ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

ШТО ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

назначено со тоа што: 

 

 Ak1 претставува C1-C6-алкилен синџир, 

X претставува -(CH2)m-, -CH(R)-, -N(R)-, -CH2-

N(R)-, -N(R)-CH2- или -CH2-N(R)-CH2-, 

m претставува 0 или цел број од 1 до 4, 

R претставува атом на водород или група 

одбрана од C1-C6-алкил, -Ak2-Ar1, -Ak2-Ar1-Ar2 

и Ak2-Ar1-О-Ar2, -Ak2-циклоалкил или -Ak2-OH, 

Ak2 претставува линеарен или разгранет C1-

C6-алкилен синџир, 

Ar1 и Ar2, кои може да бидат исти или 

различни, поединечно претставуваат арилна 

или хетероарилна група, 

R1 и R2 поединечно претставуваат атом на 

водород кога X претставува  

-(CH2)m-, -CH(R)-, -N(R)-, -CH2-N(R)- или -N(R)-

CH2-, 

или заедно формираат врска кога X 

претставува -CH2-N(R)-CH2-, 

R3 претставува NH2, Cy-NH2, Cy-Ak3-NH2 или 

пиперидин-4-ил, 

Cy претставува група избрана од циклоалкил, 

арил и хетероарил, 

Ak3 претставува C1-C3-алкилен синџир, 

R4 и R5, кои може да бидат исти или различни, 

поединечно претставуваат атом на водород или 

атом на флуор, негови оптички изомери и нивни 

адитивни соли со фармацевтски прифатлива 

киселина. 

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 9/48, A 61K 9/20  

(11)  9133   (13) Т1 

(21)  2018/969   (22) 21/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20060789543P  04/04/2006  US and 

US20060812326P  09/06/2006  US 

(96)  04/04/2007 EP07760105.2 

(97)  05/09/2018 EP2007362 

(73)  KG Acquisition LLC 

500 Fifth Avenue, 44th Floor 

New York NY 10110, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GOLDSMITH, Mark, A. and VADAS, 

Elizabeth 

(54)  ОРАЛНИ ДОЗИРНИ ФОРМИ 

ВКЛУЧИТЕЛНО АНТИТРОМБОЦИТЕН АГЕНС 

И КИСЕЛИНСКИ ИНХИБИТОР 

(57)  1  Употреба на антагонист на аденозин 

дифосфат (ADP) или Антагонист на P2Y12 и 

инхибитор на протонска пумпа (PPI) за 

производството на фармацевтски состав за 

третирање пациент со гастроинтестинално 
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нарушување (GI) поврзано со ADP или 

антагонист на P2Y12 кај пациент, назначено со 

тоа, што наведениот пациент не е познато дека 

има GI нарушување, 

каде што фармацевтскиот состав е единечна 

орална дозирна форма што содржи: 

(a) терапевтски ефективна количина од 

антагонист на аденозин дифосфат (ADP) или 

антагонист на P2Y12 за инхибирање агрегација 

на тромбоцити, каде што наведениот ADP или 

антагонист на P2Y12 е клопидогрел или негова 

фармацевтски прифатлива сол, солват, хидрат, 

енантиомер, или полиморф; и 

(б) терапевтски ефективна количина од PPI за 

да се спречи GI нарушување поврзано со 

наведениот ADP или антагонист на P2Y12, каде 

што наведениот PPI е омепразол или негова 

фармацевтски прифатлива сол, енантиомер, 

или полиморф; 

каде што PPI е ентериски обложен; и 

каде што единечната орална дозирна форма не 

вклучува нестероиден анти-инфламаторен лек 

без аспирин (NSAID). 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/4745, A 61K 31/506, A 61K 

31/7072, A 61P 35/00, A 61P 43/00  

(11)  9134   (13) Т1 

(21)  2018/970   (22) 21/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  JP20130066074  27/03/2013  JP 

(96)  27/03/2014 EP1477363.3 

(97)  26/09/2018 EP2979700 

(73)  Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 

1-27, Kandanishiki-cho 

Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  OKABE, Hiroyuki 

(54)  АНТИТУМОР АГЕНС КОЈ ВКЛУЧУВА 

НИСКА ДОЗА ОД ИРИНОТЕКАН 

ХИДРОХЛОРИД ХИДРАТ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 317/14, C 07D 307/64, A 61K 31/18, A 

61P 9/04  

(11)  9135   (13) Т1 

(21)  2018/971   (22) 21/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201361754237P  18/01/2013  US and 

US201361782781P  14/03/2013  US 

(96)  17/01/2014 EP14703010.0 

(97)  17/10/2018 EP2945621 

(73)  Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc. 

1450 Raleigh Road, Suite 212 

Exchange East 

Chapel Hill, North Carolina 27517, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BROOKFIELD, Frederick Arthur; 

COURTNEY, Stephen Martin; FROST, Lisa Marie; 

KALISH, Vincent Jacob; REARDON, John and 

TOSCANO, John P. 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ 

СОДРЖАТ НИТРОКСИЛ ДОНОВИ 

(57)  , има уште  патентни барања 
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(51)  D 04H 5/06, D 04H 3/14  

(11)  9136   (13) Т1 

(21)  2018/972   (22) 21/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)   

(96)  23/04/2013 EP13721201.5 

(97)  05/09/2018 EP2841633 

(73)  Providencia USA, Inc. 

Statesville, North Carolina 28625, 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)  JONES, Mark, F.; BREGANT, Romeo and 

BREGANT, Esteban, M. 

(54)  НЕТКАЕН БРИШАЧ СО  ОБРАЗЕЦ НА 

ВРЗУВАЊЕ 

(57)  1  Неткаен бришач кој што се состои од: 

 

мноштво влакна, при што влакната се состојат 

од усукани нишки; 

мноштво врзани делови, при што врзаните 

делови се оддалечени едни од други, секој 

врзан дел се состои од делови од влакната кои 

што се врзани заедно и делови од влакната кои 

што не се врзани заедно, каде што деловите од 

влакната кои што се врзани заедно се поголеми 

од деловите од влакната кои што не се врзани 

заедно, и каде што секој врзан дел има 

де¬бе¬лина која што се протега вертикално 

помеѓу спротивните лица на неткаениот 

бришач; 

мноштво неврзаните делови, при што секој 

неврзан дел се состои од делови од влакната 

кои што не се вр¬зани заедно, и секој неврзан 

дел има дебелина која што се протега 

вертикално помеѓу спротивните лица на 

неткаениот бришач; 

при што дебелината на неврзаните делови е 

поголема од дебелините на врзаните делови; и 

при што врзаните делови се димензионирани и 

организирани во образец кој што е 

конфигу¬ри¬ран така што неврзаните делови 

заземаат повеќе од 5,55 пати простор од 

просторот што го заземаат врзаните делови во 

областа на неткаениот бришач, каде што 

областа содржи по¬веќе од сто врзани делови. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 

61P 35/00  

(11)  9137   (13) Т1 

(21)  2018/973   (22) 21/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  FR20150055747  23/06/2015  FR 

(96)  22/06/2016 EP16731158.8 

(97)  03/10/2018 EP3313850 

(73)  Les Laboratoires Servier and Vernalis 

(R&D) Limited 

35, rue de Verdun 

92284 Suresnes, FR and 100 Berkshire Place 

Wharfedale Road 

Winnersh 

Berkshire RG41 5RD, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  GENESTE, Olivier; SIPOS, Szabolcs; 

DAVIDSON, James Edward Paul; MURRAY, 

James Brooke; CHEN, I-Jen; SZLÁVIK, Zoltán; 

SZABÓ, Zoltán; CSÉKEI, Márton; PACZAL, Attila; 

KOTSCHY, András; BRUNO, Alain; ONDI, 

Levente; RADICS, Gábor; PROSZENYÁK, Ágnes; 

PERRON-SIERRA, Françoise and BÁLINT, Balázs 

(54)  НОВИ АМИНОКИСЕЛИНСКИ ДЕРИВАТИ, 

ПРОЦЕС ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ШТО ГИ 

СОДРЖАТ 

(57)  1  Соединенија со формулата (I) 

 

 

назначени со тоа што: 

 

• А ја претставува групата  
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во која 1 е поврзан со групата -NH- а 2 е 

поврзан со ароматичниот прстен, 

• Е претставува циклоалкилна група, 

хетероциклоалкилна група, арилна група или 

хетероарилна група, 

• Х претставува атом на азот или C-R4 

група, 

• Y претставува атом на азот или C-R3 

група, 

• R1 претставува халоген атом, линеарна 

или разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна 

или разгранета (C2-C6)алкенил група, линеарна 

или разгранета (C2-C6)алкинил група, линеарна 

или разгранета 

(C1-C6)полихалоалкил група, хидрокси група, 

хидрокси(C1-C6)алкил група, линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкокси група, -S-(C1-

C6)алкил, цијано група, нитро група, -алкил(C0-

C6)-NR9R9', -O-алкил(C1-C6)-NR9R9', -O-

алкил(C1-C6)-R10, -C(O)-OR9, -OC(O)-R9, -

C(O)-NR9R9', -NR9-C (O)-R9', -NR9-C(O)-OR9', -

алкил(C1-C6)-NR9-C(O)-R9', -SO2-NR9R9', -

SO2-алкил(C1-C6), 

• R2, R3, R4 и R5 независно еден од друг 

претставуваат атом на водород, халоген атом, 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, 

линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил група, 

линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група, 

линеарна или разгранета (C1-

C6)полихалоалкил група, хидрокси група, 

хидрокси(C1-C6)алкил група, линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкокси група, -Ѕ-(C1-C6) 

алкил, цијано група, нитро група, -алкил(C0-C6)-

NR9R9', -O-алкил(C1-C6)-NR9R9', -O-алкил (C1-

C6)-R10, -C(O)-OR9, -OC(O)-R9, -C(O)-NR9R9 ', 

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

NR9-C(O)-R9', -SO2-NR9R9', или -SО2-

алкил(C1-C6), 

или супституентите на парот (R1, R2) заедно со 

јаглеродните атоми што ги носат формираат 

ароматичен или неароматичен прстен составен 

од 5 до 7 членови на прстенот, кои може да 

содржат од 1 до 3 хетероатоми одбрани од 

кислород, сулфур и азот, при што се 

подразбира дека добиениот прстен може да 

биде заменет со 1 до 2 групи одбрани од 

халоген, линеарен или разгранет (С1-С6)алкил, 

-алкил(С0-С6)-NR9R9', -NR11R11', -алкил(С0-

C6)-Cy1 или оксо, 

• R6 претставува атом на водород, 

халоген атом, разгранета (C1-C6)алкил група, 

линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил група, 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкинил група, 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група, 

-S-(C1-C6)алкил, цијано група, нитро група, -

алкил(C0-C6)-NR9R9' , -O-алкил(C0-C6)-Cy1, -

алкенил(C1-C6)-Cy1, -алкинил(C1-C6)-Cy1, -O-

алкил(C1-C6)-R10, -C(O)-OR9, -OC(O)-R9, -

C(O)-NR9R9', -NR9-C(O)-R9', -NR9-C(O)-OR9',  

-алкил(C1-C6)-NR9-C(O)-R9', -SO2-NR9R9' или -

SO2-алкил(C1-C6), 

• R7 претставува атом на водород, 

линеарна или разгранета (C1-C8)алкил група, -

CHRaRb група, арилна група, хетероарилна 

група, арилалкил(C1-C6) група или 

хетероарилалкил(C1-C6) група, 

• R8 претставува линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкенил група, линеарна или 

разгранета (C2-C6)алкинил група, -Cy2-, атом 

на халоген, цијано група, C(O)-R11, или -C(O)-

NR11R11', 

• R9 и R9', независно еден од друг, 

претставуваат атом на водород, линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група, или 

супституентите на парот (R9, R9'), заедно со 

азотниот атом што ги носи формираат 

ароматичен или неароматичен прстен составен 

од 5 до 7 членови на прстенот, кој може да 
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содржи, покрај атомот на азот, од 1 до 3 

хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и 

азот, при што се подразбира дека предметниот 

азот може да биде заменет со група која 

претставува атом на водород, или линеарна 

или разгранета (С1-С6)алкил група, 

• R10 претставува -Cy3, - Cy3-алкил(C0-

C6)-Cy4, -C(O)-NR9R9', -NR9R9', -OR9,     

-NR9-C(O)-R9', -O-алкил(C1-C6)-ОR9, -SO2-R9, 

-C(O)-OR9 или -NH-C(O)-NH-R9, 

• R11 и R11' независно еден од друг 

претставуваат атом на водород или 

опционално супституирана линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група, 

• R12 претставува атом на водород, 

хидрокси група или хидрокси(C1-C6)алкил 

група, 

• Ra претставува атом на водород или 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, 

• Rb претставува -O-C(O)-O-Rс група, -O-

C(O)-NRсRс' група или -O-P(O)(ORс)2 група, 

• Rc и Rc' независно еден од друг 

претставуваат атом на водород, линеарна или 

разгранета (C1-C8)алкил група, циклоалкилна 

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

C6)алкоксикарбонилна(C1-C6)алкил група или 

супституентите на парот (Rc, Rc') заедно со 

азотниот атом што ги носи формираат 

неароматичен прстен составен од 5 до 7 

членови на прстенот, кој може да содржи, 

покрај атомот на азот, од 1 до 3 хетероатоми 

селектирани од кислород и азот, при што се 

подразбира дека предметниот азот може да 

биде заменет со група која претставува 

линеарна или разгранета (С1-С6)алкил група, 

• Cy1, Cy2, Cy3 и Cy4 независно еден од 

друг, претставуваат циклоалкилна група, 

хетероциклоалкилна група, арилна група или 

хетероарилна група, 

• n е цел број еднаков на 0, 1 или 2, 

 

при што се подразбира дека: 

 

- “арил“ значи фенилна, нафтилна, биферилна 

група, 

- “хетероарил“ значи било која моно или 

бициклична група составена од 5 до 10 членови 

на прстенот, кои имаат барем еден ароматичен 

дел и содржат 1 до 3 хетероатоми одбрани од 

кислород, сулфур и азот, 

- “циклоалкил“ значи било која моно или 

бициклична неароматична карбоциклична група 

која содржи 3 до 10 членови на прстенот, 

- “хетероциклоалкил“ значи било која моно или 

бициклична неароматична карбоциклична група 

која содржи 3 до 10 членови на прстенот и 

содржи од 1 до 3 хетероатоми одбрани од 

кислород, сулфур и азот, кои може да вклучат 

споени, премостени или спиро прстенести 

системи, 

 

каде што е можно така да се дефинирани 

арилните, хетероарилните, циклоалкилните и 

хетероциклоалкилните групи а алкилните, 

алкенилните, алкинилните, алкокси групите да 

бидат супституирани со 1 до 4 групи одбрани од 

опционално супституиран линеарен или 

разгранет (C1-C6)алкил, опционално (C2-

C6)алкинил, опционално супституиран 

линеарен или разгранет (C1-C6)алкокси, 

опционално супституиран (C1-C6) алкил-S-, 

хидрокси, хидрокси (C1-C6)алкил, оксо (или N-

оксид каде што е соодветно), нитро, циjано, -

C(O)-OR', -O-C(O)-R', -C(O)-NR'R" О-C(O)-NR'R", 

-NR'R", - (C=NR')-OR", -O-P(O)(OR')2, -O-P(O)(О-

M+)2, линеарен или разгранет (C1-

C6)полихалоалкил, трифлуорометокси, халоген 

или алдохексоза со формулата: 
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каде што секој R' е независен; 

при што се подразбира дека R' и R'' независно 

еден од друг претставуваат атом на водород 

или опционално супституирана линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група a M+ 

претставува фармацевтски прифатлив 

моновалентен катјон, нивни енантиомери, 

диастереоизомери и атропизомери и негови 

адитивни соли со фармацевтски прифатлива 

киселина или база. 

  

, има уште 40 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 239/42, C 07D 491/048, C 07D 

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

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

401/04  

(11)  9138   (13) Т1 

(21)  2018/974   (22) 21/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)   

(96)  23/04/2013 EP13719359.5 

(97)  22/08/2018 EP2841428 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue 

Boston, MA 02210, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

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

GAO, Huai; GIROUX, Simon; JACKSON, Katrina, 

Lee; XU, Jinwang; CHARIFSON, Paul S.; 

COTTRELL, Kevin Michael; DUFFY, John P.; 

MAXWELL, John Patrick; MORRIS, Mark A.; 

PIERCE, Albert Charles; WAAL, Nathan D.; 

KENNEDY, Joseph M.; LAUFFER, David J. and 

LEDEBOER, Mark Willem 

(54)  ДНК-ПК ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа што  

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 e 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)ОRA1b, 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 член-циклоалкил), C0-

4алкил-N(RA1b)(4-6 член-хетероциклил), 

N(RA1b)C2-4алкил-N(RA1a)2, N(RA1b)C2-

4алкил-ORA1a, N(RA1b)C1-4алкил-(5-10 член 

хетероарил), N(RA1b)C1-4алкил-(4-6 член 

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 член-

хетероциклил), 

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

4алкил-О-C0-4алкил-(4-6 член-хетероциклил), 

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

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

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

N(RA1а)(4-6 член-хетероциклил) или C0-

4алкил-N(RA1b)(5-6 член-хетероарил), 

назначен со тоа што секој од наведените RA1 

хетероциклил е прстенест систем избран од 

азиридинил, оксетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, диоксанил, диоксоланил, 

азетидинил, пиролидинил, пиролидинонил, 

пиролидинедионил, морфолинил, пиперидинил, 

пиперазинил, пиперазинонил, 

тетрахидротиофендиоксидил, 1,1-

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

и изоиндолинонил, назначено со тоа што сeкој 

од наведените RA1 хетероарил е прстенест 

систем избран од фуранил, тиофенил, 

имидазолил, бензоимидазолил, оксазолил, 

оксадиазолил, тиазолил, пиразолил, 

тиадиазолил, пиридинил, пиримидинил, 

пиразинил, триазолил и тетразолил и при што 

секоја од наведените RA1алкил, циклоалкил, 

фенил, хетероциклил и хетероарил групи по 

избор е заменета со до три F атоми, до две C1-

4алкил групи, C3-6циклоалкил група, фенил 

група, бензил група, алкенил-С0-2алкил група, 

алкинил-С0-2алкил група, до две С0-2алкил-

ORA1b групи, C0-2алкил-N(RA1b)2  група, SC1-

4алкил група, S(O)2C1-4алкил група, C(O)RA1b 

група, C(O)ОRA1b, C(O)N(RA1b)2 група, -CN 

група или С4-6хетероцикличен прстенест 
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систем избран од оксетанил, 

тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил, 

пиперидинил и морфолинил; 

 секој RA1а е, независно, водород, C1-4алкил, 

C3-6циклоалкил, C4-6хетероциклил    

избран од оксетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, пиролидинил, и 

пиперидинил, C5-6 хетероарил избрани од 

имидазолил, триазолил, тетразолил, 

пиразолил, тиофенил, тиазолил, пиридинил, 

пиримидинил и пиразинил, или два RA1a и 

ароматизиран азотен атом формираат 3-6 член 

хетероцикличен прстен избран од азиридинил, 

азетидинил, пиролидинил, пиролидинонил, 

пиперидинил, пиперидинил, 

тетрахидропиридинил, пиперазинил и 

морфолинил, назначен со тоа што секој од 

RA1a алкил, циклоалкил, хетероциклил и 

хетероарил групи е по избор супституиран со 

до три F атоми, до два C1-2алкил групи, C3-

6циклоалкил група, до две С0-2алкил-ORA1b 

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

група, C(O)RA1b група, C(O)ОRA1b 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 

член)хетероциклил,    

  C2-4алкил-ОRA2а, C0-2алкил-C(O)N(RA2а)2, 

C0-2алкил-S(O)2-C1-4алкил, C0-2алкил-

C(O)ОC1-  

   4алкил, C0-2алкил-C(O)-(4-6 

член)хетероциклил, назначен со тоа што секој 

од   

  наведените хетероциклил е избран од 

оксетанил, тетрахидропиранил,   

  тетрахидрофуранил, диоксанил, диоксоланил, 

азетидинил, пиролидинил,  

  пиролидинонил, пиролидиндионил, 

морфолинил, пиперидинил, пиперазинил,  

  пиперазинонил и 1,1-диоксотиетанил, и секоја 

од наведените RА2 групи освен водород 

по избор е замента со до три F атоми, до C1-

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

C0-2алкил група, алкинил-C0-2алкил група, до 

две ОRА2b групи, C0-2алкил-N(RA2b)2 група, 

SC1-4алкил група, S(O)2C1-4алкил група, 

C(O)RА2b група, C(O)ОRА2b група, 

C(O)Н(RА2b)2 група, или -CN група; 

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

или C5-6хетероарил избран од имидазолил,     

  триазолил, тетразолил, пиразолил, тиофенил, 

тиазолил, пиридинил, пиримидинил и  

  пиразинил, или два RA2a и мешање на 

азотниот атом формираат 3-6 член  

  хетероцикличен прстен избран од азиридинил, 

азетидинил, пиролидинил,  

  пиролидинил, пиперидинил, пиперидинил, 

тетрахидропиридинил, пиперазинил и   

  морфолинил; 

 секој RA2b е независно, водород, C1-4алкил 

или C3-4циклоалкил; 

 RA3 е водород или C1-2алкил; 

 RA4  е независно, деутериум, халоген, CN, C1-

4алкил или OC1-4алкил, назначен со тоа што    

   секој RA4 алкил  по избор е заменет со до 3 F 

атоми, двe не-геминални OH групи или  

   една OC1-2алкил или две RA4 заедно со 

мешан заситен јаглероден атом од спиро-    

   поврзан прстен на циклопропил или 

циклобутил; 

 n е 0-3; 

 Прстенот B е прстенест систем избран од 

 

 



 

 

99 

 

Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

 

  

 

  RB1 е водород, C1-4алкил, (CH2)0-1C3-

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

член)хетероциклил прстен назначен со тоа што 

наведениот хетероцикличен прстен е избран од 

оксетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, диоксанил, диоксоланил и 

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

6 член)хетероарилен прстен каде што 

хетероарилниот прстен е избран од пиридинил, 

имидазолил и пиразолил, и каде што секој од 

наведените RB1 алкил, циклоалкил, фенил, 

бензил, хетероциклил и хетероарил групи е по 

избор заменет со до 3 F атоми, до две  

      C1-2алкил групи, две не-геминални OH 

групи или еден OC1-2алкил; 

 RB2 е водород, C1-4алкил или ОC1-4алкил;  

 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, 

C(O)NHCH2тетрахидрофуранил,   

    C(O)NHCH2тетрахидропиранил, 

C(O)NHфеил, 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-

1тетерахидропиранил, C(O)NHОфеил, 

C(O)NHОбензил, NH2, NHC(O) C1-4 алкил, 

OC1-4алкил, SC1-4алкил, S(O)C1-4алкил или  

5-член-хетероарилен прстенест систем избран 

од фуранил, тиофенил, имидазолил, пирол, 

пиразолил и оксадиазолил, каде што секоја RB3 

група освен водород или халоген по избор е 

супституиран 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, ОC1-4алкил, SC1-4алкил, NH2,  

NH(C1-4алкил), N(C1-4 алкил)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, 

морфолинилен прстен или имидазолил прстен, 

при што секој RB4 алкил по избор е 

супституиран со до 3 F атоми, две не-

геминални OH групи или еден 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, при што споменатиот 

RB5 алкил по избор е супституиран со до 3 F  

      атоми, две не-геминални OH групи, или 

еден OC1-2алкил и  

RB6 е F или C1-2алкил, или два RB6 и 

посредните атоми на јаглероден атом 

формираат   

      спироциклопропил или спироциклобутил 

прстен;  

      назначено со тоа што терминот "алкил" или 
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"алкилна група" значи праволиниски (т.е.      

      неразгранет) или разгранет, супституиран 

или несупституиран јаглеводороден ланец   

      кој е потполно заситен; и термините 

"алкокси" и "тиоалкил" се однесуваат на 

алкилна  

      група прикачена на принципот на јаглеродна 

низа преку кислород или сулфур,   

соодветно; 

и терминот "хетероцикл", "хетероциклил", 

"хетероциклоалкил" или "хетероцикличен" како 

што се користи овде се однесува на 

моноцикличен, бицикличен или трицикличен 

прстенест систем во кој барем еден прстен во 

системот содржи еден или повеќе хетероатоми, 

кој што е ист или различен, и што е целосно 

заситен или што содржи една или повеќе 

единици нанезаситеност, но која не е 

ароматична и која има единствена точка на 

приврзаност кон остатокот од молекулата. 

  

, има уште 24 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/58, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K 

9/46, A 61P 1/04  

(11)  9139   (13) Т1 

(21)  2018/975   (22) 21/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  EP20130199278  23/12/2013  -- 

(96)  18/12/2014 EP14814872.9 

(97)  26/09/2018 EP3086782 

(73)  Dr. Falk Pharma GmbH 

Leinenweberstrasse 5 

79108 Freiburg, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WILHELM, Rudolf; PRÖLS, Markus; 

GREINWALD, Roland and MÜLLER, Ralph 

(54)  ОПТИМИЗИРАНА ФАРМАЦЕВТСКА 

ФОРМУЛА ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА 

ИНФЛАМАТОРНИТЕ ПРОМЕНИ НА 

ЕЗОФАГУСОТ 

(57)  1  Ородисперзибилна ефервесцентна 

таблета којашто содржи 0.25 mg до 5 mg од 

будезонид и солта од барем една 

фармаколошка прифатлива киселина којашто, 

во водената средина, може да ослободува гас 

со понатамошна киселина, како и солта од 

понатамошна слаба киселина или слаба 

киселина којашто ја намалува pH вредноста во 

воден раствор, кадешто ефервесцентната 

таблета има маса од 100 mg до 200 mg, се 

карактеризира со тоа што содржи сукралоза во 

количина од 0.1 до 1.0% од тежината, базирано 

на тежината од готовата таблета и солта од 

фармацевтска прифатливата киселина којашто 

во водена средина, може да ослободува гас со 

киселина е NaHCO3, Na2CO3, KHCO3, K2CO2, 

CaCO3, или нивна смеса и солта од 

понатамошна фармацевтска прифатлива слаба 

киселина којашто ја намалува pH вредноста во 

воден раствор е динатриум цитрат, 

мононатриум цитрат или нивна смеса.   

, има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14, C 07D 405/14, C 07D 401/12, 

A 61K 31/4545, A 61K 31/454, A 61P 35/00, A 

61P 43/00  

(11)  9140   (13) Т1 

(21)  2018/976   (22) 21/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201462060724P  07/10/2014  US 

(96)  30/09/2015 EP15777845.7 

(97)  26/09/2018 EP3204377 

(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)  JOSEPH, Sajan; PARTHASARATHY, 

Saravanan; WOLFANGEL, Craig D.; BEIGHT, 

Douglas W.; COATES, David A.; MCMILLEN, 

William T.; PEI, Huaxing; SAWYER, Jason Scott 

and ZHAO, Gaiying 

(54)  АМИНОПИРИДИЛОКСИПИРАЗОЛ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата:  

 

  

кадешто:  

 

R1 е водород, изопропил, дифлуорометил, 

дифлуороетил или циклопропил; 

R2 е етил, терц-бутил, пиридин-2-ил, 

тетрахидропиран-4-ил, тетрахидрофуран-3-ил, 

циклопропил или циклобутил; и  

R3 е карбамоилфенил, пиридин-2-ил, (1-

хидрокси-1-метилетил)пиридинил, 1-метил-2-

оксо-1H-пиридин-4-ил, 1-метилпиразолил, 

пиразин-2-ил, 2-метоксипиримидин-4-ил, 1-

метил-2-оксо-1H-пиримидин-4-ил, пиридазин-3-

ил, 6-хлоропиридазин-3-ил, 6-метилпиридазин-

3-ил, или 6-метоксипиридазин-3-ил;  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол.  
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  , има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395, 

A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00  

(11)  9141   (13) Т1 

(21)  2018/978   (22) 22/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20050749905P  13/12/2005  US; 

US20060810231P  02/06/2006  US; 

US20060850625P  10/10/2006  US; 

US20060856872P  03/11/2006  US and 

US20060859404P  16/11/2006  US 

(96)  12/12/2006 EP16197502.4 

(97)  03/10/2018 EP3184526 

(73)  Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off 

Wilmington, DE 19803, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  RODGERS, James D.; SHEPARD, Stacey; 

MADUSKUIE, Thomas P.; WANG, Haisheng; 

FALAHATPISHEH, Nikoo; RAFALSKI, Maria; 

ARVANITIS, Argyrios G.; STORACE, Louis; 

JALLURI, Ravi Kumar; FRIDMAN, Jordan S. and 

VADDI, Krishna 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛО [2,3-

D]ПИРИМИДИН КАКО ИНХИБИТОРУ БА 

ЈАНУС КИНАЗА 

(57)  1  Соединение кое е 3-циклопентил-3-[4-

(7H-пиоло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-

ил]пропан нитрил, во кое еден или повеќе 

атоми на водород се заменети со деутериум 

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

, има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  B 21F 27/06, B 21F 27/00  

(11)  9142   (13) Т1 

(21)  2018/979   (22) 22/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  IT2009BO00576  10/09/2009  IT 

(96)  10/09/2010 EP10771814.0 

(97)  05/09/2018 EP2475477 

(73)  OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. 

Via Kennedy 10 

40069 Zola Predosa (BO), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FERRAIOLO, Francesco 

(54)  ЗАШТИТНА МЕТАЛНА МРЕЖА И 

МАШИНА И ПОСТАПКА ЗА НЕЈЗИНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Заштитна метална мрежа од таков вид 

којшто содржи структура на нишка од 

издолжени елементи (10, 20) предоминантно во 

основна насока и превиткани или преклопени 

со наизменични јазли во насока напречно на 

основната насока со цел да бидат вплетени 

една со друга во вплетен дел (24) кој што 

содржи само два меѓу вмрежени елементи, 

притоа создавајќи мрежи од метално 

вмрежување, кадешто нишката од издолжени 

елементи е изработена од прва група на 

издолжени елементи (10) којашто содржи 

множество на издолжени елементи (10) којшто 

имаат прва јачина, и втора група на издолжени 

елементи (20) којашто содржи најмалку еден 

издолжен зајакнат елемент (20) којшто има 

втора јачина, поголема од првата јачина, 

кадешто наведените вплетени  делови се 

дефинирани со помош на линиите на 

соодветните издолжени елементи коишто се 
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извртуваат еден во однос на друг во спротивна 

насока на извртување и најмалку едниот 

издолжен зајакнат елемент (20) од втората 

група на издолжени елементи е вплетен со два 

соседни издолжени елементи (10), 

се карактеризира со тоашто најмалку едниот 

издолжен зајакнат елемент (20) од втората 

група на издолжени елементи е свиткан или 

преклопен со наизменични јазли во основа 

помалку изработени во напречен правец 

споредено со наизменичните јазли со коишто 

издолжените елементи (10) од првата група на 

издолжени елементи се превиткани  

  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/46, H 04N 7/24, H 04N 19/70, H 

04N 19/503  

(11)  9143   (13) Т1 

(21)  2018/980   (22) 22/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161504178P  02/07/2011  US and 

US201161552549P  28/10/2011  US 

(96)  02/07/2012 EP17187918.2 

(97)  21/11/2018 EP3267681 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro 

Yeongtong-gu 

Suwon-si 

Gyeonggi-do 16677, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PARK, Young-o; CHOI, Kwang-pyo; KIM, 

Chan-yul and YANG, Hee-chul 

(54)  АПАРАТУРА ЗА МУЛТИПЛЕКСИРАЊЕ И 

ДЕМУЛТИПЛЕКСИРАЊЕ НА ВИДЕО 

ПОДАТОК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 

РЕПРОДУЦИРАНА СОСТОЈБА НА ВИДЕО 

ПОДАТОК 

(57)  1  Апаратура за декодирање на видео 

којашто содржи: 

процесор конфигуриран за прием (2010), од 

податочен тек, единица на мрежен абстрактен 

слој (NAL) која што содржи заглавие, добивање 
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(2020), од заглавието, вид на информација 

којашто укажува на вид на постојна слика и 

случаен влезен покажувач кој укажува на 

постојната слика е репродуциран во согласност 

со нормална репродукција или во согласност со 

случаен влез, доколку видот на информацијата 

и случајниот влезен покажувач укажува на тоа 

дека постојната слика е чиста случајна влезна 

слика употребена во нормална репродукција, 

декодирање на главната слика која претходи на 

постојната слика во прикажувачки ред но ја 

следи постојната слика во декодирачки ред со 

реферирање кон слика декодирана пред 

постојната слика, доколку видот на 

информацијата и случајниот влезен покажувач 

укажува на тоа дека постојната слика е чиста 

случајна влезна слика употребена во 

случајниот влез, прескокнување на декодирање 

на водечката слика, 

кадешто постојната слика е поделена во 

множество на максимални кодирани единици, 

кадешто една од множеството на максимални 

кодирани единици е поделена во множество на 

кодирани единици. 

  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/137, A 61K 31/138, A 61K 31/145, 

A 61K 31/164, A 61K 31/185, A 61K 31/195, A 

61K 31/197, A 61K 31/42, A 61K 31/428, A 61K 

31/44, A 61K 31/445, A 61K 31/64, A 61K 45/06, 

A 61K 9/20, A 61P 25/28  

(11)  9144   (13) Т1 

(21)  2018/981   (22) 22/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  EP20110305217  01/03/2011  --; 

EP20110305687  06/06/2011  --; 

US201161468658P  29/03/2011  US and 

US201161493606P  06/06/2011  US 

(96)  01/03/2012 EP13196461.1 

(97)  29/08/2018 EP2727588 

(73)  Pharnext 

11, rue des Peupliers 

92130 Issy-les-Moulineaux, FR 



 

 

105 

 

Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Cohen, Daniel; Nabirochkin, Serguei; 

Chumakov, Ilya; Vial, Emmanuel and Guedj, 

Mickaël 

(54)  Терапија на невролошки пореметувања 

со комбинација на баклофен и акампросат 

(57)  1  Композиција која што содржи (i) 

баклофен или неговата фармацевтски 

прифатлива сол, или арбаклофен плакарбил 

или 3-(p-хлорофенил)-4-хидроксибутерна 

киселина, и (ii) aкампросат или неговата 

фармацевтски прифатлива сол, или 

хомотаурин или етил диметил амонијум пропан 

сулфонат или таурин, за употреба во 

третирање на мултипла склероза кај субјект на 

кој му е тоа потребно.  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07H 21/04, C 07K 16/28, C 07K 16/00, A 

61K 39/395  

(11)  9145   (13) Т1 

(21)  2018/982   (22) 22/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20100331177P  04/05/2010  US 

(96)  04/05/2011 EP11778283.9 

(97)  24/10/2018 EP2566517 

(73)  Five Prime Therapeutics, Inc. 

111 Oyster Point Boulevard 

South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  VASQUEZ, Maximiliano and WONG, Justin 

(54)  АНТИТЕЛА, КОИ ВРЗУВААТ CSF1R 

(57)  1  Изолирано антитело кое содржи тежок 

ланец и лесен ланец, при што антителото 

опфаќа: 

(i) тежок ланец кој содржи CDR1 со тежок ланец 

(HC) кој што има секвенца од SEQ ID NO: 15, 

HC CDR2 има секвенца од SEQ ID NO: 16 и HC 

CDR3 има секвенца од SEQ ID NO: 17 , и 

(ii) лесен ланец кој содржи лесен ланец (LC) 

CDR1 кој има секвенца од SEQ ID NO: 18, LC 

CDR2 има секвенца од SEQ ID NO: 19 и LC 

CDR3 има секвенца од SEQ ID NO: 20 ; 

каде што антителото го врзува човечкиот 

CSF1R, го блокира врзувањето на CSF1 и IL34 

во наведениот CSF1R и ја инхибира CSF1- и 

IL34-индуцираната CSF1R фосфорилација. 

  

, има уште 20 патентни барања 
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(51)  C 23C 14/24, C 23C 4/00, C 23C 14/56, C 

23C 14/50  

(11)  9146   (13) Т1 

(21)  2018/983   (22) 23/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)   

(96)  14/01/2014 EP14878801.1 

(97)  29/08/2018 EP3095890 

(73)  The Batteries spólka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia 

35-005 Rzeszów, PL 

(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)  Khisamov, Ayrat Khamitovich 

(54)  МЕТОД ЗА НАНЕСУВАЊЕ НА ПРЕМАЗ 

ОД ТЕНКИ СЛОЕВИ И ПРОИЗВОДНА ЛИНИЈА 

ЗА НЕГОВА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  

(57)  1  Метод за нанесување на тенки слоеви 

на подлоги, според кој што 

 

- подлогите се сместени на држачи за подлоги 

(22) од кои секоја е инсталирана на вагон (2) и 

монтирана така да се движи низ коморите за 

обработка (17) по специфициран редослед,  

и 

- држачите на подлогата (22) се движат низ 

коморите за обработка (17) по редослед, а 

пре¬ма¬зот се прави во коморите за обработка 

(17), со помош на уреди за обработка вградени 

во нив, 

и 

- каде што држачите на подлогата се 

претставени во форма на ротирачки барабани, 

- и каде што ротирачките барабани се движат 

низ областите на третирање на уредите за 

об¬ра¬ботка паралелно на оската на ротација 

на ротирачките барабани, и на поминувањето 

низ ко¬мо¬рите за обработка (17) тие се 

ротирани со константна линеарна и аголна 

брзина, што се карактеризира со тоа што  

- секој од држачите на подлогата (22) се 

забрзуваат со надворешен погон (24) со 
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потребната аголна брзина во најмалку една 

комора со брана (13, 14) додека вагонот (2) е 

неподвижен, и нивната ротација потоа 

продолжува; 

- со тоа што секој вагон (2) е опремен со 

нисконапонски мотор за ротирање на држачот 

на подлогата, кој што мотор се напојува преку 

валјаци на транспортен систем или преку пое-

ди¬нечни контактни валјаци и линеарни 

водилки на вагонот (2), кои што се изолирани 

од куќиштето на вагонот; 

и 

- со тоа што соодносот помеѓу линеарната и 

аголната брзина е селектиран врз основа на 

сос¬тојбата што секоја точка од површината на 

ротирачкиот барабан  

- прави најмалку две комплетни ротации при 

поминувањето низ областите на третирање на 

уредот за обработка (17). 

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 33/24, A 61K 41/00, A 61P 35/00, B 

82Y 5/00  

(11)  9152   (13) Т1 

(21)  2018/986   (22) 23/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  EP20080157686  05/06/2008  -- and 

US20080060202P  10/06/2008  US 

(96)  04/06/2009 EP16187263.5 

(97)  31/10/2018 EP3150227 

(73)  Nanobiotix 

60 rue de Wattignies 

75012 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LEVY, Laurent; POTTIER, Agnès; ROUET, 

Annabelle; MARILL, Julie; DEVAUX, Corinne and 

GERMAIN, Matthieu 

(54)  НЕОРГАНСКИ НАНОЧЕСТИЧКИ СО 

ВИСОКА ГУСТИНА ЗА УНИШТУВАЊЕ НА 

КЛЕТКИ IN-VIVO                                         
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(57)  1  Употреба на наночестички HfO2 или 

агрегати на наночестички HfO2 за подготовка на 

фармацевтски состав за употреба во метод на 

менување или уништување на целните клетки 

во животно кога наведените клетки се изложени 

на јонизирачки зрачења, при што густината на 

споменатите HfO2 наночестички или густината 

од наведените агрегати на наночестички на 

HfO2 е од најмалку 7g/cm3, и каде што секој 

агрегат на наночестички или наночестички е 

покриен со биокомпатибилен слој што 

овозможува стабилност на наночестичките или 

наночестичките помеѓу pH 6,5 и 7,5 во 

физиолошка течност.  

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/119, H 04N 19/124, H 04N 19/159, 

H 04N 19/593, H 04N 19/196, H 04N 19/463, H 

04N 19/503, H 04N 19/176  

(11)  9153   (13) Т1 

(21)  2018/987   (22) 26/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  KR20110115220  07/11/2011  KR 

(96)  07/11/2012 EP12847552.2 

(97)  07/11/2018 EP2752005 

(73)  Infobridge Pte. Ltd. 

Singapore 079903, SG 

(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)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  МЕТОД ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДВИЖЕЊЕ  

(57)  1  Метод за декодирање на видео 

податоци во режим на спојување, каде што, во 

режимот на спо¬ју-ва¬ње, информациите за 

движење на еден од блоковите кандидати за 

спојување е подесен на ин-фор¬мации за 

движење на актуелната единица за 

предвидување, кој што опфаќа: 

 

создавање на список за спојување со 

користење на достапни просторни и временски 

блокови кандидати за спојувачки;  

подесување на информации за движење на 
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еден блок кандидат за спојување на списокот за 

спојување кој што одговара на индекс на 

спојување како информации за движење на 

акту¬ел¬ната единица за предвидување; 

генерирање на блок за предвидување на 

актуелната единица за предвидување со 

користе-ње на информациите за движење; и 

генерирање на квантизиран блок со обратно-

скенирање на квантизирани компоненти со 

кое¬фициент, генерирање на трансформиран 

блок со обратно-квантизирање на квантизиран 

блок со користење на параметар за 

квантизација и генерирање на преостанат блок 

со обрат¬но-трансформирање на 

трансформираниот блок; 

каде што кога актуелната единица за 

предвидување е втора единица за 

предвидување меѓу две единици за 

предвидување поделена од една актуелна 

единица за кодирање со асимет¬рич¬на 

поделба, првата единица за предвидување 

поделена со асиметрична поделба не тре¬ба 

да биде спојувачки кандидатски блок, и 

каде што блокот кандидат за просторно 

спојување е лев блок, горен блок, горен десен 

блок, долен лев блок или горен лев блок на 

актуелната единица за предвидување, а 

горниот лев блок е подесен како блок кандидат 

за спојување кога еден или повеќе од левиот, 

горниот блок, горниот десен блок, долниот лев 

блок се недостапни. 

  

, има уште 5 патентни барања 

 

 

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

61K 9/19, A 61K 9/50, A 61K 9/70, A 61P 25/00

  

(11)  9186   (13) Т1 

(21)  2018/988   (22) 26/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20100291928P  04/01/2010  US 

(96)  19/08/2010 EP10840699.2 

(97)  14/11/2018 EP2398488 

(73)  Mapi Pharma Limited 
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16 Einstein Street Weizmann Science Park P.O. 

Box 4113 

74140 Ness Ziona, IL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MAROM, Ehud and RUBNOV, Shai 

(54)  ДЕПО СИСТЕМ КОЈШТО СОДРЖИ 

ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ 

(57)  1  Парентерален фармацевтски состав со 

долго дејство којшто содржи терапевтска 

ефективна количина на глатирамер ацетат и 

поли (D,L-лактид-ко-гликолид) (PLGA) како 

фармацевтски прифатлив биодеградибилен 

носач, составот е во депо форма за 

продолжено ослободување соодветна за 

распоред на дозирање од еднаш неделно до 

еднаш на секои 6 месеци во доза во опсег од 20 

до 750mg глатирамер ацетат,  

кадешто составот содржи внатрешна водена 

фаза којашто содржи терапевтска ефективна 

количина на глатирамер ацетат, водена 

нерастворлива полимерна фаза којашто 

содржи PLGA и екстерна водена фаза и 

кадешто составот е во формата на 

микрочестички подготвени со вода-во масло-во 

вода двојно емулзификациона постапка.  

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 401/10, C 07D 413/14, C 07D 413/10, 

C 07D 405/10, C 07D 403/14, C 07D 417/10, C 

07D 401/14, A 61K 31/4725, A 61P 43/00, A 61P 

19/00, A 61P 13/12, A 61P 1/10  

(11)  9154   (13) Т1 

(21)  2018/989   (22) 27/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  JP20140151726  25/07/2014  JP and 

JP20150051289  13/03/2015  JP 

(96)  24/07/2015 EP15825310.4 

(97)  21/11/2018 EP3173408 

(73)  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 

24-1, Takada 3-chome Toshima-ku 

Tokyo 170-8633, JP 
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(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OHTA, Hiroshi; KURODA, Shoichi; USHIKI, 

Yasunobu; KAWABE, Kenichi; UNEUCHI, Fumito; 

SHIBATA, Tsuyoshi; TABUSE, Hideaki; 

MUNETOMO, Eiji and CHONAN, Sumi 

(54)  ФЕНИЛ ТЕТРАХИДРОИЗОХИНОЛИН 

СОЕДИНЕНИЕ СУПСТИТУИРАНО СО 

ХЕТЕРОАРИЛ 

(57)  1  Соединение претставено со следнава 

формула [1] или негова фармацевтски 

прифатлива сол: 

 [Формула 1] 

  A-Y  [1] 

 назначено со тоа, што   

A претставува структура претставена со 

следнава формула [2]: 

  

  каде што 

R11 и R12 се исти или различни и секое 

претставува атом на водород или халоген атом, 

R2 претставува атом на водород или C1-6 

алкил, 

прстен E претставува пирол, фуран, пиразол, 

имидазол, изоксазол, оксазол, изотиазол 

триазол, оксадиазол, тетразол, пиридин, 

пиридазин, пиримидин, или пиразин, 

R31 и R32 се исти или различни и секое 

претставува атом на водород, циано, C1-6 

алкил, C1-6 алкокси, или моно-C1-6 

алкиламино, и 

W претставува единечна врска, формулата -

NH-, формулата -O-, или формулата - CONH-, и 

  Y претставува атом на водород 

или any структура со следнава формулаs [3’]: 

 

 

  каде што 

  Z1 претставува било која 

структура од следнава група на формули [4’]: 

 

 

  

Z3 претставува структура со следнава формула 

[4-a]: 
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L2, L2’, L2", и L2’" се исти или различни и секое 

претставува било која структура од следнава 

група на формули [5]: 

 

 

и 

A’, A", и A’" секое ја претставува истата 

структура како структурата претставена со A. 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 61F 5/01, A 61F 13/06  

(11)  9155   (13) Т1 

(21)  2018/990   (22) 27/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  FR20140063309  24/12/2014  FR 

(96)  17/12/2015 EP15823655.4 

(97)  26/09/2018 EP3236888 

(73)  Millet Innovation 

ZA Champgrand BP 64 

26270 Loriol sur Drome, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MILLET, Damien; GRANGE, Odile and 

FONTAINE, Thierry 

(54)  УРЕД ЗА ЗАШТИТА НА ПЛАНТАРНАТА 

ФАСЦИЈА, ОСОБЕНО ЗА ВРЕМЕ НА 

СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ 

(57)  1  1. Уред за заштита на плантарната 

фасција на ногата, којшто содржи: 

 

перниче (1) коешто вклучува вискозен 

еластичен материјал, конфигуриран за да се 

држи на кожата на платарниот регион, и ги 

покрива метатарзалните глави и 

метатарзофалангеалните зглобови на 

стапалото, и еластичен појас (2) припоен кон 

перничето долж два спротивни трансверзални 

ивици (24, 25), и со помош на влошка (21) 

конфигурирана да минува помеѓу големиот прст 

и неговиот соседен прст на ногата, појасот е со 

ширина конфигурирана целосно да ги прекрие 

внатрешните и надворешните странични 

испакнатини со помош на 

метатарзофалангеалните зглобови на малите и 

големите прсти, кадешто дел од појасот е 

конфигуриран за контакт со врвот на стапалото 

вклучува лепливи елементи (22, 23) на двете 

негови страни, притоа превенирајќи го 

заштитниот уред од лизгање на кожата кога е 

поставен на стапалото и внатре во чорапата 

опкружувајќи го стапалото.  

  

, има уште 12 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

 

 

(51)  C 12N 15/867, A 61K 39/00  

(11)  9156   (13) Т1 

(21)  2018/991   (22) 27/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US20090228491P  24/07/2009  US 

(96)  22/07/2010 EP13194273.2 

(97)  24/10/2018 EP2770061 

(73)  Immune Design Corp. 

1616 Eastlake Ave. E. 

Suite 310 

Seattle, WA 98102, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Allen, James, M.; Van Hoeven, Neal, S.; Li, 

Jin Zhong; Sloan, Derek, D. and Dubensky, 

Thomas W., Jr. 

(54)  НЕ-ИНТЕГРИРАНИ ЛЕНТИВИРАЛНИ 

ВЕКТОРИ 

(57)  1  Псевдотипирана лентивирална 

векторска честичка која содржи обвивка која 

содржи гликопротеин на арбовирус, при што 

честичката содржи: 

(а) нефункционална интеграза, и 

(b) гениум на лентивирален вектор што опфаќа 

мутација или делеција на 3' LTR-проксималниот 

полипурински тракт (PPT) што го прави PPT не-

функционален. 

  

, има уште 15 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

 

 

(51)  C 04B 20/04, C 04B 20/06, C 04B 7/36, C 

04B 28/04, C 04B 7/02, C 04B 28/00  

(11)  9157   (13) Т1 

(21)  2018/992   (22) 28/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  EP20090160271  14/05/2009  -- and 

US20090213174P  14/05/2009  US 

(96)  09/04/2010 EP10713336.5 

(97)  03/10/2018 EP2429966 

(73)  Aalborg Portland A/S 

Rordalsvej 44 

9220 Aalborg Ost, DK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HERFORT, Duncan and DAMTOFT, Jesper 

Sand 

(54)  ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ОД КАЛЦИНИРАНА 

ГЛИНА ВАРОВНИК 

(57)  1  Цемент којшто содржи Портланд цемент 

клинкер и дополнителен материјал за 

цементирање, се карактеризира со тоашто 

дополнителниот цементен материјал се состои 

од: a) калцинирана глина добиена на 

температура од помеѓу 500ºC и 900ºC и б) 

карбонатен материјал избран од групата 

којашто се состои од варовник, магнезиум 

карбонат, калциум магнезиум карбонат, или 

нивна мешавина, кадешто наведениот 

карбонатен материјал е сомелен во 

специфичен површински простор од 3000 - 

15000 cm2/g определен со употреба на Blaine-

ова постапка опишана во EN 196, и кадешто 

само глинениот материјал е топлински 

третиран, и кадешто тежинскиот однос на 

калциниран глинен материјал и карбонатен 

материјал е помеѓу 0.25 и 3, и кадешто 

цементот сочинува 15 до 90% т/т од 

дополнителниот материјал за цементирање.  

, има уште 13 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

(51)  H 04N 19/117, H 04N 19/147, H 04N 19/48, H 

04N 19/463, H 04N 19/467, H 04N 19/18  

(11)  9158   (13) Т1 

(21)  2018/993   (22) 29/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  FR20110060114  07/11/2011  FR 

(96)  06/11/2012 EP16207516.2 

(97)  03/10/2018 EP3209021 

(73)  Dolby International AB 

Apollo Building, 3E 

Herikerbergweg 1-35 

1101 CN Amsterdam Zuid-Oost, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Henry, Felix and Gordon, Clare 

(54)  МЕДИУМ ЗА СНИМАЊЕ ШТО СКЛАДИРА 

ПОДАТОЦИ ОД КОДИРАНИ СЛИКИ 

(57)  1  Медиум што може да се чита преку 

компјутер што содржи проток на податоци 

претставен од барем една слика поделена во 

партиции, која е претходно кодирана, протокот 

на податоци содржи:  

- a) податоци од партициите (Bi) од оваа 

кодирана слика, податоците од партиција (Bi) се 

коефициенти за директна трансформација на 

секоја партиција, наведените податоци од 

наведената партиција (Bi) ги содржат знаците 

на коефициентите со исклучок на знакот од 

првиот коефициент различен-од-нула од оваа 

партиција кој е во состојба да биде скриен; 

- б) бројот на коефициенти помеѓу првиот и 

последниот коефициент различен-од-нула 

вклучувајќи ги и првиот и последниот 

коефициент различен-од-нула од наведената 

партиција (Bi) укажува дали знакот на првиот 

коефициент различен-од-нула од оваа 

партиција е скриен, и 

- ц.1) доколку наведениот број на коефициенти 

помеѓу помеѓу првиот и последниот коефициент 

различен-од-нула вклучувајќи ги и првиот и 

последниот коефициент различен-од-нула е 

помал од претходно дефиниран праг (TSIG), 

знакот на првиот коефициент различен-од-нула 

не е скриен но е содржан во податоците од 

наведената партиција (Bi) 

- ц.2) доколку наведениот број на коефициенти 

помеѓу помеѓу првиот и последниот коефициент 

различен-од-нула вклучувајќи ги и првиот и 

последниот коефициент различен-од-нула е 

поголем од или еднаков на претходно 

дефинираниот праг (TSIG), знакот на првиот 

коефициент различен-од-нула е скриен, и 

паритетот на сумата од наведените 

коефициенти помеѓу првиот и последниот 

коефициент различен-од-нула ја покажува 

вредноста на наведениот скриен знак, и 

- д) доколку наведениот паритет е парен, 

наведениот скриен знак е позитивен, и доколку 

наведениот паритет е непарен, наведениот 

скриен знак е негативен. 

  

, има уште 2 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

 

 

(51)  C 07K 16/12, C 12P 21/08, A 61K 39/085, A 

61K 39/40  

(11)  9159   (13) Т1 

(21)  2018/994   (22) 29/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161440581P  08/02/2011  UG 

(96)  07/02/2012 EP12745207.6 

(97)  29/08/2018 EP2673373 

(73)  MedImmune, LLC 

One MedImmune Way 

Gaithersburg, MD 20878, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SELLMAN, Bret; TKACZYK, Christine; HUA, 

Lei; CHOWDHURY, Partha; VARKEY, Reena; 

DAMSCHRODER, Melissa; PENG, Li; 

OGANESYAN, Vaheh and HILLIARD, Jamese, 

Johnson 

(54)  АНТИТЕЛА ШТО СПЕЦИФИЧНО 

ВРЗУВААТ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

АЛФА ТОКСИН И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолирано антитело или негов 

фрагмент што врзува антиген, назначено со 

тоа, што изолираното антитело или неговиот 

фрагмент што врзува антиген  

имуноспецифично се врзува за Staphylococcus 

aureus алфа токсин полипептид и вклучува:  

(a) VH CDR1 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 69; 

(б) VH CDR2 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 70; 

(ц) VH CDR3 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 71; 

(д) VL CDR1 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 1; 

(e) VL CDR2 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 2, и 

(ф) VL CDR3 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 68. 

  

, има уште 16 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

 

 

(51)  A 61K 31/566, A 61K 9/00, A 61K 9/52, A 

61P 15/02  

(11)  9160   (13) Т1 

(21)  2018/996   (22) 29/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  ES20080002384  07/08/2008  ES 

(96)  07/08/2009 EP09781641.7 

(97)  19/09/2018 EP2328589 

(73)  ITF Research Pharma, S.L.U 

Polígono Industrial Alcobendas 

San Rafael, 3 

28108 Alcobendas, Madrid, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MOSCOSO DEL PRADO, Jaime; ACEBRÓN 

FERNÁNDEZ, ÁIvaro; BLANCO LOUSAME, 

Dolores and NIETO MAGRO, Concepción 

(54)  ТРЕТМАН НА ВАГИНАЛНА АТРОФИЈА 

КАЈ ЖЕНИ СО ТУМОР ПАТОЛОШКИ РИЗИК 

(57)  1  Употреба на естриол во подготвувањето 

на фармацевтската формулација за вагинална 

администрација со капацитетот за 

самоограничување на апсорпцијата на естриол, 

за заштитата и/или лекувањето на 

урогенитална атрофија кај жени коишто 

страдаат или имаат страдано од естроген-

зависен тумор или жени кои се носачи на 

генетски мутации BRCA1 или BRCA2; и 

кадешто фармацевтската формулација 

обезбедува естриол во доза помалку од 0.3 

mg/ден.   

, има уште 14 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

 

 

(51)  A 61K 31/566, A 61K 9/00, A 61K 9/52, A 

61P 15/02  

(11)  9161   (13) Т1 

(21)  2018/997   (22) 29/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  ES20080003623  19/12/2008  ES 

(96)  07/08/2009 EP09781638.3 

(97)  19/09/2018 EP2376086 

(73)  ITF Research Pharma, S.L.U 

Polígono Industrial Alcobendas 

San Rafael, 3 

28108 Alcobendas, Madri, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MOSCOSO DEL PRADO, Jaime; ACEBRÓN 

FERNÁNDEZ, ÁIvaro; BLANCO LOUSAME, 

Dolores and NIETO MAGRO, Concepción 

(54)  ТРЕТМАН НА ВАГИНАЛНА АТРОФИЈА 

КАЈ ЖЕНИ СО КАРДИОВАСКУЛАРЕН 

ПАТОЛОШКИ РИЗИК 

(57)  1  Употреба на естриол во подготвувањето 

на фармацевтската формулација за вагинална 

администрација, со капацитетот за 

самоограничување на апсорпцијата на естриол, 

за заштитата и/или лекувањето на 

урогенитална атрофија кај жени коишто 

страдаат или имаат страдано од 

кардиоваскуларна патологија избрана од жени 

коишто страдаат или страдале од коронарна 

болест, мозочен удар, длабока венска 

тромбоза, белодробен емболизам, 

суперфицијален тромбофлебитис, 

тромбофилија и/или тешка мигрена со аура; и 

кадешто фармацевтската формулација 

обезбедува естриол во доза помалку од 0.3 mg/ 

ден.   

, има уште 13 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

 

 

(51)  C 07K 16/00, C 12P 21/08, A 61K 39/00, A 

61P 35/00  

(11)  9162   (13) Т1 

(21)  2018/998   (22) 29/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)  US201161538454P  23/09/2011  US; 

US201261597409P  10/02/2012  US and 

US201261692978P  24/08/2012  US 

(96)  24/09/2012 EP12833767 

(97)  31/10/2018 EP2758073 

(73)  OncoMed Pharmaceuticals, Inc. 

800 Chesapeake Drive 

Redwood City, CA 94063, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  GURNEY, Austin L.; SATO, Aaron Ken and 

BOND, Christopher John 

(54)  VEGF/DLL4 ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ И 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Биспецифично антитело кое содржи: 

а) прво место за врзување со антиген кое 

специфично го врзува факторот за раст на 

човечкиот васкуларен ендотелен раст (VEGF), и 

b) второ место за врзување со антигени кое 

специфично го врзува човечкиот делта-сличен 

4 лиганд (DLL4), 

каде што првото место за врзување со антиген 

содржи CDR1 со тежок ланец кој содржи 

NYWMH (SEQ ID NO: 17), CDR2 со тежок ланец 

кој што содржи DINPSNGRTSYKEKFKR (SEQ ID 

NO: 18) и CDR3 со тежок ланец кој содржи 

HYDDKYYPLMDY (SEQ ID NO: 19) ; 

каде што второто место за врзување со антиген 

содржи TAYYIH (SEQ ID NO: 13) или AYYIH 

(SEQ ID NO: 79), CDR2 на тежок ланец кој што 

содржи YIX1X2YX3X ATNYNQKFKG (SEQ ID 

NO: 80), каде што X1 е серин или аланин, X2 е 

серин , аспарагин или глицин, X3 е аспарагин 

или лизин, и X4 е глицин, аргинин или 

аспартична киселина и CDR3 со тежок ланец кој 

содржи RDYDYDVGMDY (SEQ ID NO: 16); и 

каде што и првото и второто место за врзување 

со антигени опфаќаат CDR1 со лесен ланец кој 

содржи RASESVDNYGISFMK (SEQ ID NO: 20), 

CDR2 на лесен ланец кој што содржи 

AASNQGS (SEQ ID NO: 21) и CDR3 на лесен 

ланец кој што содржи QQSKEVPWTFGG (SEQ 

ID NO : 22). 

  

, има уште 21 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/50, B 01D 53/79, F 23J 15/04  

(11)  9163   (13) Т1 

(21)  2018/999   (22) 30/11/2018 

(45) 30/04/2019 

(30)   

(96)  01/06/2015 EP15468005.2 

(97)  31/10/2018 EP3100781 

(73)  RUDIS poslovno zdruzenje za inzeniring in 

izgradnjo objektov d.o.o. Trbovlje 

Trg revolucije 25B 

1420 Trbovlje, SI 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Loos, Dieter and Bas, Dejan 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ЧИСТЕЊЕ НА 

ОТПАДНИ ГАСОВИ СО ВИСОКИ 

ПЕРФОРМАНСИ 

(57)  1  Распрскувачка комора за високо 

ефикасно отстранување на сулфурни оксиди и 

други сродни еколошки загадувачи од отпадни 

гасови преку гасно-течна апсорбција со  

хемиска реакција кој се состои од: 

 

 реакционен резервоар (8) за собирање 

на паѓачките капки од распрскување, за 

напојување на рециркулационите пумпи на 

распрскувачката комора за растворање на 

реагенс и за формирање на 

десулфуризационен производ од отпаден гас; 

 

 влезен канал (5) за довод на отпадните 

гасови во распрскувачката комора; 

 комора за зоната на распрскување 

сместена помеѓу доводниот (5) и излезниот (10) 

канал, која се состои од најмалку две низи за 

распрскување (11-16) со млазнизи за прскање, 

која е карактеристична во тоа што, 

 

влезниот канал (5) за довод на отпадни гасоци 

во распрскувачката комора е опремен со ред од 

најмалку две рамни подвижни лопатки (1-4) кои 

се поставени со специфичен агол на ротација 

(ɑ) во однос на насоката на доводниот канал 

(5), при што аголот на ротација (ɑ) варира во 
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опсег од 1о и 10о, па на тој начин обезбедува 

профил на доводна брзина во облик на клин со 

повисока брзина на отпадните гасови на дното 

на доводниот канал на прочистувачот (5) и   

при што за множеството на распрскувачки низи 

(11-15), со исклучок на горната распрскувачка 

низа (16), млазниците на ѕидовите на 

прочистувачот (19) прскаат надолу , а другите 

млазници во средината на распрскувачките 

низи (11-15) прскаат и нагоре и надолу; 

за горната распрскувачка низа (16) , 

млазниците прскаат само надолу. 

  

, има уште 7 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

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

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

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

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8F03G3/00 8F03G3/00 9201 T1 

8F04B9/04 8F03G3/00 9201 T1 

8F16H57/12 8F03G3/00 9201 T1 

8A61K35/30 8A61K35/28 9209 T1 

8C12N5/077 8A61K35/28 9209 T1 

8C07D405/10 8C07D401/10 9154 T1 

8C04B28/00 8C04B7/02 9157 T1 

8H04N19/467 8H04N19/463 9158 T1 

8C07K16/12 8C12P21/08 9159 T1 

8A61P15/02 8A61K9/00 9161 T1 

8C12P21/08 8A61K39/00 9162 T1 

8B01D53/50 8B01D53/50 9163 T1 

8F23J15/04 8B01D53/50 9163 T1 

8A61K33/24 8A61K31/437 9177 T1 

8A61P35/00 8A61K31/437 9177 T1 

8A61K31/4245 8C07D417/04 9207 T1 

8A61K31/381 8A61K9/70 9189 T1 

8A23L33/21 8A61K36/185 9116 T1 

8A61K31/191 8A61K36/185 9116 T1 

8A61K31/4985 8C07D471/14 9210 T1 

8A61P9/00 8C07D401/14 9211 T1 

8A01N43/04 8A01N43/04 9120 T1 

8A61K47/26 8A61K31/4155 9124 T1 

8A61K47/18 8C07C271/16 9125 T1 

8G01N33/50 8G01N33/50 9129 T1 

8A61K31/66 8A61K31/66 9132 T1 

8C07F9/6568 8A61K31/66 9132 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/7072 9134 T1 

8A61K31/506 8A61K31/7072 9134 T1 

8A61P37/00 8C07D495/04 9137 T1 

8C07D495/04 8C07D495/04 9137 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 9138 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/14 9140 T1 

8A61K31/395 8C07D471/04 9141 T1 

8B21F27/06 8B21F27/00 9142 T1 

8B63C9/08 8B63B35/79 9218 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 9219 T1 

8C07C303/28 8C07C45/45 9221 T1 

8C07C45/45 8C07C45/45 9221 T1 

8A61K31/551 8C07D471/04 9180 T1 

8C07D281/10 8C07D403/12 9181 T1 

8A61K9/50 8A61K38/16 9186 T1 

8C07H21/04 8A61K39/395 9145 T1 

8A61P35/00 8C07F9/6512 9191 T1 

8A61K39/395 8A61K31/454 9147 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 9148 T1 

8C07K14/81 8C07K14/81 9150 T1 

8G06M1/16 8A61M15/00 9223 T1 

8G06M1/24 8A61M15/00 9223 T1 

8A61K47/14 8A61K9/127 9196 T1 

8A61K31/454 8C07D211/22 9199 T1 

8A61M5/315 8A61K39/395 9200 T1 

8A61P43/00 8C07D409/10 9202 T1 

8C07D413/10 8C07D409/10 9202 T1 

8H04N19/91 8H04N19/91 9165 T1 

8A61K31/137 8C07K14/605 9167 T1 

8A61K31/198 8C07K14/605 9167 T1 

8A61K31/7048 8C07K14/605 9167 T1 

8C07K14/605 8C07K14/605 9167 T1 

8C07C219/08 8C07C219/08 9168 T1 

8C07C309/18 8C07C219/08 9168 T1 

8A47K3/40 8A47K3/40 9169 T1 

8A61K9/19 8A61K9/19 9170 T1 

8A61K31/433 8A61K31/50 9204 T1 

8A61K45/06 8A61K31/50 9204 T1 

8A61P31/14 8A61K9/48 9171 T1 

8A61M1/14 8C07K1/22 9214 T1 
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8A61K31/47 8C07D215/233 9117 T1 

8A61K39/395 8A61K39/00 9208 T1 

8A61P19/02 8A61K39/00 9208 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 9208 T1 

8A61K35/28 8A61K35/28 9209 T1 

8C12N5/071 8A61K35/28 9209 T1 

8B82Y5/00 8A61K41/00 9152 T1 

8C07D401/14 8C07D401/10 9154 T1 

8C07D413/14 8C07D401/10 9154 T1 

8A61K31/566 8A61K31/566 9160 T1 

8A61P15/02 8A61K31/566 9160 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 9162 T1 

8C07D413/04 8C07D417/04 9207 T1 

8C07D285/00 8A61K31/38 9111 T1 

8A61K31/194 8A61K36/185 9116 T1 

8C07D471/14 8C07D471/14 9210 T1 

8A61K31/541 8C07D401/14 9211 T1 

8A61P7/00 8C07D401/14 9211 T1 

8C25D21/12 8G01N27/416 9118 T1 

8H04W4/02 8H04W4/02 9217 T1 

8A61K9/08 8A61K31/4155 9124 T1 

8A61P27/02 8A61K31/4155 9124 T1 

8A61P43/00 8A61K31/4155 9124 T1 

8A61K47/16 8C07C271/16 9125 T1 

8C07D207/16 8C07C271/16 9125 T1 

8A61P21/00 8C12N15/113 9126 T1 

8A61L24/04 8A61L24/04 9127 T1 

8H01M10/04 8H01M4/74 9128 T1 

8H01M4/62 8H01M4/74 9128 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 9133 T1 

8A61P35/00 8A61K31/7072 9134 T1 

8C07D307/64 8A61K31/18 9135 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 9138 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 9138 T1 

8A61K9/20 8A61P1/04 9139 T1 

8C07D401/12 8C07D401/14 9140 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 9141 T1 

8C07D401/10 8C07D401/14 9219 T1 

8F01N3/08 8B01D53/94 9220 T1 

8C07C45/65 8C07C45/45 9221 T1 

8C07D473/16 8C07D473/16 9113 T1 

8C07D473/18 8C07D473/16 9113 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 9178 T1 

8A61P29/00 8C07D471/04 9178 T1 

8A61P25/16 8C07D471/04 9180 T1 

8A61P25/28 8C07D403/12 9181 T1 

8A61P29/00 8C07D403/12 9181 T1 

8C07D267/14 8C07D403/12 9181 T1 

8C07D409/12 8C07D403/12 9181 T1 

8E04B1/24 8E04B1/24 9182 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 9185 T1 

8A61K9/19 8A61K38/16 9186 T1 

8B01D15/00 8C02F1/28 9187 T1 

8C02F1/28 8C02F1/28 9187 T1 

8A61K45/06 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K9/20 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K31/513 8C07F9/6512 9191 T1 

8C07F9/6558 8C07F9/6512 9191 T1 

8A61P35/04 8A61K31/454 9147 T1 

8A61K31/4745 8C07K16/28 9148 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 9148 T1 

8C07K14/025 8A61K39/12 9151 T1 

8A61K31/551 8C07D409/10 9202 T1 

8A61P25/04 8C07D409/10 9202 T1 

8A61K31/221 8C07C219/08 9168 T1 

8A61K31/195 8A61K31/50 9204 T1 

8B62K3/16 8A61G5/04 9213 T1 

8A61M1/16 8C07K1/22 9214 T1 

8A61K31/495 8C07C237/22 9215 T1 

8C07D417/04 8C07C237/22 9215 T1 

8C07D215/233 8C07D215/233 9117 T1 

8F02D11/10 8F03G3/00 9201 T1 

8F03G7/08 8F03G3/00 9201 T1 

8A61K39/00 8C12N15/867 9156 T1 

8C04B20/04 8C04B7/02 9157 T1 

8C04B7/02 8C04B7/02 9157 T1 

8H04N19/463 8H04N19/463 9158 T1 

8H04N19/48 8H04N19/463 9158 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 9161 T1 

8A61P17/00 8C07D417/04 9207 T1 

8C23G1/08 8C23G1/08 9110 T1 

8A61K38/00 8A61K31/38 9111 T1 
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8A61K31/554 8A61K31/554 9197 T1 

8A61K31/575 8A61K31/554 9197 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 9115 T1 

8A23L29/30 8A61K36/185 9116 T1 

8A61K31/733 8A61K36/185 9116 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 9211 T1 

8C12Q1/68 8G01N33/569 9119 T1 

8C07K1/00 8C07K1/00 9123 T1 

8C07K16/00 8C07K1/00 9123 T1 

8A61K31/4155 8A61K31/4155 9124 T1 

8C07C317/44 8C07C271/16 9125 T1 

8A61K31/712 8C12N15/113 9126 T1 

8H01M2/16 8H01M4/74 9128 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 9138 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9138 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 9141 T1 

8A61P37/00 8C07D401/14 9219 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 9219 T1 

8C07D471/04 8C07D401/14 9219 T1 

8C07C309/66 8C07C45/45 9221 T1 

8A61P29/00 8A61K35/74 9172 T1 

8A61P35/00 8C07D473/16 9113 T1 

8A61P31/18 8A61K31/5365 9176 T1 

8A61P29/00 8C07J63/00 9184 T1 

8C07J63/00 8C07J63/00 9184 T1 

8A61K39/395 8A61K9/00 9185 T1 

8A61K47/22 8A61K9/00 9185 T1 

8A61K38/10 8A61K38/16 9186 T1 

8A61K31/519 8A61K9/08 9188 T1 

8H04N19/46 8H04N7/24 9143 T1 

8H04N19/70 8H04N7/24 9143 T1 

8A61K31/145 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K31/164 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K31/44 8A61K31/137 9144 T1 

8C07K16/00 8A61K39/395 9145 T1 

8C07F9/6561 8C07F9/6512 9191 T1 

8A61K31/454 8A61K31/454 9147 T1 

8A61K39/00 8A61K39/12 9151 T1 

8A61K48/00 8A61K9/127 9196 T1 

8A61K31/497 8C07D211/22 9199 T1 

8C07D405/12 8C07D211/22 9199 T1 

8A61K31/4025 8C07D409/10 9202 T1 

8A61K31/4535 8C07D409/10 9202 T1 

8C07K11/02 8A61K9/19 9170 T1 

8A61K31/137 8A61K31/50 9204 T1 

8A61P25/14 8A61K31/50 9204 T1 

8C07D413/04 8C07C237/22 9215 T1 

8H04W52/14 8H04W52/28 9205 T1 

8H04W52/28 8H04W52/28 9205 T1 

8A61P29/02 8A61K39/00 9208 T1 

8A61K35/407 8A61K35/28 9209 T1 

8A61P35/00 8A61K41/00 9152 T1 

8C07D413/10 8C07D401/10 9154 T1 

8C12N15/867 8C12N15/867 9156 T1 

8A61K9/00 8A61K31/566 9160 T1 

8A61K31/282 8A61K31/437 9177 T1 

8A61K31/433 8C07D417/04 9207 T1 

8C07D273/00 8A61K31/38 9111 T1 

8A61K45/06 8C08B37/10 9173 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 9179 T1 

8A61K36/185 8A61K36/185 9116 T1 

8A61P29/00 8C07D471/14 9210 T1 

8C07H15/24 8A01N43/04 9120 T1 

8C12N15/82 8C12N15/82 9121 T1 

8C01G39/00 8C22B3/30 9216 T1 

8A61K9/06 8A61K31/4155 9124 T1 

8A61K47/22 8C07C271/16 9125 T1 

8A61J7/00 8A61J7/00 9131 T1 

8A61J7/04 8A61J7/00 9131 T1 

8B65D83/04 8A61J7/00 9131 T1 

8A61P43/00 8A61K31/7072 9134 T1 

8A61P9/04 8A61K31/18 9135 T1 

8C07C317/14 8A61K31/18 9135 T1 

8C07D491/048 8C07D401/14 9138 T1 

8A61K9/46 8A61P1/04 9139 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 9140 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 9140 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 9141 T1 

8B21F27/00 8B21F27/00 9142 T1 

8B63C11/46 8B63B35/79 9218 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 9220 T1 

8C07C309/65 8C07C45/45 9221 T1 
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8C07C309/73 8C07C45/45 9221 T1 

8A61P35/00 8A61K35/74 9172 T1 

8A61P7/00 8C08B37/10 9175 T1 

8C08B37/10 8C08B37/10 9175 T1 

8A61P1/04 8C07D471/04 9180 T1 

8A61P37/00 8C07D403/12 9181 T1 

8C07D417/12 8C07D403/12 9181 T1 

8A61K47/18 8A61K9/00 9185 T1 

8A61K9/16 8A61K38/16 9186 T1 

8C12N9/52 8C02F1/28 9187 T1 

8A61K47/08 8A61K9/08 9188 T1 

8A61K31/138 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K31/195 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K31/42 8A61K31/137 9144 T1 

8C23C14/24 8C23C4/00 9146 T1 

8A61M15/00 8A61M15/00 9223 T1 

8C07C229/12 8A61K9/127 9196 T1 

8C07D409/12 8C07D211/22 9199 T1 

8C07D413/14 8C07D211/22 9199 T1 

8C12N15/09 8C07D211/22 9199 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 9200 T1 

8A61P19/02 8C07D409/10 9202 T1 

8A61P29/00 8C07D409/10 9202 T1 

8C07C229/16 8C07C219/08 9168 T1 

8B28B11/00 8A47K3/40 9169 T1 

8A61K38/12 8A61K9/19 9170 T1 

8A61K47/18 8A61K9/19 9170 T1 

8A61K31/4045 8C07D417/14 9203 T1 

8C07D403/12 8C07D417/14 9203 T1 

8A61K31/00 8A61K31/50 9204 T1 

8A61K31/415 8A61K31/50 9204 T1 

8C07D471/04 8A61K31/50 9204 T1 

8C07D471/06 8A61K31/50 9204 T1 

8A61K31/4709 8A61K9/48 9171 T1 

8C07K1/22 8C07K1/22 9214 T1 

8C07D401/14 8C07C237/22 9215 T1 

8A47J31/56 8A47J31/56 9122 T1 

8A61P37/06 8A61K39/00 9208 T1 

8C12N5/0775 8A61K35/28 9209 T1 

8A61K33/24 8A61K41/00 9152 T1 

8A61K41/00 8A61K41/00 9152 T1 

8C07D403/14 8C07D401/10 9154 T1 

8A61F5/01 8A61F5/01 9155 T1 

8C04B28/04 8C04B7/02 9157 T1 

8H04N19/117 8H04N19/463 9158 T1 

8H04N19/18 8H04N19/463 9158 T1 

8A61K31/437 8A61K31/437 9177 T1 

8A61K31/7068 8A61K31/437 9177 T1 

8C07D259/00 8A61K31/38 9111 T1 

8A61K31/727 8C08B37/10 9173 T1 

8A61K39/39 8A61K39/00 9179 T1 

8C07K14/47 8A61K39/00 9179 T1 

8C07K7/08 8A61K39/00 9179 T1 

8A61K9/70 8A61K9/70 9189 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 9212 T1 

8C07K16/12 8G01N33/569 9119 T1 

8B01D11/04 8C22B3/30 9216 T1 

8C07C237/08 8C07C271/16 9125 T1 

8C07C321/14 8C07C271/16 9125 T1 

8A61K31/675 8A61K31/66 9132 T1 

8A61K45/06 8A61K31/66 9132 T1 

8A61K9/00 8A61K31/66 9132 T1 

8C07F9/6584 8A61K31/66 9132 T1 

8A61P35/00 8C07D495/04 9137 T1 

8C07D403/04 8C07D401/14 9138 T1 

8A61K31/454 8C07D401/14 9140 T1 

8A61P43/00 8C07D401/14 9140 T1 

8A61K31/4709 8C07D401/14 9219 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9219 T1 

8B01D53/58 8B01D53/94 9220 T1 

8C07C233/18 8C07C45/45 9221 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9112 T1 

8A61K31/522 8C07D473/16 9113 T1 

8C07D519/00 8C07D473/16 9113 T1 

8C07D403/14 8C07D403/12 9181 T1 

8G01N33/543 8G01N33/543 9183 T1 

8A61K31/565 8C07J63/00 9184 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 9188 T1 

8A61K31/197 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 9145 T1 

8C23C14/56 8C23C4/00 9146 T1 

8A61K31/675 8C07F9/6512 9191 T1 
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8A61P31/12 8C07F9/6512 9191 T1 

8C07F9/6512 8C07F9/6512 9191 T1 

8A61K9/127 8A61K9/127 9196 T1 

8C12N15/113 8A61K9/127 9196 T1 

8A61K31/453 8C07D211/22 9199 T1 

8A61K31/4535 8C07D211/22 9199 T1 

8A61K31/4545 8C07D211/22 9199 T1 

8C07D401/10 8C07D211/22 9199 T1 

8C07D413/10 8C07D211/22 9199 T1 

8A61K38/26 8C07K14/605 9167 T1 

8A61K45/06 8C07K14/605 9167 T1 

8A61P31/04 8A61K9/19 9170 T1 

8C07D417/12 8C07D417/14 9203 T1 

8C07D417/14 8C07D417/14 9203 T1 

8A61K31/425 8A61K31/50 9204 T1 

8A61K31/50 8A61K31/50 9204 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 9171 T1 

8A61K38/16 8C07K1/22 9214 T1 

8A61K31/16 8C07C237/22 9215 T1 

8C07D401/04 8C07C237/22 9215 T1 

8C07D403/04 8C07C237/22 9215 T1 

8H04N19/91 8H04N19/91 9206 T1 

8A61P43/00 8C07D401/10 9154 T1 

8C07D401/10 8C07D401/10 9154 T1 

8C07D417/10 8C07D401/10 9154 T1 

8A61F13/06 8A61F5/01 9155 T1 

8A61K39/085 8C12P21/08 9159 T1 

8A61K39/40 8C12P21/08 9159 T1 

8A61K9/52 8A61K31/566 9160 T1 

8C07K16/00 8A61K39/00 9162 T1 

8A61K31/555 8A61K31/437 9177 T1 

8A61P1/16 8A61K31/554 9197 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9115 T1 

8A61P37/08 8C07D471/14 9210 T1 

8A61P17/02 8C07D401/14 9211 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 9211 T1 

8A61K31/53 8C07D487/04 9212 T1 

8A01H5/10 8C12N15/82 9121 T1 

8G01N27/416 8G01N27/416 9118 T1 

8C22B3/30 8C22B3/30 9216 T1 

8C07C271/16 8C07C271/16 9125 T1 

8C07D333/40 8C07C271/16 9125 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 9126 T1 

8H01M4/74 8H01M4/74 9128 T1 

8A61J1/03 8A61J7/00 9131 T1 

8A61K31/7072 8A61K31/7072 9134 T1 

8C07D239/42 8C07D401/14 9138 T1 

8A61K31/58 8A61P1/04 9139 T1 

8A61P1/04 8A61P1/04 9139 T1 

8B63H11/10 8B63B35/79 9218 T1 

8F01N3/035 8B01D53/94 9220 T1 

8A61K35/74 8A61K35/74 9172 T1 

8C07C51/083 8C07D471/04 9112 T1 

8A61K31/727 8C08B37/10 9175 T1 

8A61K45/06 8C08B37/10 9175 T1 

8A61K31/505 8A61K31/5365 9176 T1 

8A61K31/5365 8A61K31/5365 9176 T1 

8A61K47/10 8A61K9/08 9114 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 9114 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9180 T1 

8C07D413/12 8C07D403/12 9181 T1 

8C07D487/04 8C07D403/12 9181 T1 

8E04C3/07 8E04B1/24 9182 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 9185 T1 

8A61K9/70 8A61K38/16 9186 T1 

8A61P25/28 8A61K31/137 9144 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 9145 T1 

8C23C14/50 8C23C4/00 9146 T1 

8A61K31/662 8C07F9/6512 9191 T1 

8E02F9/28 8E02F9/28 9192 T1 

8A61P35/02 8A61K31/454 9147 T1 

8C12N15/09 8C07K16/28 9148 T1 

8A61K39/12 8A61K39/12 9151 T1 

8F03G6/06 8F03G6/06 9222 T1 

8F25B29/00 8F03G6/06 9222 T1 

8C12N15/86 8C12N15/86 9194 T1 

8C08L97/02 8C08L61/02 9195 T1 

8C07D211/22 8C07D211/22 9199 T1 

8C07D401/14 8C07D211/22 9199 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 9200 T1 

8A61P21/00 8C07D409/10 9202 T1 

8C07D409/10 8C07D409/10 9202 T1 
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8A61K9/08 8A61K9/19 9170 T1 

8A61K31/085 8A61K31/50 9204 T1 

8A61G5/10 8A61G5/04 9213 T1 

8A61K31/38 8C07C237/22 9215 T1 

8A61K31/40 8C07C237/22 9215 T1 

8A61K31/41 8C07C237/22 9215 T1 

8F16H47/02 8F03G3/00 9201 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 9208 T1 

8A61K35/36 8A61K35/28 9209 T1 

8A61K35/39 8A61K35/28 9209 T1 

8A61K31/4725 8C07D401/10 9154 T1 

8A61P1/10 8C07D401/10 9154 T1 

8A61P19/00 8C07D401/10 9154 T1 

8C04B7/36 8C04B7/02 9157 T1 

8A61K31/566 8A61K9/00 9161 T1 

8A61K31/4155 8C07D417/04 9207 T1 

8C07D417/04 8C07D417/04 9207 T1 

8C23G3/02 8C23G1/08 9110 T1 

8A61K31/38 8A61K31/38 9111 T1 

8C08B37/10 8C08B37/10 9173 T1 

8C07K7/64 8A61K39/00 9179 T1 

8A23L33/10 8A61K36/185 9116 T1 

8A61P35/00 8C07D471/14 9210 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 9211 T1 

8A61K31/5377 8C07D401/14 9211 T1 

8C07D491/107 8C07D401/14 9211 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 9212 T1 

8G01N33/569 8G01N33/569 9119 T1 

8C22B15/00 8C22B3/30 9216 T1 

8A61K38/17 8C07K1/00 9123 T1 

8C07C235/08 8C07C271/16 9125 T1 

8H01M4/75 8H01M4/74 9128 T1 

8C07D413/04 8C07D401/14 9138 T1 

8C07D413/10 8C07D401/14 9138 T1 

8A61K9/00 8A61P1/04 9139 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9140 T1 

8A61P17/00 8C07D471/04 9141 T1 

8C07C47/575 8C07C45/45 9221 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9178 T1 

8A61P25/28 8C07D471/04 9180 T1 

8A61K31/55 8C07D403/12 9181 T1 

8A61P17/06 8C07D403/12 9181 T1 

8A61K38/16 8A61K38/16 9186 T1 

8H04N7/24 8H04N7/24 9143 T1 

8A61K31/185 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K31/445 8A61K31/137 9144 T1 

8C23C4/00 8C23C4/00 9146 T1 

8A61P31/18 8C07F9/6512 9191 T1 

8A61K31/69 8A61K31/454 9147 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 9148 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9148 T1 

8A61K31/47 8A61K31/47 9149 T1 

8C07K14/005 8A61K39/12 9151 T1 

8C08L61/02 8C08L61/02 9195 T1 

8A61K31/221 8A61K9/127 9196 T1 

8A61K31/451 8C07D211/22 9199 T1 

8A61K31/506 8C07D211/22 9199 T1 

8A61K31/5377 8C07D211/22 9199 T1 

8A61P3/10 8C07D211/22 9199 T1 

8C07C229/12 8C07C219/08 9168 T1 

8A61K38/00 8A61K9/19 9170 T1 

8A61K47/26 8A61K9/19 9170 T1 

8A61K31/527 8A61K31/50 9204 T1 

8A61G5/04 8A61G5/04 9213 T1 

8C07C237/22 8C07C237/22 9215 T1 

8A61P3/00 8C07D215/233 9117 T1 

8F03G7/00 8F03G3/00 9201 T1 

8C07K14/00 8A61K39/00 9208 T1 

8A61K35/34 8A61K35/28 9209 T1 

8C12N5/0789 8A61K35/28 9209 T1 

8A61P13/12 8C07D401/10 9154 T1 

8C04B20/06 8C04B7/02 9157 T1 

8H04N19/147 8H04N19/463 9158 T1 

8C12P21/08 8C12P21/08 9159 T1 

8A61K9/52 8A61K9/00 9161 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 9162 T1 

8B01D53/79 8B01D53/50 9163 T1 

8A61K31/395 8A61K31/38 9111 T1 

8A61P33/06 8C08B37/10 9173 T1 

8C08B37/00 8C08B37/10 9173 T1 

8A61P3/04 8A61K36/185 9116 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9211 T1 
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8A61K47/44 8A61K31/4155 9124 T1 

8A61K9/20 8A61K31/4155 9124 T1 

8C07C333/04 8C07C271/16 9125 T1 

8C09J133/08 8A61L24/04 9127 T1 

8H01M4/04 8H01M4/74 9128 T1 

8A61K9/20 8A61K9/48 9133 T1 

8A61K31/18 8A61K31/18 9135 T1 

8A61K31/519 8C07D495/04 9137 T1 

8C07D403/10 8C07D401/14 9138 T1 

8C07D409/04 8C07D401/14 9138 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 9138 T1 

8C07D417/04 8C07D401/14 9138 T1 

8C07D471/04 8C07D401/14 9138 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9141 T1 

8B63B35/79 8B63B35/79 9218 T1 

8C08B37/00 8C08B37/10 9175 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 9181 T1 

8C07D413/14 8C07D403/12 9181 T1 

8C07D498/04 8C07D403/12 9181 T1 

8A61K31/485 8A61K9/00 9185 T1 

8A61K47/10 8A61K9/00 9185 T1 

8A61P25/00 8A61K38/16 9186 T1 

8A61K47/10 8A61K9/08 9188 T1 

8H04N19/503 8H04N7/24 9143 T1 

8A61K31/137 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K31/428 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K31/64 8A61K31/137 9144 T1 

8A61K31/522 8C07F9/6512 9191 T1 

8A61P31/22 8C07F9/6512 9191 T1 

8C07K16/28 8A61K31/454 9147 T1 

8C07D239/91 8A61K31/47 9149 T1 

8C12N15/12 8C12N15/86 9194 T1 

8C12N15/31 8C12N15/86 9194 T1 

8C08L89/06 8C08L61/02 9195 T1 

8A61P43/00 8C07D211/22 9199 T1 

8C07D401/12 8C07D211/22 9199 T1 

8C07D405/14 8C07D211/22 9199 T1 

8A61K31/5377 8C07D409/10 9202 T1 

8A61M39/10 8A61M39/10 9166 T1 

8A61K31/155 8C07K14/605 9167 T1 

8A61K31/485 8C07K14/605 9167 T1 

8A61K38/28 8C07K14/605 9167 T1 

8C07D413/12 8C07D417/14 9203 T1 

8A61K31/122 8A61K31/50 9204 T1 

8A61K31/38 8A61K31/50 9204 T1 

8A61K31/519 8A61K31/50 9204 T1 

8A61G5/14 8A61G5/04 9213 T1 

8A61M1/34 8C07K1/22 9214 T1 

8C07K14/47 8C07K1/22 9214 T1 

8A61P35/00 8C07C237/22 9215 T1 
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(73) носител на правото на патент  
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(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

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

Esco Corporation E 02F 9/28 9192 T1 

Oregon Health & 
Science University 

C 12N 15/12, C 12N 15/86, C 12N 15/31 9194 T1 

Takeda 
Pharmaceutical 
Company Limited 

C 07D 409/12, C 07D 405/14, C 07D 405/12, C 07D 401/14, C 
07D 413/10, C 07D 401/10, C 07D 211/22, C 07D 401/12, C 
07D 413/14, C 12N 15/09, A 61K 31/5377, A 61K 31/506, A 
61K 31/497, A 61K 31/4545, A 61K 31/454, A 61K 31/4535, A 
61K 31/451, A 61K 31/453, A 61P 3/10, A 61P 43/00 

9199 T1 

Les Laboratoires C 07C 233/18, C 07C 303/28, C 07C 309/65, C 07C 47/575, C 9221 T1 
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Servier 07C 309/73, C 07C 45/45, C 07C 45/65, C 07C 309/66 

Les Laboratoires 
Servier 

C 07D 223/16 9190 T1 

Translate Bio, Inc. G 01N 33/543 9183 T1 

Astellas Pharma Inc 
C 07D 409/10, C 07D 413/10, A 61K 31/551, A 61K 31/5377, A 
61K 31/4535, A 61K 31/4025, A 61P 43/00, A 61P 29/00, A 
61P 25/04, A 61P 19/02, A 61P 21/00 

9202 T1 

UCB Biopharma 
SPRL 

C 07D 413/12, C 07D 403/12, C 07D 417/14, C 07D 417/12, A 
61K 31/4045 

9203 T1 

Pagouni SA-Metal 
Structural Products 

E 04B 1/24, E 04C 3/07 9182 T1 

GlaxoSmithKline 
Intellectual 
Property 
Development 
Limited 

C 07D 403/12, C 07D 487/04, C 07D 417/12, C 07D 413/14, C 
07D 413/12, C 07D 267/14, C 07D 281/10, C 07D 498/04, C 
07D 403/14, C 07D 409/12, A 61K 31/55, A 61P 37/00, A 61P 
29/00, A 61P 25/28, A 61P 17/06 

9181 T1 

Novartis AG 
C 07D 471/04, A 61K 31/551, A 61P 25/28, A 61P 1/04, A 61P 
25/16 

9180 T1 

Vianex S.A. 
C 07K 14/47, C 07K 7/08, C 07K 7/64, A 61K 39/39, A 61K 
39/00 

9179 T1 

Array Biopharma, 
Inc. 

C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 29/00 9178 T1 

Eli Lilly and 
Company 

A 61K 31/282, A 61K 31/437, A 61K 31/555, A 61K 31/7068, A 
61K 33/24, A 61P 35/00 

9177 T1 

VIIV Healthcare 
Company 

A 61K 31/505, A 61K 31/5365, A 61P 31/18 9176 T1 

Modus 
Therapeutics AB 

C 08B 37/10, C 08B 37/00, A 61K 31/727, A 61K 45/06, A 61P 
7/00 

9175 T1 

Modus 
Therapeutics AB 

C 08B 37/10, C 08B 37/00, A 61K 31/727, A 61K 45/06, A 61P 
33/06 

9173 T1 

Vigorous Solutions 
Ltd. 

A 61K 31/519, A 61K 9/08, A 61K 47/10, A 61K 47/08 9188 T1 

4D Pharma 
Research Limited 

A 61K 35/74, A 61P 35/00, A 61P 29/00 9172 T1 

Ak Steel Properties, 
Inc. 

C 23G 3/02, C 23G 1/08 9110 T1 

Aurigene Discovery 
Technologies 
Limited 

C 07D 273/00, C 07D 259/00, C 07D 285/00, A 61K 31/395, A 
61K 31/38, A 61K 38/00 

9111 T1 

Vertex 
Pharmaceuticals 
Incorporated 

C 07C 51/083, C 07D 471/04 9112 T1 

Pfizer Inc. 
C 07D 473/16, C 07D 473/18, C 07D 519/00, A 61K 31/522, A 
61P 35/00 

9113 T1 

LondonPharma Ltd. A 61K 9/08, A 61K 47/10 9114 T1 

Takeda 
Pharmaceutical 

C 07K 16/28, A 61P 35/02 9115 T1 
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Company Limited 

Omega Pharma 
Innovation and 
Development NV 

A 23L 29/30, A 23L 33/10, A 23L 33/21, A 61K 31/191, A 61K 
31/194, A 61K 31/733, A 61K 36/185, A 61P 3/04 

9116 T1 

Vertex 
Pharmaceuticals 
Incorporated 

C 07D 215/233, A 61K 31/47, A 61P 3/00 9117 T1 

ancosys GmbH G 01N 27/416, C 25D 21/12 9118 T1 

Technische 
Universität 
München 

G 01N 33/569, C 07K 16/12, C 12Q 1/68 9119 T1 

Bristol-Myers 
Squibb Holdings 
Ireland Unlimited 
Company 

A 61K 31/4709, A 61K 9/48, A 61P 31/14 9171 T1 

Samsung 
Electronics Co., Ltd. 

H 04N 19/91 9165 T1 

Sewon Cellontech 
Co., Ltd. 

A 61M 39/10 9166 T1 

Boehringer 
Ingelheim 
International GmbH 
and Zealand 
Pharma A/S 

C 07K 14/605, A 61K 31/155, A 61K 31/198, A 61K 31/485, A 
61K 38/26, A 61K 38/28, A 61K 45/06, A 61K 31/137, A 61K 
31/7048 

9167 T1 

Alkermes Pharma 
Ireland Limited 

C 07C 229/12, C 07C 219/08, C 07C 309/18, C 07C 229/16, A 
61K 31/221 

9168 T1 

Easy Sanitary 
Solutions B.V. 

B 28B 11/00, A 47K 3/40 9169 T1 

Cubist 
Pharmaceuticals 
LLC 

C 07K 11/02, A 61K 38/12, A 61K 47/18, A 61K 9/08, A 61K 
9/19, A 61K 38/00, A 61K 47/26, A 61P 31/04 

9170 T1 

EURO-CELTIQUE 
S.A. 

G 06M 1/16, G 06M 1/24, A 61M 15/00 9223 T1 

Zhongying 
Changjiang 
International New 
Energy Investment 
Co., Ltd. 

F 03G 6/06, F 25B 29/00 9222 T1 

AbbVie Inc. C 07J 63/00, A 61K 31/565, A 61P 29/00 9184 T1 

Regeneron 
Pharmaceuticals, 
Inc. 

A 61K 31/485, A 61K 39/395, A 61K 47/10, A 61K 9/00, A 61K 
47/22, A 61K 47/26, A 61K 47/18 

9185 T1 

Revance 
Therapeutics, Inc. 

B 01D 15/00, C 02F 1/28, C 12N 9/52 9187 T1 

UCB Biopharma 
SPRL and LTS 
LOHMANN 

A 61K 9/70, A 61K 31/381 9189 T1 
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Therapie-Systeme 
AG 

The Regents of the 
University of 
California 

C 07F 9/6558, C 07F 9/6512, C 07F 9/6561, A 61K 31/662, A 
61K 31/675, A 61K 31/513, A 61K 31/522, A 61P 35/00, A 61P 
31/22, A 61P 31/12, A 61P 31/18 

9191 T1 

Sestec Sp. z o.o. C 08L 61/02, C 08L 97/02, C 08L 89/06 9195 T1 

Arbutus Biopharma 
Corporation 

C 07C 229/12, C 12N 15/113, A 61K 9/127, A 61K 47/14, A 
61K 31/221, A 61K 48/00 

9196 T1 

Albireo AB A 61K 31/554, A 61K 31/575, A 61P 1/16 9197 T1 

Regeneron 
Pharmaceuticals, 
Inc. 

C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61M 5/315 9200 T1 

Granger, Maurice 
F 02D 11/10, F 03G 7/00, F 03G 3/00, F 03G 7/08, F 04B 9/04, 
F 16H 47/02, F 16H 57/12 

9201 T1 

Sun Patent Trust H 04W 52/28, H 04W 52/14 9205 T1 

Samsung 
Electronics Co., Ltd. 

H 04N 19/91 9206 T1 

Bayer Pharma 
Aktiengesellschaft 

C 07D 417/14, C 07D 413/14, C 07D 491/107, C 07D 401/14, A 
61K 31/541, A 61K 31/506, A 61K 31/5377, A 61P 9/00, A 61P 
17/02, A 61P 7/00 

9211 T1 

Blueprint 
Medicines 
Corporation 

C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 35/00 9212 T1 

C&C Research 
Laboratories 

C 07D 471/14, A 61K 31/4985, A 61P 37/08, A 61P 29/00, A 
61P 35/00 

9210 T1 

Marioway S.r.I. A 61G 5/04, A 61G 5/10, A 61G 5/14, B 62K 3/16 9213 T1 

Agios 
Pharmaceuticals, 
Inc. 

C 07C 237/22, C 07D 417/04, C 07D 403/04, C 07D 401/14, C 
07D 401/04, C 07D 413/04, A 61K 31/16, A 61K 31/495, A 61K 
31/41, A 61K 31/40, A 61K 31/38, A 61P 35/00 

9215 T1 

OUTOTEC 
(FINLAND) OY 

B 01D 11/04, C 01G 39/00, C 22B 15/00, C 22B 3/30 9216 T1 

Synapse 
International S.A. 

H 04W 4/02 9217 T1 

Amylex 
Pharmaceuticals, 
Inc. 

C 07K 1/22, C 07K 14/47, A 61K 38/16, A 61M 1/34, A 61M 
1/14, A 61M 1/16 

9214 T1 

Fundação Noras B 63B 35/79, B 63C 11/46, B 63C 9/08, B 63H 11/10 9218 T1 

Les Laboratoires 
Servier and Vernalis 
(R&D) Limited 

C 07D 401/10, C 07D 405/14, C 07D 401/14, C 07D 471/04, A 
61K 31/4709, A 61P 37/00, A 61P 35/00 

9219 T1 

BASF Corporation B 01D 53/58, B 01D 53/94, F 01N 3/035, F 01N 3/08 9220 T1 

Astellas Institute 
for Regenerative 
Medicine 

C 12N 5/0775, C 12N 5/077, C 12N 5/071, C 12N 5/0789, A 
61K 35/407, A 61K 35/36, A 61K 35/34, A 61K 35/30, A 61K 
35/28, A 61K 35/39 

9209 T1 

Amgen Inc. 
C 07K 14/00, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 39/00, A 61P 
37/06, A 61P 19/02, A 61P 29/02 

9208 T1 
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Ralexar 
Therapeutics, Inc. 

C 07D 413/04, C 07D 417/04, A 61K 31/4245, A 61K 31/4155, 
A 61K 31/433, A 61P 17/00 

9207 T1 

Omeros 
Corporation 

C 07D 471/04, C 07D 471/06, A 61K 31/137, A 61K 31/195, A 
61K 31/38, A 61K 31/415, A 61K 31/425, A 61K 31/433, A 61K 
31/50, A 61K 31/519, A 61K 31/527, A 61K 45/06, A 61K 
31/122, A 61K 31/00, A 61K 31/085, A 61P 25/14 

9204 T1 

The Trustees of The 
University of 
Pennsylvania and 
The Scripps 
Research Institute 

A 01N 43/04, C 07H 15/24 9120 T1 

BASF Agricultural 
Solutions Seed US 
LLC 

A 01H 5/10, C 12N 15/82 9121 T1 

Rheavendors 
Services S.P.A. 

A 47J 31/56 9122 T1 

Shire Human 
Genetic Therapies, 
Inc. 

C 07K 1/00, C 07K 16/00, A 61K 38/17 9123 T1 

Yamaguchi 
University 

A 61K 31/4155, A 61K 47/26, A 61K 47/44, A 61K 9/06, A 61K 
9/20, A 61K 9/08, A 61P 27/02, A 61P 43/00 

9124 T1 

Nitto Denko 
Corporation 

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 

9125 T1 

The University Of 
Western Australia 

C 12N 15/113, A 61K 31/712, A 61P 21/00 9126 T1 

Leplyanina, Elena 
Gennadievna 

C 09J 133/08, A 61L 24/04 9127 T1 

HE3DA s.r.o. 
H 01M 10/04, H 01M 2/16, H 01M 4/75, H 01M 4/62, H 01M 
4/74, H 01M 4/04 

9128 T1 

Horizon 
Therapeutics, LLC 

G 01N 33/50 9129 T1 

Bristol-Myers 
Squibb Company 

C 07K 16/28, A 61K 31/69, A 61K 31/454, A 61K 39/395, A 61P 
35/04, A 61P 35/02 

9147 T1 

Daiichi Sankyo 
Company, Limited 
and Sapporo 
Medical University 

C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 12N 15/09, A 61K 31/4745, A 61K 
39/395, A 61P 35/00 

9148 T1 

Resverlogix Corp. C 07D 239/91, A 61K 31/47 9149 T1 

Takeda 
Pharmaceutical 
Company Limited 
and Takeda GmbH 

C 07K 14/81 9150 T1 

Janssen Vaccines & 
Prevention B.V. 

C 07K 14/005, C 07K 14/025, A 61K 39/00, A 61K 39/12 9151 T1 

Novomatic AG G 07F 17/32 9130 T1 

Abbvie Inc. A 61J 1/03, A 61J 7/00, A 61J 7/04, B 65D 83/04 9131 T1 
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Les Laboratoires 
Servier 

C 07F 9/6568, C 07F 9/6584, A 61K 9/00, A 61K 31/675, A 61K 
31/66, A 61K 45/06 

9132 T1 

KG Acquisition LLC A 61K 9/48, A 61K 9/20 9133 T1 

Taiho 
Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

A 61K 31/4745, A 61K 31/506, A 61K 31/7072, A 61P 35/00, A 
61P 43/00 

9134 T1 

Cardioxyl 
Pharmaceuticals, 
Inc. 

C 07C 317/14, C 07D 307/64, A 61K 31/18, A 61P 9/04 9135 T1 

Providencia USA, 
Inc. 

D 04H 5/06, D 04H 3/14 9136 T1 

Les Laboratoires 
Servier and Vernalis 
(R&D) Limited 

C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 61P 35/00 9137 T1 

Vertex 
Pharmaceuticals 
Incorporated 

C 07D 239/42, C 07D 491/048, C 07D 401/14, C 07D 403/04, C 
07D 403/10, C 07D 405/14, C 07D 409/04, 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, C 07D 401/04 

9138 T1 

Dr. Falk Pharma 
GmbH 

A 61K 31/58, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K 9/46, A 61P 1/04 9139 T1 

Eli Lilly and 
Company 

C 07D 401/14, C 07D 405/14, C 07D 401/12, A 61K 31/4545, A 
61K 31/454, A 61P 35/00, A 61P 43/00 

9140 T1 

Incyte Holdings 
Corporation 

C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395, A 61P 37/00, A 
61P 17/00, A 61P 35/00 

9141 T1 

OFFICINE 
MACCAFERRI S.p.A. 

B 21F 27/06, B 21F 27/00 9142 T1 

Samsung 
Electronics Co., Ltd. 

H 04N 19/46, H 04N 7/24, H 04N 19/70, H 04N 19/503 9143 T1 

Pharnext 

A 61K 31/137, A 61K 31/138, A 61K 31/145, A 61K 31/164, A 
61K 31/185, A 61K 31/195, A 61K 31/197, A 61K 31/42, A 61K 
31/428, A 61K 31/44, A 61K 31/445, A 61K 31/64, A 61K 
45/06, A 61K 9/20, A 61P 25/28 

9144 T1 

Five Prime 
Therapeutics, Inc. 

C 07H 21/04, C 07K 16/28, C 07K 16/00, A 61K 39/395 9145 T1 

The Batteries 
spólka z 
ograniczona 
odpowiedzialnoscia 

C 23C 14/24, C 23C 4/00, C 23C 14/56, C 23C 14/50 9146 T1 

Nanobiotix A 61K 33/24, A 61K 41/00, A 61P 35/00, B 82Y 5/00 9152 T1 

Infobridge Pte. Ltd. 
H 04N 19/119, H 04N 19/124, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 
04N 19/196, H 04N 19/463, H 04N 19/503, H 04N 19/176 

9153 T1 

Mapi Pharma 
Limited 

A 61K 38/10, A 61K 38/16, A 61K 9/16, A 61K 9/19, A 61K 
9/50, A 61K 9/70, A 61P 25/00 

9186 T1 

Taisho 
Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

C 07D 401/10, C 07D 413/14, C 07D 413/10, C 07D 405/10, C 
07D 403/14, C 07D 417/10, C 07D 401/14, A 61K 31/4725, A 
61P 43/00, A 61P 19/00, A 61P 13/12, A 61P 1/10 

9154 T1 

Millet Innovation A 61F 5/01, A 61F 13/06 9155 T1 
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Immune Design 
Corp. 

C 12N 15/867, A 61K 39/00 9156 T1 

Aalborg Portland 
A/S 

C 04B 20/04, C 04B 20/06, C 04B 7/36, C 04B 28/04, C 04B 
7/02, C 04B 28/00 

9157 T1 

Dolby International 
AB 

H 04N 19/117, H 04N 19/147, H 04N 19/48, H 04N 19/463, H 
04N 19/467, H 04N 19/18 

9158 T1 

MedImmune, LLC C 07K 16/12, C 12P 21/08, A 61K 39/085, A 61K 39/40 9159 T1 

ITF Research 
Pharma, S.L.U 

A 61K 31/566, A 61K 9/00, A 61K 9/52, A 61P 15/02 9160 T1 

ITF Research 
Pharma, S.L.U 

A 61K 31/566, A 61K 9/00, A 61K 9/52, A 61P 15/02 9161 T1 

OncoMed 
Pharmaceuticals, 
Inc. 

C 07K 16/00, C 12P 21/08, A 61K 39/00, A 61P 35/00 9162 T1 

RUDIS poslovno 
zdruzenje za 
inzeniring in 
izgradnjo objektov 
d.o.o. Trbovlje 

B 01D 53/50, B 01D 53/79, F 23J 15/04 9163 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2015/789 (220) 31/07/2015 

(442) 30/04/2019 

(731) Kurt Geiger Limited 

24 Britton Street, London EC1M 5UA, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) бела и сива 

(531) 17.02.04;26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; мириси, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

не медицински тоалетни производи, гелови 

за капање и туширање, козметички 

производи за нега на кожа, производи за 

нега и фарбање коса, шампони и 

регенератори, лосиони за тело, лосиони за 

раце, не медицински лосиони за стапала; 

средства за чистење на заби; креми за 

чевли, средство за полирање на чевли, 

восок за чевли  

кл. 9  софтвер; компјутерски програми 

(софтвер за доунлодирање); кредитни 

картички магнетни кодирани, дебитни 

картички, наградни картички и картички за 

плаќање; некодирани магнетни картички; 

паметни картички (smart cards); кодирани 

банкарски картички; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слики, 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; однапред снимени ЦД-а; ЦД РОМ, 

ленти и дискови; очила за сонце, очила, 

футроли и рамки за очила за сонце и очила, 

контактни леќи и кутии за контактни леќи; 

футроли за мобилни телефони; торби за 

носење на лаптоп  

кл. 14  накит; часовници и рачни часовници; 

петлици за ракави; токи; скапоцени камења; 

скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив што се вклучени во оваа 

класа; хорологиски и хронометриски 

инструменти  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали и што не се 

вклучени во другите класи; производи од 

кожа, имено, актовки [плитки], кутии за 

чување шапки, куфери, актовки, актовка во 

вид на папки, кутии за клучеви, портмонеа, 

џебни паричници, држачи за кредитни 

картички, торби за на рамо, ранци, ранци за 

на грб, празни несесери, празни козметички 

кутии, и торби со рачка за носење; багаж; 

голем куфер; торби за патување; рачни 

чанти; чадори; сонцебрани; стапови за 

одење  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  токи; токи за ремени; токи за чевли; 

токи за облека; токи за накит  

кл. 35  малопродажба, нарачка по пошта и 

он-лајн малопродажни услуги во полето на 

обувки, чевли, сандали, влечки, очила за 

сонце, очила, футроли за очила за сонце и 

очила, рамки за очила за сонце и очила, 

контактни леќи, кутии за контактни леќи, 

накит и скапоцени камења; часовници, рачни 

часовници, петлици за ракави, токи; токи за 

ремени, токи за чевли, токи за облека, токи 

за накит, хорологиски и хронометриски 

инструменти, актовки [плитки], куфери, 

актовки, актовка во вид на папки, кутии за 

клучеви, портмонеа, џебни паричници, 

држачи за кредитни картички, корици и кутии 
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за таблет компјутери и мобилни телефони, 

торби за на рамо, ранци, ранци за на грб, 

празни несесери, празни козметички кутии, и 

торби со рачка за носење, багаж, големи 

куфери, торби за патување, рачни чанти, 

чадори, сонцебрани, стапови за одење, 

шалови, ракавици, производи за 

разубавување и лична нега, козметички 

производи, парфеми, мириси, капи, шапки, 

качкети и облека; рекламни и промотивни 

услуги; стимулации за продажба; услуги за 

лојалност на потрошувачите и услуги за клуб 

на потрошувачи  

 

(210) TM  2016/135 (220) 08/02/2016 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани 

ул. Индустриска бр. 1, Кочани, MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

LA BELLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); муридии; мраз  

 

(210) TM  2017/490 (220) 09/05/2017 

(442) 30/04/2019 

(731) Николоски Игор and Николоски Војо 

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, MK 

and ул. Боге Велјаноски бр. 100, 

Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црна, бела 

(531) 26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  снек барови; служење храна и 

пијалоци; самопослужување (ресторани со 

самопослужување); ресторани; кантини; 

кафетерии  

 

(210) TM  2017/491 (220) 09/05/2017 

(442) 30/04/2019 

(731) Николоски Игор and Николоски Војо 

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, MK 

and ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, 

MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црна, бела 

(531) 26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 43  снек барови; служење храна и 

пијалоци; самопослужување (ресторани со 

самопослужување); ресторани; кантини; 

кафетерии  

 

(210) TM  2017/1004 (220) 17/10/2017 

(442) 30/04/2019 

(731) Јусуфи Есат 

ул. Охридска бр. 167, Битола, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, сина, зелена 

(531) 05.07.13;26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  јаболко со потекло од Преспа  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето;упраување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 39  трснспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патување  

 

(210) TM  2018/694 (220) 10/07/2018 

(442) 30/04/2019 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. 

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 

14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

PAGAMAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/1049 (220) 26/10/2018 

(442) 30/04/2019 

(731) BGP Products Switzerland GmbH 

23, Neuhofstrasse, Baar, 6341, 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)  

 

Ezinelle 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, имено 

контрацептиви  

 

(210) TM  2018/1210 (220) 30/11/2018 

(442) 30/04/2019 

 (731) Друштво за услуги, трговија и 

производство ЦЕНТАР ЗА ЛАЈФСТАЈЛ 

МЕДИЦИНА ФЕНИКС ДООЕЛ Струмица 

ул. Маврово бр. 11, Струмица, MK 

(740) Александар Митов  

Бул. Партизански Одреди 131/25, Скопје 

(540)  

 

FYBROGEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  растителни семиња;зрнеста храна 

[жита]  

 

(210) TM  2018/1240 (220) 07/12/2018 

(442) 30/04/2019 

(731) Јанева Невена 

бул. Јане Сандански бр. 106/27, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 
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(540)  

 
(531) 05.03.13;27.05.03;27.05.04 

(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  

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, масти и масла за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии, мраз  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2018/1260 (220) 11/12/2018 

(442) 30/04/2019 

 (731) Друштво за посредништво, услуги, 

промет и трговија МАЈ ХОУМ АГЕНЦИЈА 

ЗА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје 

ул. Народен фронт бр. 19 А/ локал 1, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Саве Савев  

бул. Партизански одреди бр. 155/2-30, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 07.01.24;26.04.24;27.05.04;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  агенции за недвижности  

 

(210) TM  2019/37 (220) 08/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Shanghai Tobacco Group Co., Ltd 

717 Chang Yang Road, Yangpu District, 

Shanghai, CN 

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат  

Ул.’'ДамеГруев’'  3/ 2-11, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) црно и бела 

(531) 28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  бурмут; цигари; тутун; пури; кутии за 

цигари; пепелници за пушачи; тутун за 

лулиња; кибрит; запалки за пушачи; хартија 

за виткање цигари  

 

(210) TM  2019/38 (220) 08/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(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)  

 

WALDENHOFF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  пенливи вина  

 

(210) TM  2019/39 (220) 08/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(300)  

(731) Shanghai Tobacco Group Co., Ltd. 

717 Chang Yang Road, Yangpu District, 

Shanghai, CN 

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат  

Ул.’'ДамеГруев’'  3/ 2-11, 1000, Скопје 

(540)  

 

Chunghwa (во изглед) 

(591) сива и бела 

(531) 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  бурмут; цигари; тутун; пури; кутии за 

цигари; пепелници за пушачи; тутун за 

лулиња; кибрит; запалки за пушачи; хартија 

за виткање цигари  

 

(210) TM  2019/42 (220) 11/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Sarantis Romania SA 

Platinum Business & Convention Center, 

172-176 Soseaua Bucuresti-Ploiesti St., 

Building B, 2nd Floor, Space B2, District 1, 

013686 Bucharest, RO 

(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)  

 

bioten elmiplant 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми за лице; креми за лице со УВ 

СПФ филтери; немедицински навлажнувачи 

за лице за рамномерен тен и креми со бои; 

немедицински навлажнувачи за лице за 

рамномерен тен со УВ СПФ филтери; 

шминка за лице; креми за очи; 

немедицински серуми за очи; креми за усни; 

немедицински серуми за усни; 

немедицински серуми за лице; 

немедицински комбинирани креми за лице и 

серуми; креми за врат и деколте; 

немедицински серуми за врат и деколте; 

млеко за отстранување на шминка од лице; 

лосион за отстранување на шминка од лице; 

тоник за чистење на лице; лосион за 

отстранување на шминка за лице и очи; 

импрегнирани марамчиња за остранување 

на шминка на лице; немедицински гелови за 

чистење на лице; пена за чистење на лице; 

немедицински креми за пилинг на лице; 

немедициски гелови за пилинг на лице; 

мицеларна вода за лице; маски за убавина; 

креми за избелување на кожата на лицето; 

немедицински серуми за избелување на 

кожата на лицето; креми за избелување на 

кожата околу очите; немедицински серуми 

за избелување на кожата околу очите; крем 

за туширање; гел за туширање; пена за 

капење; лосион за тело; млеко за тело; крем 
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за тело; навлажнувачи за тело; пилинг за 

тело; масло за тело; двофазен отстранувач 

за шминка за очи; креми за слабеење за 

козметичка употреба; гелови за слабеење за 

козметичка употреба; гел-креми за 

слабеење за козметичка употреба; креми за 

раце; антиперспирант спреј; антиперспирант 

рол-он; дезодоранс спреј; дезодоранс рол-

он; немедицински серуми за слабеење за 

козметичка употреба; крем против стрии за 

козметичка употреба  

 

(210) TM  2019/51 (220) 15/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(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)  

 
(591) црна, жолта и бела 

(531) 26.11.25;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива), 

особено вина, жестоки пијалаци и ликери  

 

(210) TM  2019/52 (220) 15/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Astellas Deutschland GmbH 

Georg-Brauchle-Ring 64-66, 80992, Munich, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) сите нијанси на сина и сите нијанси на 

циклама 

(531) 26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2019/53 (220) 15/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Astellas Deutschland GmbH 

Georg-Brauchle-Ring 64-66, 80992, Munich, 

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)  

 

LEVACT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2019/58 (220) 16/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Unifi, Inc. 

7201 West Friendly Avenue, Greensboro, 

North Carolina 27410 , US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

REPREVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  рециклирани полимери за примена при 

производство на индустриски производи, 

производи за пакување, потрошувачка и 

домаќинства  

кл. 23  предиво  

кл. 25  предиво кое е составен дел од 

облека, имено, кошули, маици, пантолони, 

шорцеви, фустани, здолништа, маици со 

прерамки, пуловери, палта, елеци, долна 

облека, облека за спиење, облека за по 

дома, шапки и капи, чорапи, трикотажа, и 

облека за пливање  

 

(210) TM  2019/69 (220) 17/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ELANTRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили; спортски коли; комбиња 

[возила]; камиони; автобуси на моторен 

погон; електрични возила  

 

(210) TM  2019/70 (220) 18/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ-ГЛОБУС ТОБАКО ДООЕЛ 

Куманово 

ул. Моша Пијаде 14-41, Куманово, MK 

 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

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  услуги на малопродажба врзани за 

облека, обувки, капи, пива; минерална и 

сода вода и други безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи 

и други препарати за производство на 

пијалоци; услуги на продажба на големо 

врзани за облека, обувки, капи, пива; 

минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје 

и овошни сокови; сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2019/75 (220) 18/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Sach LLC 

Luan Haradinaj 1, Prishtine, Republika e 

Kosoves, -- 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена и жолта 

(531) 27.05.11;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 
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канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2019/76 (220) 18/01/2019 

(442) 30/04/2019 

 (731) Sach LLC 

Luan Haradinaj 1, Prishtine, Republika e 

Kosoves, -- 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена и црвена 

(531) 13.03.07;13.03.09;27.05.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2019/88 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, зелена, црвена, црна, 

бела 

(531) 05.09.15;05.09.26;13.03.09;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   конзервиран зеленчук (ајвар)  

 

(210) TM  2019/89 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, портокалова и 

бела 

(531) 05.03.16;05.07.14;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   чај (овошен)  

 

(210) TM  2019/90 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 
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(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, зелена, црвена, црна и 

бела 

(531) 05.09.15;05.09.26;13.03.09;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (ајвар)  

 

(210) TM  2019/91 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

 (731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) портокалова, зелена, црвена, црна и 

бела 

(531) 05.07.08;05.07.26;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   џемови  

 

(210) TM  2019/92 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, зелена, црвена, црна и 

бела 

(531) 05.07.08;05.07.26;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   џемови  

 

(210) TM  2019/93 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

 (731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) портокалова, зелена, црвена, црна и 

бела 

(531) 05.07.14;05.07.26;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   џемови  

 

(210) TM  2019/94 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, зелена, црвена, црна и 

бела 

(531) 05.07.08;05.07.26;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   џемови  

 

(210) TM  2019/95 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

 (731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, зелена, црвена, црна и 

бела 

(531) 05.07.21;05.07.23;05.07.26;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   џемови  

 

(210) TM  2019/96 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
 (591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 
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(531) 05.09.17;25.01.19;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сосови (како мирудии)  

 

(210) TM  2019/97 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.09.17;25.01.19;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   сосови (како мирудии)  

 

(210) TM  2019/98 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

 (731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.09.17;25.01.19;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сосови (како мирудии)  

 

(210) TM  2019/99 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.09.17;25.01.19;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   сосови (како мирудии)  

 

(210) TM  2019/101 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.09.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран  зеленчук  

 

(210) TM  2019/102 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

 (731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.03.16;05.07.12;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2019/103 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

 (731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.03.11;05.07.09;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2019/104 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.03.11;05.07.12;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   чај  
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(210) TM  2019/105 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.03.11;05.07.09;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   чај  

 

(210) TM  2019/107 (220) 23/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, портокалова и 

бела 

(531) 05.03.16;05.07.14;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај (овошен)  

 

(210) TM  2019/127 (220) 29/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Агенција за цивилно 

воздухопловство 

ул. „Даме Груев“ број 1, 1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сина 

(531) 26.13.25;26.15.05;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  управување и давање помош за 

поуспешно деловно работење  

 

(210) TM  2019/135 (220) 29/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство и трговија 

ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-импорт с. 

Требош-Желино 

ул. 101 бб, с. Требош, Желино, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) зелена, сина, црвена и бела 

(531) 25.01.19;26.01.05;26.04.18;27.05.11 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјали; 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. 22  јажиња и канапи; мрежи; шатори и 

церади; настрешници од текстил или 

синтетички материјали; едра; вреќи за 

транспорт и скпадирање на растурени 

(рефус) материјали; материјали за полнење, 

поставување и обложување освен хартија, 

картон, гума или пластика; сурови текстилни 

влакнести материјали и нивни замени  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 29  месо, риба, живиа и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

 

(210) TM  2019/140 (220) 31/01/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за осигурување НОВА 

Осигурување АД Скопје 

ул. 1737 бр. 32, Скопје, MK 

(740) Стефан Дувњак и Томислав Андреев  

ул. 1732 бр. 32, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и портокалова 

(531) 27.05.08;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурителни информации; 

осигурување; финансиски проценки 

(осигурување, банкарство, недвижнини)  

 

(210) TM  2019/144 (220) 01/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) CJ Corporation 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) сина, црвена, портокалова, бела и 

црна 

(531) 26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на услуги за шопинг од 

дома преку интернет и/или ТВ;  онлајн 

услуги за малопродажба;  обезбедување 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

стоки и услуги; малопродажни услуги 

обезбедени од стоковни куќи; супермаркети; 

малопрожна продавница; заедничко 

здружување на повеќе видови стоки, за 

доброто на другите (исклучувајќи го 

транспортот на истите), овозможувајќи им на 

потрошувачите лесно да ги видат и порачаат 

тие стоки од јавен каталог за продажба 

преку поштенска нарачка или преку 

средства за телекомуникација; бизнис 

посреднички услуги за комерцијализација на 

стоки; рекламирање; промовирање на 

продажбата за трети лица; припремање на 
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трговски трансакции, за трети лица, преку 

он-лајн продавници; услуги на маркетинг; 

демонстрација на стоки; закуп на рекламен 

простор на веб страни; изнајмување на 

време за рекламирање преку медиумите; 

рекламирање преку електронски медиуми 

или интернет; организирање на изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

управување и собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци; советување 

за бизнис менаџмент и организирање на 

работењето; промовирање на стоките и 

услугите на трети лица; агенции за увоз и 

извоз; бизнис менаџмент кај уметничките 

артисти; агенции за купување на билети, 

имено набавки на билети за забавни 

настани за трети лица за комерцијални 

цели; услуги на порачување за достава на 

стоки;  комерцијална администрација за 

издавање лиценци за стоки и услуги за 

трети лица; малопродажни или 

големопродажни услуги за процесирани 

житарки, кафе, колачи, слаткарски 

производи, чоколадо, шеќер, засилувачи на 

вкус и мирис, мирудии, зачини, хемиски 

мирудии, зачини за храна (освен 

есенцијални масла), ориз, пченично брашно, 

кнедли, напитоци од процесирани овошја 

(имено овошни сокови), минерална вода 

(напитоци), напитоци со вода, млеко, 

фармацевтски препарати, функционална 

здрава храна, нутритивни додатоци, 

витамински производи, диететски додатоци 

за во храна, процесирано месо, исецкано и 

зачинето говедско месо на скара (Bulgogi), 

ферментирана зеленчукова храна (Kimchi), 

храна за животни, живина и водни 

производи, додатоци за добиточна храна, не 

за медицински цели, канцелариски 

материјали, играчки, лични украси ( имено 

украси [накит]), чанти и ташни, облека, 

обувки, долна облека, фитнес опрема, 

апарати за вежбање, козметика, козметичка 

опрема, прибор за шминка, производи за 

убавина (имено рачен прибор за виткање на 

коса), артикли за во тоалет (имено четки за 

тоалет), препарати за чистење и средства за 

чистење на заби, парфемирани свеќи, 

украси за во коса (имено ластичиња за коса, 

шноли за коса), шишиња за вода, шољи, 

мебел, прекривки, прибор за домаќинство, 

прибори за јадење [ножеви, вилушки и 

лажици], фотографски апарати и 

инструменти, додатоци (имено камери, 

филтери, рачни моноподи), накит и 

часовници, телекомуникациски машини и 

справи (имено трансмитери), електрични 

аудио и визуелни апарати и инструменти, 

DVD, мобилни апликации [софвер што може 

да се презема или снима], списанија 

[периодични] и книги, апарати за 

прочистување на воздух, апарати за 

вентилација и климатизирање, филтри за 

прочистување на воздух, кислородни 

генератори за чистење на воздух (дел од 

машина за прочистување на воздух), 

стерилизатори за маска, мебел, театарски 

седишта, столови и седишта, столови и 

седишта со специјални ефекти  

 

(210) TM  2019/145 (220) 01/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) CJ Corporation 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  
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(591) сина, црвена, портокалова, бела и 

црна 

(531) 26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  кино-театри; кино-театри кои што 

овозможуваат филмски ефекти на публика 

како што се ветер, мирис, прскање на вода, 

движење, вибрации, чад, меурчиња, ласер, 

или блиц; продукција и дистрибуција на 

радио и телевизиски програми; 

обезбедување на филмови кои што не се 

преземаат и телевизиски програми преку 

услуги на видео-на-барање; презентирање 

на виртуелна реалност во кино; продукција 

на аудио снимки; дистрибуција (освен 

транспорт) на аудио снимки; обезбедување 

на онлајн музика, која што не се презема; 

презентирање на изведби во живо; 

презентирање на музички изведби; 

импресарио услуги, имено, организирање на 

изведби во живо од областа на филмот; 

услуги за анимациска продукција; забава во 

вид на изведби во живо од областа на 

претстави и концерти; организирање и 

спроведување на настани на културно 

доживување; организирање и спроведување 

на културни шоуа и изведби; пренос на 

кинематографски филмови; забавни услуги, 

имено, планирање и спроведување на 

сериии на филмски фестивали; филмска 

продукција; филмски студија;  изнајмување 

на кинематографски филмови; објавување и 

уредување на печатен материјал; ноќни 

клубови; снимање видео ленти, услуги на 

репортери; обезбедување на забавни 

капацитети; организирање на резервации на 

билети за филмови; организирање на 

резервации на билети за шоуа и други 

забавни настани; организирање и 

спроведување на изложби за забавни, 

културни и образовни цели; обезбедување 

на информации и податоци за филмови, 

услуги за игри, услуги за забавен парк и 

тематски парк; фотографирање; образовни 

услуги, имено, обезбедување обуки и 

тренирање во областа на филмот, 

специјалните ефекти, дигиталната 

технологија, забава; музика, организирање 

на модни шоуа од забавен карактер; 

обезбедување и раководење на забавни 

капацитети; обезбедување на забавни 

капацитети, имено, театарски капацитети; 

апарати за аркадни видеоигри, забавни 

паркови за возење, апарати за возење во 

нив со специјални ефекти, обезбедување на 

капацитети за филмови, шоуа, претстави, 

музички и образовен тренинг; обезбедување 

на спортски капацитети; планирање на 

забави (разонода); инструкции за глума, 

пеење и танцување; резервации на билети и 

букинг услуги за забавни, спортски и 

културни настани  

 

(210) TM  2019/146 (220) 01/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) CJ Corporation 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  
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(591) сина, црвена, портокалова, бела и 

црна 

(531) 26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за сателитски пренос и 

телевизиско емитување; пренос на слики, 

аудио и мултимедијална содржина преку 

интернет; услуги за емитување на интернет; 

емитување на програми за телевизиска 

продажба; емитување на телевизиски 

програми користејќи видео-на-барање и  

услуги за плати-за-да-гледаш телевизија; 

емитување на видео-на-барање; емитување 

на филм и телевизиски рубрики преку 

мобилни комуникациски мрежи; услуги на 

претплата за емитување телевизија; 

обезбедување на кориснички пристап на 

мобилни интернет портали; услуги на 

стриминг на дигитални медиуми; 

обезбедување на кориснички пристап до 

дигитални музички сајтови на интернет; 

услуги за пренос на видео-на-барање; 

праќање на електронски пораки за услуги за 

информации за шопинг; услуги на интернет 

портали; пренос на вести; услуги за видео 

стриминг; услуги за кабелска телевизија; 

емитување на програми на кабелска 

телевизија; емитување на телевизиски 

програми; пренос на мултимедијална 

содржина преку комуникациски мрежи; 

пренос на дигитални датотеки  

 

(210) TM  2019/147 (220) 01/02/2019 

(442) 30/04/2019 

 (731) CJ Corporation 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) сина, црвена, портокалова, бела и 

црна 

(531) 26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  камери; очила (оптика); очила за 

сонце; очила за гледање; очила за во 

театар; очила за спорт; елеци за спасување; 

полначи за батерии; УСБ кабли; електрични 

аудио и визуелни апарати и инструменти; 

компјутерски хардвер и компјутерски 

периферни уреди; апарати за читање на 

дигитална музика; звучници; слушалки; 

маски за мобилни телефони; софтвер за 

електронски игри; софтвер за игри со 

виртуелна реалност; апликации за паметни 

телефони; компјутерски софтвер; касети за 

видео игри; заштитни ракавици; заштитни 

кациги; заштитни маски; дискови за снимање 

на звук; CD-иња; DVD-ија; дигитални видео 

снимки што може да се преземат; дигитални 

медиуми за снимање; медиумска содржина 

што може да се презема; анимација што 

може да се презема; музички датотеки што 

може да се преземат; датотеки со слики што 

може да се преземат; мултимедијални 

датотеки што може да се преземат; купони 

што може да се преземат; анимирани цртани 
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филмови; електронски изданија што може да 

се преземат; програми за компјутерски игри; 

кинематографски машини и апарати; 

кодирани магнетни картички; ваги за мерење 

тежина кои не се за медицински цели; 

телекомуникациски машини и инструменти; 

електронски апарати за спречување на 

кражби, освен за возила; систем за домашно 

кино; апарати и инструменти за мерење; 

математички инструменти; сензори за 

температура на воздухот; сет слушалки за 

комуникација; рентген апарати; декоративни 

магнети за фрижидер  

 

(210) TM  2019/149 (220) 04/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Adnan ALNEN & Partners \ Al Durra 

Food Products 

Erbee Town, P.O . Pox: 92 Damascus 

Countryside, SY 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.01.16;27.05.01;27.05.04;28.01.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

екстракти; конзервирани, замрзнати, сушени 

и варени овошја и зеленчуци; желеа, 

џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; масла за јадење и масти  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, вештачко кафе; брашно 

и 

производи направени од житни култури, леб, 

пециво и слатки, ладни десерти; мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (додатоци на храна); 

зачини; мраз  

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и шумски 

производи и зрна што не се вклучени во 

други класи; живи животни; свежо овошје и 

зеленчук; семиња, природни растенија и 

цвеќиња; храна за животни; слад  

кл. 32  пива; минерални и газирани води и 

други безалкохолни пијалоци; овошни 

пијалоци и овошни сокови; сирупи и други 

средства за правење пијалоци  

 

(210) TM  2019/158 (220) 06/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за графички услуги и 

трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, VI кат, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 22.03.05;26.05.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија, 

публикации; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

печатарски букви, клишиња, печатени 

изданија, печатарски производи, брошури, 

фотографии, известувања, книги, нацрти, 

магазини  

кл. 35  рекламирање, рекламирање во 

списанија; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; односи со јавноста; медиумска 

презентација; бизнис информации, бизнис 
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консултирање (професионално бизнис 

консултирање); демонстрација на 

производи, барање спонзорства; 

вработување персонал, информации за 

дејноста, издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и сулуги за други лица), маркетинг 

услуги, изложби (организирање на изложби) 

во комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, 

информации, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), on-line рекламирање по 

пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, објавување рекламни 

текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, пропагандни дејности, 

проучување на пазарот /маркетинг/, 

рекламирање по пат на радио рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, ширење 

на рекламни огласи и рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени материјали, 

примероци), обработка на текстови, 

советување за бизнис работење и 

организација; телевизиско рекламирање  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; академии; 

академии за програмирање; организирање и 

водење работилници, организирање и 

водење семинари, симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, електронско издаваштво, 

забава (планирање на забава), информации 

за образовни и забавни настани, 

конференции (организирање и водење 

конференции), конгреси (организирање и 

водење на конгреси), 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, пишување текстови што не се 

рекламни, преведување, публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и 

снимки, разговори (организирање и водење 

на разговорите), разонода, текстови 

(пишување текстови) што не се рекламни 

текстови  

 

(210) TM  2019/168 (220) 07/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 

ул. „Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, сина, кафена 

(531) 05.11.05;11.03.23;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2019/169 (220) 07/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 

ул. „Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, кафена 

(531) 05.09.24;11.03.23;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2019/170 (220) 07/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 

ул. „Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, сина, црна 

(531) 01.03.10;05.09.24;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2019/171 (220) 07/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 

ул. „Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, сина, црна 

(531) 05.09.24;11.03.23;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2019/172 (220) 07/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 

ул. „Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, црна 

(531) 05.09.24;11.03.23;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2019/173 (220) 07/02/2019 
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(442) 30/04/2019 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 

ул. „Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, црна, темно сина, црна 

(531) 05.09.24;11.03.23;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2019/179 (220) 08/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

d.o.o. Nikšič 

ul.Njegoševa br. 18, Nikšič, ME 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 
(531) 27.01.03;27.05.03;27.05.17;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, стаут пиво (stout), светло пиво 

(lager), портер пиво (porter), але пиво (ale)  

 

(210) TM  2019/194 (220) 12/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ЕЛИВАЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. 11 Октомври бр. ББ, Зелен-пазар 

локал 555, Скопје, MK 

(740) Александар Иванов  

ул. Даме Груев бр. 1 - анекс , 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена и црна 

26.04.01;26.04.03;26.04.04;27.05.17;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  светилки и апарати за осветлување  

 

(210) TM  2019/204 (220) 13/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited 

Route de France 17, Boncourt 2926, 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)  
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(591) бела, сина, сива и сите нијанси на 

жолто 

(531) 

10.01.05;10.01.10;11.01.18;24.13.01;26.01.04;

26.01.16;27.01.06 

(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, цигарилос; запалки за цигари; 

запалки за пури; ќибрити; артикли за 

пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; 

филтери за цигари; џебни апарати за 

виткање цигари; рачни машини за 

вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи одтутун 

наменети за загревање  

 

(210) TM  2019/220 (220) 14/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) FREZYDERM S.A. 

75, Menandrou street, GR 104-37, Athens, 

GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.01.18;27.05.17;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за убавина имено: млека, 

лосиони, креми, масла, гелови и пудри за 

лице, раце и тело; креми за убавина, креми 

за убавина за козметичка употреба; креми 

против брчки, маски за лице, средства за 

чистење лице, креми за очи, препарати за 

заштита од сонце; козметички препарати за 

тен, креми за стапала, лосиони за после 

бричење, лосиони за бањање; лосиони за 

убавина; лосиони за лице и тело; 

дезодорантни спрејови за лична употреба, 

антиперспиранти за лична употреба, 

дезодоранси за тело; средства за чистење 

кожа, козметички препарати за нега на кожа; 

есенцијални масла имено парфимирани 

масла; производи за нега на коса имено: 

козметички препарати за нега на коса, 

шампони и кондиционери за коса, маски за 

коса, гелови за коса, спрејови, пени и 

кремови, парфеми за коса; сапуни имено 

бебешки сапуни, сапуни за бањање; 

парфимерија; козметика; препарати за нега 

на заби; масла и креми за заштита од сонце 

и добивање тен; препарати за нега при 

изложеност на сонце  

 

(210) TM  2019/224 (220) 12/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

 

 

(540)  

 
 (591) бела, сребрена, сива, светла и темна 

сина 

(531) 26.07.00;27.05.17;27.05.25;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  течен сапун за миење раце  

 

(210) TM  2019/225 (220) 12/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

 

 

(540)  

 
(591) бела, сребрена, сива, светла и темна 

розева 

(531) 

26.02.00;26.07.00;26.13.00;27.05.17;27.05.25;

28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен сапун за миење раце  

 

(210) TM  2019/226 (220) 12/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

 

(540)  

 
(591) бела, сребрена, сива,жолта, светла и 

темна кафена 

(531) 

01.11.08;26.13.00;27.05.17;27.05.25;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен сапун за миење раце  

 

(210) TM  2019/227 (220) 15/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) У ПОВЕР ДОО експорт-импорт  

ул. Аминта Трети бр. 33/А-1/29, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива и жолта 

(531) 

24.01.00;26.04.02;27.05.17;27.05.25;28.11.00;

29.01.06;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  подготовка на договори за 

снабдување со електрична енергија, 

оперативно-економско советување истотака 

во врска со енергетски прашања, пресметка 

на енергетска ефикасност  

кл. 37  градежни работи, поправки, 

инсталирање - особено во секторот за 

снабдување со електрична енергија  

кл. 39  набавка и дистрибуција на енергија, 
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снабдување со електрична енергија на 

потрошувачи, советување на енергетскиот 

сектор, давање под закуп на броила за 

мерење на потрошувачката на енергија  

кл. 42  истражување, подготовка на 

проценки, инженерски работи, планирање на 

проекти и подготовка на програми за 

обработка на податоци од областа 

снабдување со енергија  

 

(210) TM  2019/229 (220) 15/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за градежништво, 

проектирање, трговија и услуги 

ПЛАТФОРМА ДОО увоз-извоз Скопје 

ПАРИСКА 50/21, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 

24.13.01;27.01.02;27.05.10;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, водење дејност (служби за давање 

совети за водење одделни дејности), 

дејности (консултации за водење на 

дејностите), дејности (професионални 

консултации), дејности (советување за 

организирање и водење на дејностите), 

документи (умножување на документи), 

деловни и менаџмент консултантски услуги, 

информации за дејноста, истражувања за 

дејностите, изложби (организирање 

изложби), јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), истражување на пазарот 

и јавното мислење, обработка на текстови, 

организирање дејности (советување за 

организирање дејности), пазар (побарувачка 

на пазарот), пазар (проучување на пазарот), 

помош во управување со индустриски или 

трговски претпријатија), пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, управувачки активности на 

холдинг компаниите, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 37  надзор на градежни конструкции, 

изолација на градби, изградба на саемски 

штандови и продавници, градежништво, 

информации за градежни конструкции, 

изолација против влага (градежништво), 

рушење на објекти, врати и прозорци 

(поставување), реставрација на мебел, 

боење, ентериери и екстериери, гипсирање, 

информации во врска со реновирања, 

тапети  

кл. 42  архитектонски консултации, 

архитектура, автентични уметнички 

изработки, конструктивни нацрти, декор 

(дизајн на ентериер), дизајн (индустриски), 

дизајн на ентериерен декор, дизајнерски 

услуги (амбалажа, прикажување), 

дизајнирање (графичка уметност), идејни 

планови (градежни), инженерство, графички 

дизајн, индустриски дизајн, снимање на 

терен, тестирање на материјали, механички 

истражувања, дизајн на амабалажи, 

проектни студии (технички), истражувања 

(технички проекти), форма (индустриски 

дизајн), техничко истражување, урбано 

планирање, уметнички дела (автентични)  

 

(210) TM  2019/230 (220) 14/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Mylan Institutional Inc. 
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1718 Northrock Court Rockford IL 61103, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

OGIVRI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на канцери  

 

(210) TM  2019/231 (220) 18/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул. Андреја Стојановиќ бр. 9, Тетово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LEVIOFLU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели;диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината 

и ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли, средства за дезинфекција, препарати 

за уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2019/232 (220) 19/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги Издавачки Центар Три дооел 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 93/5, Скопје, MK 

(740) Адвокат Симона Костадинова  

ул. Шар Планина бр. 4, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.01;27.05.01;27.05.17;28.05.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  книги  

кл. 35  услуги на производство и трговија во 

големопродажба на книги и публикации  

кл. 41  објавување книги  

 

(210) TM  2019/233 (220) 19/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(300) 88100628  31/08/2019  US 

(731) Bioverativ Therapeutics Inc. 

225 Second Avenue 02451 WALTHAM, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

CIBEMTOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на ладно аглутининско заболување и 

хронична имунолошка тромбоцитопенија  

 

(210) TM  2019/234 (220) 19/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул. Батајнички друм бб, Белград, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат  

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  
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ANBOL 

(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  2019/236 (220) 20/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје 

ул. 1520 бр. 6, Индустриска зона Пинтија, 

1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена, црвена, бела 

(531) 

05.03.06;05.03.15;05.11.01;24.09.12;27.05.17;

27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  шумски, градинарски и земјоделски 

производи (храна од органско потекло)  

кл. 32  безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци со мед; сок од јаболка 

безалкохолоен; коктели безалкохолни; 

овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни 

сокови; овошни сирупи безалкохолни; 

лимонади; сок од домати пијалаци, сок од 

зеленчук пијалаци, овошни сокови (од гоџи), 

млеко од бадеми  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: безалкохолни пијалаци; 

безалкохолни пијалаци со мед; сок од 

јаболка безалкохолоен; коктели 

безалкохолни; овошни екстракти, овошни 

пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи 

безалкохолни; лимонади; сок од домати 

пијалаци; сок од зеленчук пијалаци, овошни 

сокови (од гоџи), млеко од бадеми, алгинати 

за храна, бадеми мелени, путер, путер од 

какао, масло од кокосов орев, масло од 

репка за исхрана, кандирано овошје, урми, 

масла за јадење, рибино масло за исхрана, 

снегулки од компири, овошни желеа, снек 

храна од овошје, џем од ѓумбир, џемови 

желатих за исхрана, желеа за исхрана, 

морски алги, мармалад, млечни пијалаци во 

кои преовладува млеко, јаткасто овошје 

(орев, бадем, лешник) подготвени, 

маслиново масло, путер од кикиритки, 

салати (овошни салати), зеленчук сушен, 

сурутка, јогурт, слатки од бадем, ананасово 

семе, прополис за исхрана на луѓето, 

пијалаци што се на основа на чај, чај, 

подготовки од житарици, снек од житарици, 

пијалоци од какао со млеко, пченкарни 

снегулки, тестенини, снегулки мед, желеа, 

бадемови колачи, храна од овес, мусли 

мушкатов орев, алги (додатоци за јадење), 

колачиња, соја (производи за исхрана), жита 

(мали парчиња храна од жита), бадеми 

(овошја), зрна (семе), лешници, исушен 

кокосов орев, јаткасто овошје, салата од 

овошје, салата од зеленчук, мелени јаткасти 

производ, колачи, интегрални колачи, млеко 

од индустриски орев, мешани пијалоци од 

овошје и зеленчук (смути), храна (шумски, 

градинарски и земјоделски производи од 

органско потекло)  

 

(210) TM  2019/237 (220) 20/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(300) 2018-134286  29/10/2018  JP 
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(731) Monster Energy Company, a Delaware 

corporation 

1 Monster Way, Corona,  California 92879, 

US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

MANGO LOCO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкхолни пијалоци  

 

(210) TM  2019/239 (220) 20/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Вино Жупа АД Александровац 

ул. „Крушевачка“ бр. 36, RS 

(740)   

Марин ГАВРИЛОВСКИ, адвокат  

бул. “Кочо Рацин” бр.14/3-4 Скопје 1000 МК, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, златна, бела 

(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00;29.01.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална сода - вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје 

и овошни сокови, срупи други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2019/240 (220) 20/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Вино Жупа АД Александровац 

ул. „Крушевачка“ бр. 36, RS 

(740)   

Марин ГАВРИЛОВСКИ, адвокат  

бул. “Кочо Рацин” бр.14/3-4 Скопје 1000 МК, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, златна 

(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00;29.01.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална сода - вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје 

и овошни сокови, срупи други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2019/242 (220) 21/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) ANDALUS AL SHARQ GENERAL 

TRADING LLC 

AL MASAOOD BUILDING - 102, POST BOX 

113518, DUBAI, AE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 03.07.01;03.07.16;27.05.17;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јагленови брикети, јаглен, дрвен јаглен  

 

(210) TM  2019/243 (220) 22/02/2019 



 

 

163 

 

Трговски марки Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

(442) 30/04/2019 

(731) BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

HERPLEXIM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/244 (220) 22/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) "BB-NCIPD" - lTD 

26 Yanko Sakazov Blvd.,, 1504, Sofia, BG 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TETATOX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината 

и ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2019/245 (220) 21/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 

10577, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

MIRINDA MIX-IT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

правење пијалоци; газирани безалкохолни 

пијалоци; безалкохолни пијалоци; 

енергетски пијалоци; изотоничен пијалоци; 

спортски пијалоци; пијалоци кои содржат 

витамини; ароматизирани води; прашоци за 

шумливи пијалоци; смути (кашести пијалаци 

од овошје и зеленчук); пијалоци базирани на 

кокос  

 

(210) TM  2019/250 (220) 25/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, сина, нијанси на сина 

(531) 

01.15.15;26.05.00;27.05.17;27.05.25;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, средства за чистење, полирање, 

отстранување на масти и брусење, 

абразиви, сапуни, шампони, течни 

детергенти, парфимерија, средства за 

сончање, етерични масла, козметички 

производи, влажни марамчиња за чистење, 
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влажни марамчиња за козметички цели, 

лосиони за коса, лосиони за бричење, 

лосиони за тело, креми за лице, препарати 

за нега на заби, детска козметика, детска 

паста за заби, бебешки марамчиња 

импрегнирани со средства за чистење, 

средства за отстранување шминка, масло од 

лаванда, масла за козметички цели  

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати, диететски супстанци 

што се користат во медицината, аналгетици, 

антибиотици, контрацептиви, витамински 

препарати, медицински чаеви, хербални 

чаеви за медицински цели, билни капки, 

додатоци во исхраната, храна за бебиња, 

фластери, бебешки пелени, пелени за 

инконтиненција, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства против инсекти, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди, 

антибактериски сапуни, бактериски средства 

за медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни стапчиња 

за медицинска употреба, медицински масла, 

фармацевтски производи за третирање 

првут, медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, лаксативи, фармацевтски 

производи за третман на кожа, 

фармацевтски производи за третман на 

изгореници, раствори за контактни леќи, 

препарати за чистење контактни леќи  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариски и куќна употреба, 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи, видови 

печатари, блокови за печатење, каталози, 

хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии 

за пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ванилин 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, 

брашно, производи од жито, леб, слатки и 

бомбони, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за пециво, сол, сенф, оцет, сосови 

(како мирудија), мирудии, мраз, киноа, сода 

бикарбона, прашок за пециво, житарки, 

мусли  

 

(210) TM  2019/251 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Кимовски Дејан and Кимовски Игор 

ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, 

MK and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, 

Скопје, MK 

 

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 27.05.17;27.05.25;29.01.02;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини за 

месење, машини за миење садови, машини 

за обработка на месо, машини за перење 

алишта, машини за пеглање, машини за 

плетење, машини за сецкање и рендање 

зеленчук, машини за шиење, машини на 
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компресиран воздух, машини со центрифуга, 

миксери,електрични за употреба во 

домаќинството, правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти за 

потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, направи 

за виткање коса (рачни направи за виткање 

коса)неелектрични, прибор за педикир, 

прибор за маникир, пегли неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски периферни 

единици, компјутерски тастатури, 

компјутерско глувче, часовници, апарати за 

далечинско управување, далечински 

прекинувачи, звучници, слушалки, 

смартфони (паметни телефони), мобилни 

телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни 

снимачи на звук, приемници(аудио и видео 

приемнци), процесори, фотоапарати, 

часовници, антени, чистачи за екран, држачи 

за тв, држачи за електрични калеми, 

андроид боксови, компакт дискови (аудио и 

видео), компакт диск плеери, компакт 

дискови ( меморија само за читање), 

куќишта  

кл. 11  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 за 

прочистување на воздухот, бојлери на гас, 

бојлери за пералници, бојлери што не се 

делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

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, 

соларни колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници за 

вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2019/252 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Кимовски Дејан and Кимовски Игор 

ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, 

MK and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, 

Скопје, MK 

 

(540)  

 
 (591) бела, сина 
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(531) 27.05.17;27.05.25;29.01.02;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини за 

месење, машини за миење садови, машини 

за обработка на месо, машини за перење 

алишта, машини за пеглање, машини за 

плетење, машини за сецкање и рендање 

зеленчук, машини за шиење, машини на 

компресиран воздух, машини со центрифуга, 

миксери,електрични за употреба во 

домаќинството, правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти за 

потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, направи 

за виткање коса (рачни направи за виткање 

коса)неелектрични, прибор за педикир, 

прибор за маникир, пегли неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски периферни 

единици, компјутерски тастатури, 

компјутерско глувче, часовници, апарати за 

далечинско управување, далечински 

прекинувачи, звучници, слушалки, 

смартфони (паметни телефони), мобилни 

телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни 

снимачи на звук, приемници(аудио и видео 

приемнци), процесори, фотоапарати, 

часовници, антени, чистачи за екран, држачи 

за тв, држачи за електрични калеми, 

андроид боксови, компакт дискови (аудио и 

видео), компакт диск плеери, компакт 

дискови ( меморија само за читање), 

куќишта  

кл. 11  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 за 

прочистување на воздухот, бојлери на гас, 

бојлери за пералници, бојлери што не се 

делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

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, 

соларни колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници за 

вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2019/253 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Кимовски Дејан and Кимовски Игор 
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ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, 

MK and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(531) 

27.05.17;27.05.19;27.05.25;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини за 

месење, машини за миење садови, машини 

за обработка на месо, машини за перење 

алишта, машини за пеглање, машини за 

плетење, машини за сецкање и рендање 

зеленчук, машини за шиење, машини на 

компресиран воздух, машини со центрифуга, 

миксери,електрични за употреба во 

домаќинството, правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти за 

потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, направи 

за виткање коса (рачни направи за виткање 

коса)неелектрични, прибор за педикир, 

прибор за маникир, пегли неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски периферни 

единици, компјутерски тастатури, 

компјутерско глувче, часовници, апарати за 

далечинско управување, далечински 

прекинувачи, звучници, слушалки, 

смартфони (паметни телефони), мобилни 

телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни 

снимачи на звук, приемници(аудио и видео 

приемнци), процесори, фотоапарати, 

часовници, антени, чистачи за екран, држачи 

за тв, држачи за електрични калеми, 

андроид боксови, компакт дискови (аудио и 

видео), компакт диск плеери, компакт 

дискови ( меморија само за читање), 

куќишта  

кл. 11  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 за 

прочистување на воздухот, бојлери на гас, 

бојлери за пералници, бојлери што не се 

делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

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, 

соларни колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 
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машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници за 

вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2019/254 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Кимовски Дејан and Кимовски Игор 

ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, 

MK and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, 

Скопје, MK 

 

(540)  

 
(531) 

27.05.17;27.05.19;27.05.24;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини за 

месење, машини за миење садови, машини 

за обработка на месо, машини за перење 

алишта, машини за пеглање, машини за 

плетење, машини за сецкање и рендање 

зеленчук, машини за шиење, машини на 

компресиран воздух, машини со центрифуга, 

миксери,електрични за употреба во 

домаќинството, правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти за 

потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, направи 

за виткање коса (рачни направи за виткање 

коса)неелектрични, прибор за педикир, 

прибор за маникир, пегли неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски периферни 

единици, компјутерски тастатури, 

компјутерско глувче, часовници, апарати за 

далечинско управување, далечински 

прекинувачи, звучници, слушалки, 

смартфони (паметни телефони), мобилни 

телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни 

снимачи на звук, приемници(аудио и видео 

приемнци), процесори, фотоапарати, 

часовници, антени, чистачи за екран, држачи 

за тв, држачи за електрични калеми, 

андроид боксови, компакт дискови (аудио и 

видео), компакт диск плеери, компакт 

дискови ( меморија само за читање), 

куќишта  

кл. 11  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 за 

прочистување на воздухот, бојлери на гас, 

бојлери за пералници, бојлери што не се 

делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

замрзнувачи, котли за греење, машини за 

печење леб, микробранови печки (апарати 

за готвење), машини и апарати за мраз, 
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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, 

соларни колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници за 

вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2019/255 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Кимовски Дејан and Кимовски Игор 

ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, 

MK and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(531) 

27.05.17;27.05.19;27.05.24;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини за 

месење, машини за миење садови, машини 

за обработка на месо, машини за перење 

алишта, машини за пеглање, машини за 

плетење, машини за сецкање и рендање 

зеленчук, машини за шиење, машини на 

компресиран воздух, машини со центрифуга, 

миксери,електрични за употреба во 

домаќинството, правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти за 

потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, направи 

за виткање коса (рачни направи за виткање 

коса)неелектрични, прибор за педикир, 

прибор за маникир, пегли неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски периферни 

единици, компјутерски тастатури, 

компјутерско глувче, часовници, апарати за 

далечинско управување, далечински 

прекинувачи, звучници, слушалки, 

смартфони (паметни телефони), мобилни 

телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни 

снимачи на звук, приемници(аудио и видео 

приемнци), процесори, фотоапарати, 

часовници, антени, чистачи за екран, држачи 

за тв, држачи за електрични калеми, 

андроид боксови, компакт дискови (аудио и 

видео), компакт диск плеери, компакт 

дискови ( меморија само за читање), 

куќишта  

кл. 11  аспиратори за кујни, апарати за 

ладење пијалоци, апарати и машини за 
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ладење, апарати и уреди за ладење, 

апарати за јонизирање на воздух, апарати за 

сушење на воздухот, апарати и машини за 

прочистување на воздухот, бојлери на гас, 

бојлери за пералници, бојлери што не се 

делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

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, 

соларни колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници за 

вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2019/257 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Винарска Визба „Имако Вино“ дооел 

ул. „Ген. Михајло АПостолски“ бр. 34/5, 

2000, Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

BRIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  пијалоци, вино  

кл. 41  угостителски објекти, ресторани  

кл. 44  земјоделски услуги  

 

(210) TM  2019/258 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ 

Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(531) 27.05.17;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје 

и овошни сокови; сирупи и други препарати 

за производство на гтијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

пива; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје 

и овошни сокови; сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци, алкохолни 

пијалоци (освен пива); услуги на продажба 

на големо врзани за пива; минерална и сода 

вода и други безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи 

и други препарати за производство на 

пијалоци, алкохолни пијалоци (освен пива)  
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(210) TM  2019/259 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги Гари 

Компани дооел експорт-импорт Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 25.07.25;26.04.02;27.05.17;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на облека, капи, игри и играчки и 

украси за елка  

 

(210) TM  2019/260 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги Гари 

Компани дооел експорт-импорт Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK 

 

(540)  

 
(591) бронзена и црна 

(531) 26.04.02;27.05.17;29.01.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на облека, капи, игри и играчки и 

украси за елка  

 

(210) TM  2019/261 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги Гари 

Компани дооел експорт-импорт Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сива 

(531) 05.13.07;25.07.00;27.05.25;29.01.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на облека, капи, игри и играчки и 

украси за елка  

 

(210) TM  2019/262 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на сина, црвена, жолта, 

портокалова, кафена, зелена 

(531) 

01.11.10;02.07.09;27.05.25;29.01.03;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, средства за чистење, полирање, 

сапуни, шампони, течни детергенти, течни 
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сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, 

средства за сончање, средства по сончање, 

етерични масла, козметички производи, 

влажни марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони за 

коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за козметичка 

употреба, хидратантен крем, хидратантно 

млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, хербални 

чаеви за медицински цели, билни капки, 

додатоци во исхраната, храна за бебиња, 

фластери, бебешки пелени, пелени за 

инконтиненција, материјали за завои, 

антибактериски сапуни, бактериски средства 

за медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни стапчиња 

за медицинска употреба, медицински масла, 

фармацевтски производи за третирање 

првут, медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариски и куќна 

употреба, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи, 

блокови за печатење, каталози, хартиени 

ќеси, хартиени и пластични кутии за 

пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(210) TM  2019/263 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на сина, црвена, жолта, 

зелена, портокалова 

(531) 01.11.10;02.07.09;27.05.25;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, средства за чистење, полирање, 

сапуни, шампони, течни детергенти, течни 

сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, 

средства за сончање, средства по сончање, 

етерични масла, козметички производи, 

влажни марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони за 

коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за козметичка 



 

 

173 

 

Трговски марки Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

употреба, хидратантен крем, хидратантно 

млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, хербални 

чаеви за медицински цели, билни капки, 

додатоци во исхраната, храна за бебиња, 

фластери, бебешки пелени, пелени за 

инконтиненција, материјали за завои, 

антибактериски сапуни, бактериски средства 

за медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни стапчиња 

за медицинска употреба, медицински масла, 

фармацевтски производи за третирање 

првут, медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариски и куќна 

употреба, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи, 

блокови за печатење, каталози, хартиени 

ќеси, хартиени и пластични кутии за 

пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(210) TM  2019/264 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на сина, црвена, жолта, 

зелена, портокалова, кафена 

(531) 01.11.10;02.07.09;29.01.03;29.01.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, средства за чистење, полирање, 

сапуни, шампони, течни детергенти, течни 

сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, 

средства за сончање, средства по сончање, 

етерични масла, козметички производи, 

влажни марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони за 

коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за козметичка 

употреба, хидратантен крем, хидратантно 

млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, хербални 

чаеви за медицински цели, билни капки, 

додатоци во исхраната, храна за бебиња, 

фластери, бебешки пелени, пелени за 

инконтиненција, материјали за завои, 

антибактериски сапуни, бактериски средства 

за медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни стапчиња 

за медицинска употреба, медицински масла, 

фармацевтски производи за третирање 

првут, медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 



 

 

174 

 

Трговски марки Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариски и куќна 

употреба, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи, 

блокови за печатење, каталози, хартиени 

ќеси, хартиени и пластични кутии за 

пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(210) TM  2019/265 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на сина, црвена, нијанси 

на жолта, портокалова, зелена 

(531) 01.11.10;02.07.09;29.01.02;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, средства за чистење, полирање, 

сапуни, шампони, течни детергенти, течни 

сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, 

средства за сончање, средства по сончање, 

етерични масла, козметички производи, 

влажни марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони за 

коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за козметичка 

употреба, хидратантен крем, хидратантно 

млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, хербални 

чаеви за медицински цели, билни капки, 

додатоци во исхраната, храна за бебиња, 

фластери, бебешки пелени, пелени за 

инконтиненција, материјали за завои, 

антибактериски сапуни, бактериски средства 

за медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни стапчиња 

за медицинска употреба, медицински масла, 

фармацевтски производи за третирање 

првут, медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариски и куќна 

употреба, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи, 
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блокови за печатење, каталози, хартиени 

ќеси, хартиени и пластични кутии за 

пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(210) TM  2019/266 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на сина, црвена,  жолта, 

зелена, портокалова, кафена 

(531) 01.11.10;02.07.09;27.05.25;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, средства за чистење, полирање, 

сапуни, шампони, течни детергенти, течни 

сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, 

средства за сончање, средства по сончање, 

етерични масла, козметички производи, 

влажни марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони за 

коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за козметичка 

употреба, хидратантен крем, хидратантно 

млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, хербални 

чаеви за медицински цели, билни капки, 

додатоци во исхраната, храна за бебиња, 

фластери, бебешки пелени, пелени за 

инконтиненција, материјали за завои, 

антибактериски сапуни, бактериски средства 

за медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни стапчиња 

за медицинска употреба, медицински масла, 

фармацевтски производи за третирање 

првут, медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариски и куќна 

употреба, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи, 

блокови за печатење, каталози, хартиени 

ќеси, хартиени и пластични кутии за 

пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(210) TM  2019/267 (220) 26/02/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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Becutan (во изглед) 

(591) бела, нијанси на сина 

(531) 01.11.10;09.01.17;24.09.11;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, средства за чистење, полирање, 

сапуни, шампони, течни детергенти, течни 

сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, 

средства за сончање, средства по сончање, 

етерични масла, козметички производи, 

влажни марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони за 

коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за козметичка 

употреба, хидратантен крем, хидратантно 

млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, хербални 

чаеви за медицински цели, билни капки, 

додатоци во исхраната, храна за бебиња, 

фластери, бебешки пелени, пелени за 

инконтиненција, материјали за завои, 

антибактериски сапуни, бактериски средства 

за медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни стапчиња 

за медицинска употреба, медицински масла, 

фармацевтски производи за третирање 

првут, медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариски и куќна 

употреба, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи, 

блокови за печатење, каталози, хартиени 

ќеси, хартиени и пластични кутии за 

пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(210) TM  2019/299 (220) 08/03/2019 

(442) 30/04/2019 

(731) ИСИМ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

ул. Гоце Делчев 33, 1300, Куманово, MK 

 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена и портокалова 

(531) 26.11.13;27.05.01;27.07.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај со потекло од Шри Ланка  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2019/0058 

3 MK/T/2015/0789 

3 MK/T/2019/0042 

3 MK/T/2019/0220 

3 MK/T/2019/0224 

3 MK/T/2019/0225 

3 MK/T/2019/0226 

3 MK/T/2019/0250 

3 MK/T/2019/0262 

3 MK/T/2019/0263 

3 MK/T/2019/0264 

3 MK/T/2019/0265 

3 MK/T/2019/0266 

3 MK/T/2019/0267 

4 MK/T/2019/0242 

5 MK/T/2018/0694 

5 MK/T/2018/1049 

5 MK/T/2018/1240 

5 MK/T/2019/0052 

5 MK/T/2019/0053 

5 MK/T/2019/0230 

5 MK/T/2019/0231 

5 MK/T/2019/0233 

5 MK/T/2019/0234 

5 MK/T/2019/0243 

5 MK/T/2019/0244 

5 MK/T/2019/0250 

5 MK/T/2019/0262 

5 MK/T/2019/0263 

5 MK/T/2019/0264 

5 MK/T/2019/0265 

5 MK/T/2019/0266 

5 MK/T/2019/0267 

7 MK/T/2019/0251 

7 MK/T/2019/0252 

7 MK/T/2019/0253 

7 MK/T/2019/0254 

7 MK/T/2019/0255 

8 MK/T/2019/0251 

8 MK/T/2019/0252 

8 MK/T/2019/0253 

8 MK/T/2019/0254 

8 MK/T/2019/0255 

9 MK/T/2015/0789 

9 MK/T/2019/0147 

9 MK/T/2019/0251 

9 MK/T/2019/0252 

9 MK/T/2019/0253 

9 MK/T/2019/0254 

9 MK/T/2019/0255 

11 MK/T/2019/0194 

11 MK/T/2019/0251 

11 MK/T/2019/0252 

11 MK/T/2019/0253 

11 MK/T/2019/0254 

11 MK/T/2019/0255 

12 MK/T/2019/0069 

12 MK/T/2019/0135 

14 MK/T/2015/0789 

16 MK/T/2019/0135 

16 MK/T/2019/0158 

16 MK/T/2019/0232 

16 MK/T/2019/0250 

16 MK/T/2019/0262 

16 MK/T/2019/0263 

16 MK/T/2019/0264 

16 MK/T/2019/0265 

16 MK/T/2019/0266 

16 MK/T/2019/0267 

18 MK/T/2015/0789 

18 MK/T/2019/0251 

18 MK/T/2019/0252 

18 MK/T/2019/0253 

18 MK/T/2019/0254 

18 MK/T/2019/0255 

22 MK/T/2019/0135 

23 MK/T/2019/0058 

25 MK/T/2015/0789 

25 MK/T/2019/0058 

25 MK/T/2019/0070 

25 MK/T/2019/0135 

26 MK/T/2015/0789 

29 MK/T/2018/1240 

29 MK/T/2019/0088 

29 MK/T/2019/0090 

29 MK/T/2019/0091 

29 MK/T/2019/0092 

29 MK/T/2019/0093 

29 MK/T/2019/0094 

29 MK/T/2019/0095 

29 MK/T/2019/0101 

29 MK/T/2019/0135 

29 MK/T/2019/0149 

29 MK/T/2019/0168 

29 MK/T/2019/0169 

29 MK/T/2019/0170 

29 MK/T/2019/0171 

29 MK/T/2019/0172 

29 MK/T/2019/0173 

30 MK/T/2016/0135 

30 MK/T/2017/0490 
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30 MK/T/2017/0491 

30 MK/T/2018/1240 

30 MK/T/2019/0089 

30 MK/T/2019/0096 

30 MK/T/2019/0097 

30 MK/T/2019/0098 

30 MK/T/2019/0099 

30 MK/T/2019/0102 

30 MK/T/2019/0103 

30 MK/T/2019/0104 

30 MK/T/2019/0105 

30 MK/T/2019/0107 

30 MK/T/2019/0149 

30 MK/T/2019/0250 

30 MK/T/2019/0299 

31 MK/T/2017/1004 

31 MK/T/2018/1210 

31 MK/T/2019/0149 

31 MK/T/2019/0236 

32 MK/T/2019/0070 

32 MK/T/2019/0149 

32 MK/T/2019/0179 

32 MK/T/2019/0236 

32 MK/T/2019/0237 

32 MK/T/2019/0239 

32 MK/T/2019/0240 

32 MK/T/2019/0245 

32 MK/T/2019/0258 

33 MK/T/2019/0038 

33 MK/T/2019/0051 

33 MK/T/2019/0257 

33 MK/T/2019/0258 

34 MK/T/2019/0037 

34 MK/T/2019/0039 

34 MK/T/2019/0204 

35 MK/T/2015/0789 

35 MK/T/2017/0490 

35 MK/T/2017/0491 

35 MK/T/2017/1004 

35 MK/T/2018/1240 

35 MK/T/2019/0070 

35 MK/T/2019/0075 

35 MK/T/2019/0076 

35 MK/T/2019/0127 

35 MK/T/2019/0144 

35 MK/T/2019/0158 

35 MK/T/2019/0227 

35 MK/T/2019/0229 

35 MK/T/2019/0232 

35 MK/T/2019/0236 

35 MK/T/2019/0258 

35 MK/T/2019/0259 

35 MK/T/2019/0260 

35 MK/T/2019/0261 

36 MK/T/2018/1260 

36 MK/T/2019/0140 

37 MK/T/2019/0227 

37 MK/T/2019/0229 

38 MK/T/2019/0146 

38 MK/T/2019/0251 

38 MK/T/2019/0252 

38 MK/T/2019/0253 

38 MK/T/2019/0254 

38 MK/T/2019/0255 

39 MK/T/2017/1004 

39 MK/T/2019/0227 

41 MK/T/2019/0145 

41 MK/T/2019/0158 

41 MK/T/2019/0232 

41 MK/T/2019/0257 

42 MK/T/2019/0227 

42 MK/T/2019/0229 

43 MK/T/2017/0490 

43 MK/T/2017/0491 

43 MK/T/2019/0075 

43 MK/T/2019/0076 

44 MK/T/2019/0257 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

BB-NCIPD - lTD MK/T/2019/0244 

ANDALUS AL SHARQ GENERAL TRADING LLC MK/T/2019/0242 

Adnan ALNEN & Partners \ Al Durra Food Products MK/T/2019/0149 

Astellas Deutschland GmbH MK/T/2019/0052 

Astellas Deutschland GmbH MK/T/2019/0053 

BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d MK/T/2019/0243 

BGP Products Switzerland GmbH MK/T/2018/1049 

Bioverativ Therapeutics Inc. MK/T/2019/0233 

CJ Corporation MK/T/2019/0144 

CJ Corporation MK/T/2019/0145 

CJ Corporation MK/T/2019/0146 

CJ Corporation MK/T/2019/0147 

FREZYDERM S.A. MK/T/2019/0220 

Hyundai Motor Company MK/T/2019/0069 

Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. Nikšič MK/T/2019/0179 

Kurt Geiger Limited MK/T/2015/0789 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2019/0038 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2019/0051 

Monster Energy Company, a Delaware corporation MK/T/2019/0237 

Mylan Institutional Inc. MK/T/2019/0230 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2018/0694 

PepsiCo, Inc. MK/T/2019/0245 

Rothmans of Pall Mall Limited MK/T/2019/0204 

Sach LLC MK/T/2019/0075 

Sach LLC MK/T/2019/0076 

Sarantis Romania SA MK/T/2019/0042 

Shanghai Tobacco Group Co., Ltd MK/T/2019/0037 

Shanghai Tobacco Group Co., Ltd. MK/T/2019/0039 

Unifi, Inc. MK/T/2019/0058 

Јанева Невена MK/T/2018/1240 

Јусуфи Есат MK/T/2017/1004 

Агенција за цивилно воздухопловство MK/T/2019/0127 

Винарска Визба „Имако Вино“ дооел MK/T/2019/0257 

Вино Жупа АД Александровац MK/T/2019/0239 

Вино Жупа АД Александровац MK/T/2019/0240 
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ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/2019/0234 

Друштво за градежништво, проектирање, трговија и услуги 
ПЛАТФОРМА ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0229 

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје MK/T/2019/0158 

Друштво за осигурување НОВА Осигурување АД Скопје MK/T/2019/0140 

Друштво за посредништво, услуги, промет и трговија МАЈ ХОУМ 
АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/2018/1260 

Друштво за производство и трговија ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Требош-Желино 

MK/T/2019/0135 

Друштво за производство трговија и услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/0236 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИВАЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/0194 

Друштво за производство, трговија и услуги Издавачки Центар Три 
дооел Скопје 

MK/T/2019/0232 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани MK/T/2016/0135 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T/2019/0258 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ-ГЛОБУС ТОБАКО 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T/2019/0070 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0088 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0089 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0090 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0091 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0092 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0093 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0094 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0095 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0096 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0097 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0098 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0099 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0101 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0102 
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Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0103 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0104 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0105 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/2019/0107 

Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт 
Скопје 

MK/T/2019/0259 

Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт 
Скопје 

MK/T/2019/0260 

Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт 
Скопје 

MK/T/2019/0261 

Друштво за услуги, трговија и производство ЦЕНТАР ЗА ЛАЈФСТАЈЛ 
МЕДИЦИНА ФЕНИКС ДООЕЛ Струмица 

MK/T/2018/1210 

ИСИМ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/2019/0299 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/2019/0231 

Кимовски Дејан MK/T/2019/0251 

Кимовски Дејан MK/T/2019/0252 

Кимовски Дејан MK/T/2019/0253 

Кимовски Дејан MK/T/2019/0254 

Кимовски Дејан MK/T/2019/0255 

Николоски Војо MK/T/2017/0490 

Николоски Војо MK/T/2017/0491 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп MK/T/2019/0168 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп MK/T/2019/0169 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп MK/T/2019/0170 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп MK/T/2019/0171 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп MK/T/2019/0172 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп MK/T/2019/0173 

У ПОВЕР ДОО експорт-импорт MK/T/2019/0227 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0224 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0225 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0226 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0250 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0262 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0263 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0264 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0265 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0266 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0267 
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Трговски марки 

РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен 

весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 

83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за 

признаените права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги 

(Ничанска) и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  27161  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2012/1094 (220)  16/10/2012 

(181)  16/10/2022 

(450)  30/04/2019 

(732)  ВИТАЛИА Никола и др. ДОО 

експорт-импорт 

ул.516 бб,  1000 Скопје, MK 

 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, масла и масти за јадење   

кл. 30  кафе, чај, какао, шекер, ориз, саго, 

замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

мед, меласа, квасец, сол, оцет, сосови ( 

како мирудии), 

мирудии  

кл. 31  шумски производи и зрнести 

производи кои не се опфатени со другите 

класи, семиња, пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална вода и сода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сируп  

 

(111)  27160  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2014/1409 (220)  24/12/2014 

(181)  24/12/2024 

(450)  30/04/2019 

 (732)  ДПУУТТГ ДОМИНОС ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово 

ул.Тоде Думба бр.68/1-12, 13000, 

Куманово, MK 

(740)  Тони Димитриевски 

ул.Тоде Думба бр.68/1-12, 13000, 

Куманово 

(540)  

 

(591)  бела и црвена боја и елементи со 

портокалова боја и нијанса 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  27150  (151)  01/04/2019 

(210)  TM  2015/1350 (220)  29/12/2015 

(181)  29/12/2025 

(450)  30/04/2019 

 (732)  ПРГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Франц Месеснел. бр. 2, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  кафеава, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  Хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството 

и шумарството;сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова 

состојба;ѓубриња;смеси за гаснење 

пожар;производи за калење и 

заварување;хемиски материи за 
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конзервирање прехранбени 

производи;материи за штавење;лепливи 

материи што се користат во индустријата.  

кл. 6  обични метали и нивните 

легури;метални градежни 

материјали;метални преносни 

конструкции;метални материјали за 

железнички шини;неелектрични кабли и 

жици од обичен метал;железарија, мали 

метални предмети;метални 

цевки;каси;производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи;руди.  

кл. 40  обработка на материјали.  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив;индустриски анализи и истражувачки 

услуги;изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер.  

 

(111)  27174  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2017/408 (220)  10/04/2017 

(181)  10/04/2027 

(450)  30/04/2019 

 (732)  Друштво на филмските 

работници на Република Македонија 

ул. 8ми Март број 4, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Интернационален фестивал 

на филмска камера „Браќа 

Манаки“ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филмови за превземање; 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; машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери; 

филмови и телевизиски филмови, 

вклучително и играните и анимираните 

цртани филмови  

кл. 38  телекомуникации; пренос на видеа, 

филмови, слики, текст, игри, аудио снимки 

и слични информации од Интернет  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

обука; разонода; спортски и културни 

активности; организирање изложби за 

културни или образовни цели; 

кинематографски филмови; организирање 

културни настани поврзани со филмови; 

организирање фестивали; организирање 

филмски фестивали; спроведување 

филмски фестивали; подготовка на превод 

за филмови; давање инфомации поврзани 

со филм; давање простории за филмови и 

прикажување на филмови  

 

(111)  27175  (151)  16/04/2019 

(210)  TM  2017/409 (220)  10/04/2017 

(181)  10/04/2027 

(450)  30/04/2019 

(732)  Друштво на филмските работници 

на Република Македонија 

ул. 8ми Март број 4, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

International camera film 

festival "Manaki Brothers" 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филмови за превземање; апарати и 

инструменти; научни, поморски, геодетски, 

електрични, фотографски, 

кинематографски, оптички, за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција), 
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спасување и настава, апарати за снимање, 

пренос и репродукција на звук или слика; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери; 

филмови и телевизиски филмови, 

вклучително и играните и анимираните 

цртани филмови  

кл. 38  телекомуникации; пренос на видеа, 

филмови, слики, текст, игри, аудио снимки 

и слични информации од Интернет  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

обука; разонода; спортски и културни 

активности; организирање изложби за 

културни или образовни цели; 

кинематографски филмови; организирање 

културни настани поврзани со филмови; 

организирање фестивали; организирање 

филмски фестивали; спроведување 

филмски фестивали; подготовка на превод 

за филмови; давање инфомации поврзани 

со филм; давање простории за филмови и 

прикажување на филмови  

 

(111)  27168  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/529 (220)  07/06/2018 

(181)  07/06/2028 

(450)  30/04/2019 

 (732)  NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New 

York, New York  10022, 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)  

 

  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека, обувки, покривала за 

глава;облека, имено трикотажа, обувки, 

обувки за кошарка, патики за кошарка, 

маици, кошули, поло маици, горни 

тренерки, долни тренерки, пантолони, 

маици без ракави, дресови, шорцови, 

пижами, спортски маици, маици за рагби, 

џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, 

капи, качкети, стрeи, облека за загревање, 

пантолони за загревање, маици за 

загревање/маици за шутирање, јакни, јакни 

отпорни на ветер, парка, палта, бебешки 

лигавчиња што не се од хартија, стегачи 

за глава, стегачи за зглобови, престилки, 

долна облека, боксерки, пантолони, 

штитници за уши од студ, ракавици, 

ракавици без прсти, шалови, ткаени и 

плетени кошули, дрес-фустани, фустани, 

фустани и униформи за навивање, облека 

за капење, костуми за капење, костуми за 

пливање, бикини, дводелни костуми за 

капење (tankinis), костуми за пливање за 

мажи (swim trunks), костуми за капење за 

мажи (bathing trunks), шорцеви за на даска, 

нуркачки костуми, наметки за на плажа, 

наметки за со костуми за капење, марами 

за со костуми за капење, сандали, сандали 

за на плажа, капи за на плажа, штитници 

од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  oбразование;обезбедување обука/ 
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настава;забава;спортски и културни 

активности;забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и 

пренос во живо на кошаркарски 

натпревари и кошаркарски 

приредби;продукција и дистрибуција на 

радио и телевизиски шоу програми на 

кошаркарски натпревари, кошаркарски 

настани и програми во областа на 

кошарката;водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски 

натпревари;услуги на забава во смисла на 

лично појавување на маскота во костим 

или на танцов тим на кошаркарски 

натпревари и приредби, школи, кампови, 

промоции и други настани поврзани со 

кошарката, посебни настани и 

забави;услуги на клубови на 

обожаватели;услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна со 

мултимедијален материјал што не се 

симнува, како најзначајни телевизиски 

настани, интерактивни најзначајни 

телевизиски настани, видео снимки, 

снимки на видео преноси, избор на 

интерактивни видеа на најзначајни 

настани, радио програма, најзначајни 

настани на радио и аудио снимки во 

полето на кошарката;обезбедување на 

вести и информации како статистички и 

други податоци во полето на 

кошарката;он-лaјн игри кои не може да се 

симнуваат, имено, компјутерски игри, 

видео игри, интерактивни видео игри, 

акциони игри за вештини, аркадни игри, 

друштвени игри за деца и возрасни, игри 

на табла, сложувалки и игри на 

погодување;услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на 

часописи, водичи, билтени, боенки и други 

распореди на натпреварите он-лајн преку 

Интернет, сите во полето на 

кошарката;обезбедување на он-лајн 

компјутерска база на податоци во полето 

на кошарката  

 

(111)  27163  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/736 (220)  23/07/2018 

(181)  23/07/2028 

(450)  30/04/2019 

(300)  017899986  15/05/2018  EM 

(732)  Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HONOUR 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириси; етерични масла; козметика; 

лосиони за коса; препарати за нега на 

косата и кожата; креми и лосиони за 

телото и лицето; пудра; препарати за 

употреба при бањање и туширање; 

деодоранси  

 

(111)  27171  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/737 (220)  23/07/2018 

(181)  23/07/2028 

(450)  30/04/2019 

(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 и магента 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски и 

монетарни работи и работи врзани за 

недвижен имот  

 

(111)  27169  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/738 (220)  23/07/2018 

(181)  23/07/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 

1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku Osaka-shi, 

Osaka 544-8666, JP 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

HADA LABO TOKYO (во 

изглед) 

  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика;козметички 

колекции;козметички препарати за нега на 

кожа;препарати за отстранување 

шминка;препарати за шминка;креми за 

белеење на кожата;маски за 

убавина;сапун;шампони;антиперспиранти;

препарати за сончање;сјај за усни;купка за 

тело;дезодоранси за луѓе или за животни  

 

(111)  27158  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/775 (220)  31/07/2018 

(181)  31/07/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 

1000, Скопје, MK 

  

 

FOVELID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27159  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/794 (220)  09/08/2018 

(181)  09/08/2028 

(450)  30/04/2019 

 (732)  The Procter & Gamble Company  

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

FLEXISTYLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  женски хигиенски производи, како 

што се влошки, тампони, дневни влошки, 

гаќи за женска хигиена, интерлабилни 

влошки за женска хигиена, пелени за 

инконтиненција, влошки и гаќи за 

инконтиненција  

 

(111)  27157  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/795 (220)  09/08/2018 

(181)  09/08/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  ВЕГГ ТЕХНОЛОГИЈА ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Февруарски поход бр. 36/39, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
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(591)  зелена, црна 

(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. 40  обработка на материјали  

 

(111)  27156  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/797 (220)  10/08/2018 

(181)  10/08/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  Занаетчија Златар Буши-Голд 

Селами Буши Скопје 

ул. Лазар Танев бр. 38, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  благородни метали и нивните 

легури и производите изработени од нив 

или преслечени со нив, кои не се 

опфатени со другите класи; накит, 

скапоцени камења; часовници и 

хронометриски инструменти  

 

(111)  27164  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/828 (220)  17/08/2018 

(181)  17/08/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  Deva Holding A.Ş. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Brontio 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27167  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/833 (220)  21/08/2018 

(181)  21/08/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  Приватно Средно Училиште 

АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР Скопје 

ул. Даме Груев бр. 16, БЦ Пало-Бјанка/6-

ти кат, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина црвена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  27162  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/845 (220)  29/08/2018 

(181)  29/08/2028 

(450)  30/04/2019 

 (732)  ТАИБОКСИНГ-МАИ ТАИ 

ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

Куманово 

ул. Страшо Арсовски бр. 10/3-2, 1300, 

Куманово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ТАИБОКСИНГ - МАИТАИ 

ФЕДЕРАЦИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА THAIBOXING -  

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  спортски и културни активности, 

организирање спортски натпревари, 

организирање време на спортски 

натпревари, изнајмување спортски терени, 

обезбедување спортска опрема, услуги на 

спортски кампови, практична обука 

(демонстрирање), обука (тренирање), 

забава, обезбедување услови за 

рекреирање  

 

(111)  27166  (151)  10/04/2019 

(210)  TM  2018/847 (220)  30/08/2018 

(181)  30/08/2028 

(450)  30/04/2019 

 (732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 

1 Monster Way Corona, California 92879, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

UNLEASH THE ULTRA 

BEAST! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутритивни додатоци во исхрана; 

нутритивни додатоци во течна состојба; 

билни напитоци; нутритивни напитоци; 

напитоци збогатени со витамини; напитоци 

збогатени со нутриенти; напитоци 

збогатени со амино киселини; напитоци 

збогатени со билки  

кл. 32  безалкохолни пијалоци, 

вклучително газирани и енергетски 

пијалоци, сирупи, концентрати, прашоци и 

подготовки за правење пијалоци, 

вклучително и газирани и енергетски 

пијалоци; пиво  

 

(111)  27165  (151)  15/04/2019 
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(210)  TM  2018/848 (220)  30/08/2018 

(181)  30/08/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 

1 Monster Way Corona, California 92879, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

MONSTER ENERGY ULTRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутритивни додатоци во исхрана; 

нутритивни додатоци во течна состојба; 

билни напитоци; нутритивни напитоци; 

напитоци збогатени со витамини; напитоци 

збогатени со нутриенти; напитоци 

збогатени со амино киселини; напитоци 

збогатени со билки  

кл. 32  безалкохолни пијалоци, 

вклучително газирани и енергетски 

пијалоци, сирупи, концентрати, прашоци и 

подготовки за правење пијалоци, 

вклучително и газирани и енергетски 

пијалоци; пиво  

 

(111)  27172  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/850 (220)  30/08/2018 

(181)  30/08/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  Ненад Пантовиќ and Кристијан 

Поповски 

ул. Гиго Михајловски бр. 9, 1000, Скопје, 

MK and ул. Емил Зола бр. 10, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи; модни 

додатоци, ремени, марами, жартели, 

држачи за кошули, шалови  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управувањето со работа; 

канцелариски работи; организирање на 

модни ревии за рекламни и комерцијали 

цели; увоз-извоз и трговија на големо и 

мало со: облека, обувки и капи; модни 

додатоци, ремени, марами, жартели, 

држач за кошули, шалови; тантела и 

везови, панделки и гајтани, петлици, 

закачќки и окца, топуски изгли; брошеви 

[додатоци на облека], значки за облека 

што не се од благородни метали  

кл. 45  обезбедување информации за 

мода; Советодавни услуги од областа на 

модата; услуги на персонални консултации 

од областа на модата  

 

(111)  27170  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/872 (220)  10/09/2018 

(181)  10/09/2028 

(450)  30/04/2019 

 (732)  HP Hewlett Packard Group LLC, a 

Delaware limited liability company 

11445 Compaq Center Drive West, 

Houston, TX 77070, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 
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ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; лаптоп компјутери; 

компјутерски бележници (notebook); таблет 

компјутери; паметни телефони; опрема за 

обработка на податоци; компјутерска 

меморија; компјутерски хардвер; 

компјутерски периферни уреди; глувче 

(компјутерски периферен уред); дисплеј 

екрани; видео дисплеи; монитори 

(компјутерски хардвер); принтери за 

употреба со компјутери;  сè-во-едно 

машини за копирање, скенирање, факс и 

принтање; компјутерски работни станици; 

мултифункционални електронски уреди за 

употреба за копирање, принтање, 

скенирање, видео снимање и/или 

пренесување на документи и слики и 

делови за гореспоменатото; скенери; 

фотокопири  

кл. 35  услуги на онлаjн продавници за 

малопродажба кои вклучуваат компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски хардвер, 

принтери, и компјутерски периферни 

уреди; услуги на подвижни продавници за 

малопродажба кои вклучуваат компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски хардвер, 

принтери, и компјутерски периферни 

уреди; обезбедување на вебстрана која 

има онлајн пазар за продавачи и купувачи 

на стоки и услуги за компјутери и 

принтање; управување со залихи во 

полето на материјали за компјутери и 

принтање; услуги на онлајн порачување во 

полето на материјали за компјутери и 

принтање; услуги за малопродажни и 

онлајн продавници во полето на 

компјутерско мастило за печатење и тонер  

 

(111)  27173  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/873 (220)  10/09/2018 

(181)  10/09/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  FORD MOTOR COMPANY 

One American Road, Dearborn, Michigan 

48126, 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)  

F-MAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и нивните делови и 

додатоци, вклучувајќи тешки камиони и 

нивните делови и додатоци  

 

(111)  27152  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/905 (220)  19/09/2018 

(181)  19/09/2028 

(450)  30/04/2019 

 (732)  Друштво за услуги и трговија 

БАДУ КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје 

бул. Партизански Одреди бр. 149 лок. 

13, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, услуги во барови, снек-барови, 

бифеа, кафетерии (експрес ресторани), 

мотели, пансиони, ресторани, ресторани 

со самопослужување, служење храна и 

пијалаци, хотели, услуги на вашоку 

ресторан, услуги на камповите за 

летување  

 

(111)  27154  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/911 (220)  24/09/2018 

(181)  24/09/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ЃОЗЛЕМЕ ТАЈМ 

ДООЕЛ Кочани 

ул. ВМРО БР. 45/2, 2300, Кочани, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, кафетерии (експрес ресторани), 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, служење храна и 

пијалоци, услуги во барови, снек-барови, 

бифеа,услуги на вашоку ресторан, мотели, 

пансиони, хотели, услуги на камповите за 

летување  

 

(111)  27153  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/913 (220)  25/09/2018 

(181)  25/09/2028 

(450)  30/04/2019 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ 

Куманово 

ул. ЈНА бр. 26, 1300, Куманово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пудра за шминкање, пудриери, 

пудрила, талк за тоалетна употреба, 

кармини, сјај (црвило за сјај), маскара, 

козметички моливчиња, моливчиња за 

веѓи, козметички лосиони, шамивчиња 

натопени со козметички лосиони, 

козметички препарати за слабеење, 

козметички прибор, козметички производи, 

козметички производи за слабеење, 

козметички производи за веѓи, креда за 

чистење, креми (козметички креми), креми 

за белење на кожата, масти за козметичка 

употреба, масла за козметичка употреба, 

масла за парфеми и мириси, масла за 

тоалетна употреба, масло од јасмин, 
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масло од лаванда, масло од роза, 

парфимерија, парфеми, дезодоранси за 

лична употреба, дезодорантни сапуни, 

етерични екстракти, етерични масла, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони 

за коса, шампони, бои за коса, 

неутрализатори за трајно виткање на 

косата, бадемово млеко за козметичка 

употреба, бадемово масло, бадемов 

сапун, депилатори, колонска вода, трепки 

(вештачки трепки), сјај за нокти, лак за 

нокти, препарати за отстранување на лак, 

нокти (вештачки нокти), производи за 

сончање[козметички производи], сапуни 

(дезодорантни сапуни)  

кл. 35  продажба на мало и продажба на 

големо на: пудра за шминкање, пудриери, 

пудрила, талк за тоалетна употреба, 

кармини, сјај (црвило за сјај), маскара, 

козметички моливчиња, моливчиња за 

веѓи, козметички лосиони, шамивчиња 

натопени со козметички лосиони, 

козметички препарати за слабеење, 

козметички прибор, козметички производи, 

козметички производи за слабеење, 

козметички производи за веѓи, креда за 

чистење, креми (козметички креми), креми 

за белење на кожата, масти за козметичка 

употреба, масла за козметичка употреба, 

масла за парфеми и мириси, масла за 

тоалетна употреба, масло од јасмин, 

масло од лаванда, масло од роза, 

парфимерија, парфеми, дезодоранси за 

лична употреба, дезодорантни сапуни, 

етерични екстракти, етерични масла, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони 

за коса, шампони, бои за коса, 

неутрализатори за трајно виткање на 

косата, бадемово млеко за козметичка 

употреба, бадемово масло, бадемов 

сапун, депилатори, колонска вода, трепки 

(вештачки трепки), сјај за нокти, лак за 

нокти, препарати за отстранување на лак, 

нокти (вештачки нокти), производи за 

сончање[козметички производи], сапуни 

(дезодорантни сапуни)  

 

(111)  27155  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/936 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  30/04/2019 

(300)  017909081  29/05/2018  EM 

(732)  Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PORTRAYAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириси; етерични масла; козметика; 

лосиони за коса; препарати за нега на 

косата и кожата; креми и лосиони за тело 

и лицето; пудра; препарати за употреба 

при бањање и туширање; деодоранси  

 

(111)  27151  (151)  15/04/2019 

(210)  TM  2018/937 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  30/04/2019 

(300)  017912790  05/06/2018  EM 

(732)  Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

FIRST NIGHT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириси; етерични масла; козметика; 

лосиони за коса; препарати за нега на 
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косата и кожата; креми и лосиони за тело 

и лицето; пудра; препарати за употреба 

при бањање и туширање; деодоранси  

 

 

 

 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

(510) (111) 

1 27150 

3 27151 

3 27153 

3 27155 

3 27163 

3 27169 

4 27157 

5 27158 

5 27159 

5 27164 

5 27165 

5 27166 

6 27150 

9 27170 

9 27174 

9 27175 

12 27173 

14 27156 

16 27167 

25 27168 

25 27172 

29 27160 

29 27161 

30 27161 

31 27161 

32 27161 

32 27165 

32 27166 

35 27153 

35 27170 

35 27172 

36 27171 

38 27174 

38 27175 

40 27150 

40 27157 

41 27162 

41 27167 

41 27168 

41 27174 

41 27175 

42 27150 

43 27152 

43 27154 

43 27160 

45 27172 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 

 
(732) (111) (210) 

Amouage SAOC 27163 MK/T/2018/0736 

Amouage SAOC 27155 MK/T/2018/0936 

Amouage SAOC 27151 MK/T/2018/0937 

Deva Holding A.Ş. 27164 MK/T/2018/0828 

FORD MOTOR COMPANY 27173 MK/T/2018/0873 

HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability 27170 MK/T/2018/0872 
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company 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 27166 MK/T/2018/0847 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 27165 MK/T/2018/0848 

NBA Properties, Inc. 27168 MK/T/2018/0529 

ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 27169 MK/T/2018/0738 

The Procter & Gamble Company  27159 MK/T/2018/0794 

ВЕГГ ТЕХНОЛОГИЈА ДООЕЛ Скопје 27157 MK/T/2018/0795 

ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт 27161 MK/T/2012/1094 

ДПУУТТГ ДОМИНОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 27160 MK/T/2014/1409 

Друштво за производство трговија и услуги ЃОЗЛЕМЕ ТАЈМ 
ДООЕЛ Кочани 27154 MK/T/2018/0911 

Друштво за производство трговија и услуги СПАСИЌ-ГРУП 
ДООЕЛ Куманово 27153 MK/T/2018/0913 

Друштво за услуги и трговија БАДУ КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје 27152 MK/T/2018/0905 

Друштво на филмските работници на Република Македонија 27174 MK/T/2017/0408 

Друштво на филмските работници на Република Македонија 27175 MK/T/2017/0409 

Занаетчија Златар Буши-Голд Селами Буши Скопје 27156 MK/T/2018/0797 

Кристијан Поповски 27172 MK/T/2018/0850 

ПРГ ДООЕЛ Скопје 27150 MK/T/2015/1350 

Приватно Средно Училиште АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР Скопје 27167 MK/T/2018/0833 

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 27171 MK/T/2018/0737 

ТАИБОКСИНГ-МАИ ТАИ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
Куманово 27162 MK/T/2018/0845 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
Скопје 27158 MK/T/2018/0775 

 

ПРОМЕНИ 
 

(111) 3983 

(732) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 

SE-105 45 Stockholm, SE 

 

(111) 3003 

(732) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 

7100 Corporate Drive, 75024 Plano TX, US 

 

(111) 2869 

(732) GENERA d.d. 

Svetonedjelska 2 10436 Rakov Potok 

Kalinovica, HR 

 

(111) 2869 

(732) VETERINA d.d.  

Svetonedeljska 2 10436 Rakov Potok 

Kalinovica, HR 

 

(111) 4070 

(732) THE COCA COLA COMPANY 

One Coca-Cola Plaza, Georgia 30313, 

Atlanta, US 

 

(111) 2867 

(732) GENERA d.d. 

Svetonedjelska 2 10436 Rakov Potok 

Kalinovica, HR 
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(111) 2867 

(732) VETERINA d.d.  

Svetonedeljska 2 10436 Rakov Potok 

Kalinovica, HR 

 

(111) 3290 

(732) GENERA d.d. 

Svetonedjelska 2 10436 Rakov Potok 

Kalinovica, HR 

 

(111) 3290 

(732) VETERINA d.d.  

Svetonedeljska 2 10436 Rakov Potok 

Kalinovica, HR 

 

(111) 8710 

(732) John Player & Sons Limited 

21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, 

Dublin 12, IE 

 

(111) 9949 

(732) NEW Wave Group AB 

Kungsportsavenyen 10, SE-411 36, 

Göteborg, SE 

 

(111) 8649 

(732) ASTRAZENECA UK LIMITED 

Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis 

Crick Avenue, Cambridge, CB2 0AA, GB 

 

(111) 10017 

(732) Amazon Europe Holding 

Technologies SCS 

2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 

Luxembourg, LU 

 

(111) 10017 

(732) Amazon Europe Holding 

Technologies S.a.r.l. 

5, rue Plaetis, L - 2338 Luxembourg, LU 

 

(111) 9634 

(732) Hiram Walker (International) A.G. 

c/o Testatoris AG Topferstrasse 5 CH-6004 

Lucerne, CH 

 

(111) 11802 

(732) ЦЕНТРО УНИОН ДОО СКОПЈЕ 

ул. Партизански одреди бр. 154, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 15128 

(732) ДТУ П.И.К.КО ДООЕЛ увоз-извоз  

ул. 1523 бр. 5, Скопје, MK 

 

(111) 15640 

(732) ДТУ П.И.К.КО ДООЕЛ увоз-извоз  

ул. 1523 бр. 5, Скопје, MK 

 

(111) 15779 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15780 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15781 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15782 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15783 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15784 
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(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15683 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15997 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15998 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15673 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15991 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15677 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 16005 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15678 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15999 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15670 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15995 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15994 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15993 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15682 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 16004 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15680 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 16002 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 16055 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 15664 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 16041 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 18716 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 18715 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 18714 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 16334 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 16335 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17047 

(732) ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ-

ТРАНСКОП А.Д. БИТОЛА 

ул. Никола Тесла бр. 160, Битола, MK 

 

(111) 19222 

(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ 

Штип 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

 

(111) 17815 

(732) НИМЕКС ДОО - Скопје 

ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, 

MK 

 

(111) 17720 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17721 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17070 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17282 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17283 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17388 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17475 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17474 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17491 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17492 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17486 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17485 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17796 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17714 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington, DE 19808-1674, US 

 

(111) 18035 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 18038 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 17956 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 18333 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 18951 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 18892 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 18800 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 19132 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 18931 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 20006 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 19157 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 19723 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 19753 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 19790 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21278 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 20425 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 20568 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 20878 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 20881 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21226 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21228 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21229 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21231 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21252 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21253 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 23569 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 20963 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21287 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21052 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21053 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21305 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 22519 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 22033 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 21792 

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа 8 кат, Скопје, MK 

 

(111) 24759 

(732) Muharem Talo 

Hysen Rexhepi, nr. 10, 20000 Prizren 

Kosovo, XX 

 

(111) 25274 

(732) ПЕТ НЕТВОРК ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

д.о.о Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 1000, Загреб, HR 

 

(111) 25275 

(732) ПЕТ НЕТВОРК ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

д.о.о Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 1000, Загреб, HR 

 

(111) 25276 

(732) ПЕТ НЕТВОРК ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

д.о.о Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 1000, Загреб, HR 

 

(111) 25277 

(732) ПЕТ НЕТВОРК ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

д.о.о Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 1000, Загреб, HR 

 

(111) 25442 

(732) ПЕТ НЕТВОРК ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

д.о.о Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 1000, Загреб, HR 

 

 

ПРЕНОС 

(111) 687 

(732) Spectrum brands Europe GmbH 

Otto-Volger-Strasse 7C, 65843 Sulzbah 

(Taunus), DE 
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(111) 687 

(732) IAMS Europe B.V. 

Vosmatenweg4, 4472 PB Coevorden, NL 

 

(111) 835 

(732) IAMS Europe B.V. 

Vosmatenweg4, 4472 PB Coevorden, NL 

 

(111) 835 

(732) Spectrum brands Europe GmbH 

Otto-Volger-Strasse 7C, 65843 Sulzbah 

(Taunus), DE 

 

(111) 3919 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal 

Roads, Grand Bay, MU 

 

(111) 4951 

(732) IAMS Europe B.V. 

Vosmatenweg4, 4472 PB Coevorden, NL 

 

(111) 4951 

(732) Spectrum brands Europe GmbH 

Otto-Volger-Strasse 7C, 65843 Sulzbah 

(Taunus), DE 

 

(111) 4365 

(732) Sumitomo Heavy Industries, Ltd., 

1-1 Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 

141-6025, JP 

 

(111) 9385 

(732) Друштво за производство, промет 

и услуги НИКО МЕДИА ДООЕЛ увоз 

извоз Скопје 

бул. Кочо Рацин бр. 14-4/16, Скопје, MK 

 

(111) 8710 

(732) Imperial Tobacco Intellectual 

Property Limited 

21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, 

Dublin 12, IE 

 

(111) 9949 

(732) New Wave Mode AB 

Åkarevägen 18, Se-455 97, Dingle, SE 

 

(111) 8840 

(732) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN 

12 cours Sablon, 63000 CLERMONT-

FERRAND, FR 

 

(111) 9634 

(732) THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG 

117 97 Stockholm, SE 

 

(111) 9634 

(732) Kahlua AG 

c/o Testatoris AG Topferstrasse 5 CH-6004 

Lucerne, CH 

 

(111) 11319 

(732) Spectrum brands Europe GmbH 

Otto-Volger-Strasse 7C, 65843 Sulzbah 

(Taunus), DE 

 

(111) 11319 

(732) IAMS Europe B.V. 

Vosmatenweg4, 4472 PB Coevorden, NL 

 

(111) 22534 

(732) BOLIARKA VT AD 

str.Hristo Botev 90, Veliko Turnovo 5000, 

BG 

 

(111) 22495 

(732) THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG 

117 97 Stockholm, SE 

 

(111) 25910 

(732) SHISEIDO AMERICAS 

CORPORATION, a corporation organized 
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and existing under the laws of the State of 

Delaware 

301 Route 17 North, 10th Floor, 

Rutherford, New Jersey 07070, US 

 

 

ПОНИШТУВАЊА 
(111) 20527  MK/T/ 2011/495       

(111) 20674  MK/T/ 2012/911       

ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ 
(111) 7985 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 1  антифриз за мотори; неексплозивни материи за мотори со внатрешно 

согорување; декарбонизирачки хемикалии за мотори; детергент додатоци во бензинот; 

течности за сопирање; средства за ладење 

   

кл. 3  ароматици; препарати за чистење; детергенти; парфеми; сапуни; течности за 

чистење радијатори; течности за чистење шофершајбна 

   

кл. 4  додатоци на гориво за мотори; горива; индустриска маст; индустриско масло; 

средства за подмачкување; маст за подмачкување; масло за подмачкување; гориво за 

мотори 

   

кл. 7  магнети; разделници; уреди за палење; намотки за палење; свеќички; вжарени 

тела; електрични стартери; прочистувачи на воздухот; филтри за воздух; филтри за 

масло; филтри за гориво; седиментатори за гориво (сепаратори); дизни; вбризгувачи; 

електрични дизел апарати за регулирање на вбризгувањето; регулатори; вентили; 

вентили за вода; апарат за греење на влезниот воздух; регулатори на притисокот; 

пумпи за компресивен воздух; пумпи за гориво; пумпи за вбризгување на горивото; 

вакуум пумпи; регулатори (управувачи); компресори; тајмери; турбо компресори; 

уреди за рециркулација на издувните гасови; уреди за одделување на јаглен 

моноксидот (картер); грејач на ладниот воздух; апарат за контрола на експлозивните 

материи за мотори; ауспуси; штедачи на гориво; контролен механизам (за машини и 

мотори); хидраулична контрола (за машини и мотори); пневматска контрола (за 

машини и мотори); апарат за претворање на горивото; радијатори; пригушувачи на 

звук; разладувачи на маслото; вентилатори; компресори; кондензатори; приемници 

(сепаратори); топлински изменувачи; лагери; машини со автоматско управување 

(ракувачи за роботи); апарат за машинска обработка (роботи); машини за леење; 

калапи (делови од машини); уреди за парфимирање; (на електричен погон) уреди со 

ефект „завеса„; електрични мотори (различни од оние за друмски возила); уреди за 

спречување на загадувањето за мотори и машини; динамо ремени; ремени за машини 

и мотори; динамо четкички; четкички на електричен погон; карбуратори; полнења за 

филтрирачки машини; преклопни вентили; филтрирачки машини; електрични кујнски 

машини; ремени; намалувачи на притисокот; претворувачи на обртната сила 
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кл. 9  електрични релиња; регулатори на напонот; антени (напонски); електрични 

брмчалки; аларми; примопредавачи; телефонски апарат; телевизор; факс-машини; 

предавачи за телекомуникација; микрофони; електрични прекинувачи; едножични 

мултиплекс мрежа; брзинометри; тахометри; мерачи и броила на гориво; мерачи и 

броила на температура; мерачи и броила на масло; волтметари; амперметари; групи 

на инструменти (комбинирани мерачи); запишувачи на километража за возила; 

тахографи; мерачи на проток на воздухот (за машини); испитен апарат (не за 

медицински цели); термостати; детектор на истекување на халоген; вакуум сензор; 

сензор за кислород; сензор за пригушување; сензор за температурата на влезниот 

воздух; сензор за температурата на ладилникот; сензор за детонантното согорување; 

сензор за состојбата на картерот; сензор за температурата на издувниот гас; сензор за 

посна смеша; сензор за температурата на амбиентниот воздух; сензор за соларната 

ардијација (аактинометар); сензор за испарувањето; сензор за регулација на 

височината; сензор за управување; пиезоелектричен сензор; сензор за брзина на 

тркалата; мерач на забрзувањето; сензор за задната осовина; сензор за судар; сензор 

за безбедност; ултрасоничен сензор; сензор за брзината; сензор за магнетно поле; 

сензор за дожд; компјутери (електронски контролни единици); микро процесори; 

интегрални кола; полупроводници; процесори (централни процесорски единици); 

монитори (компјутерски хардвер); компјутер за констрола на емитувањето; 

компјутерски мемории; апарат за обработка на податоци; читачи на пругасти кодови; 

рачни сканери на пругасти кодови; магнетни шифрирани картички; магнетна картичка 

(медиуми за магнетни податоци); читачи/запишувачи на магнетни картички; апарат за 

препознавање картички; ФА (автоматизирање на фабрика) работна станица (апарат за 

комуникација и обработка на податоци); електрична контролна единица (за производни 

машини и роботи); апарати за проверка на отпчатоци од прсти; апарат за 

препознавање глас; програмирачки контролер; безконтактна картичка за 

идентификација; читачи/запишувачи за безконтактни картички за идентификација; 

апарат за идентификација на микробранова радио фреквенција; оптички уреди за 

препознавање; компјутери за нумерички контролни машини; компјутерски програми 

(наснимени); компакт дискови (аудио-видео); компакт диск (РОМ); компакт диск плеер; 

оптички дискови; магнетни дискови; оптички магнетни дискови; ЦРТ (Катодна цевка); 

апарат за проекции; екрани за проекции; засилувач за климатизери; компјутер за 

автоматски климатизери; контролна плоча за климатизери; апарат за предупредување 

од кражба; носечки акумулатори; соларни батерии; електрични намотки; 

електромагнетни намотки; комутатор; електрични конектори; исправувачи на струја; 

мерни апарати; апарат за мерење од далечина; апарат за далечинско управување; 

електрични инсталации против кражба; електрични уреди за убивање инсекти; 

побудувачи (уреди на електромагнетен погон) апарат за управување на возило; апарат 

на 4 тркала за управување на возило; автоматски апарат за управување за возила; 

електронски апарат за заклучување на врата; апарат за далечинско отварање без клуч; 

соленоид (електромагнетни вентили); звучен апарат за предупредување; симулатори 

за управување и контрола на возила 
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кл. 11  климатизери за возила и нивни делови и прибор; апарат и инсталации за 

климатизација; вентилатори за возила; инсталации и апарат за вентилација; 

вентилатори за климатизери; филтри (делови од инсталации за домаќинство или 

индустрија); филтри за климатизери; инсталации за филтрирање воздух; електрични 

печки; евапоратори; топлински изменувачи; апарат за сушење и покривање на отпад; 

апарат и машини за прочистување на воздух; апарат за дезодорирање на воздухот; 

апарат за загревање со инфрацрвени зраци; грејачи за возила и нивни делови и 

прибор; одмрзнувачи за возила; апарат за греење; грејни елементи; грејни пумпи; 

апарат и машини за ладење; контејнери за ладење; фрижидери; инсталации и машини 

за ладење; грејачи за вода (лонец); кутии за мраз; кутии за изолација на топлината; 

носечки тушеви; сушачи на воздухот; апарат и машини за прочистување на вода; 

филтри за вода за пиење; автоматска славина; автоматски вентил за течење на вода 

(инсталација за течење на вода); апарат за прочистување на вода за капење; грејачи за 

вода за капење; апарат за осветлување; апарат за осветлување за возила; уреди за 

автомобили против заслепување (прибор за светилки); апарат за регулирање на 

светлото; светилки; светла и нивни електрични или електронски регулатор; 

електрични ќебиња кои не се за медицински цели; 

   

кл. 12  машини за фрижидери кои повторно се воспоставуваат и обновуваат; апарат за 

возила во вид на воздушна торба; уреди за возила против заслепување; апарат против 

кршење на бравата; уреди против кражба на возила; апарат за контрола на 

сопирањето за возилата; сопирачки на возилата; каталитички претворувачи за 

машини; контролен апарат за безбедносните појаси на седиштата на возилото 

(затегнувач на појасите на седиштето); апарат за возила за регулирање на брзината; 

сигнали за покажување на насоката на возилото; погонски мотори за друмски возила; 

електрични мотори вклучително мотори за бришачи, мотори за перачите, мотори за 

регулирање на прозорците и мотори за вентилатор за друмски возила; уреди за 

контрола на зрачењето; арматури за машини; апарат за чистење на предните светла; 

труби; монолитички носачи за машини; уреди против лизгање на гумите на возилата; 

ретровизори; пренасочувачки аларми за возила; безбедносни појаси за седишта на 

возила; задржувачки амортизери за возила; апарат за контрола на влечата; турбини за 

друмски возила; бришачи за шофершајбни; апарат за миење на шофершајбната на 

возилата 

   

кл. 37  монтирање и поправка на апарат за климатизација; одржување на возилата; 

монтирање и поправка на електрични уреди; поправка и одржување на филмски 

прожектор; монтирање и поправка на опрема за замрзнување; монтирање и поправка 

на опрема за греење; монтирање и поправка на кујнска опрема; монтирање, 

одржување и поправка на машинерија; одржување и поправка на моторни возила; 

поправка на фотографски апарат; поправка на пумпи; одржување и поправка на 

компјутери; монтирање и поправка на телефонски апарати; чистење на возилата; 
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подмачкување на возилата; полирање на возилата; поправка на возилата; сервисна 

станица за возила; перење на возилата  

 

 
СПОЈУВАЊА 

 

(111) 7643 

(732) HENKEL HELLAS INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL COMPANY SA 

Kiprou 23, Moschato 183 46, GR 

 

(111) 10017 

(732) Amazon Europe Core S.a.r.l. 

5, rue Plaetis, L- 2338 Luxembourg, LU 

 

(111) 15779 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15780 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15781 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15782 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15783 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15784 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15683 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15997 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15998 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15673 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15991 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 



 

 

207 

 

Трговски марки Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15677 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16005 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15678 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15999 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15670 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15995 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15994 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15993 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15682 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16004 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15680 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16002 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16055 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15664 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16041 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18716 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18715 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18714 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16334 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16335 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17720 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17721 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17070 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17282 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17283 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17388 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17475 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17474 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17491 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17492 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17486 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17485 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17796 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18035 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18038 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17956 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18333 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18951 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18892 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18800 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19132 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18931 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20006 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19157 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19723 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19753 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19790 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21278 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20425 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20568 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20878 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20881 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21226 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21228 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21229 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21231 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21252 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21253 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23569 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20963 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21287 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21052 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21053 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21305 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 22519 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 22033 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21792 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 
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ОБНОВУВАЊА 

 

 (111) 543   (186) 25/05/2029 

 (111) 3919   (186) 25/05/2027 

 (111) 3983   (186) 18/04/2029 

 (111) 3003   (186) 09/06/2028 

 (111) 2869   (186) 15/09/2027 

 (111) 4070   (186) 15/03/2030 

 (111) 4225   (186) 25/06/2029 

 (111) 1310   (186) 01/03/2029 

 (111) 3046   (186) 20/08/2029 

 (111) 4358   (186) 25/11/2027 

 (111) 2855   (186) 15/02/2028 

 (111) 3171   (186) 15/12/2029 

 (111) 2164   (186) 15/12/2027 

 (111) 6417   (186) 15/09/2027 

 (111) 2367   (186) 05/09/2028 

 (111) 2867   (186) 15/07/2027 

 (111) 3290   (186) 05/08/2027 

 (111) 7643   (186) 21/05/2027 

 (111) 7800   (186) 22/10/2027 

 (111) 7914   (186) 22/10/2027 

 (111) 7839   (186) 22/10/2027 

 (111) 7837   (186) 22/10/2027 

 (111) 7992   (186) 23/10/2027 

 (111) 7915   (186) 23/10/2027 

 (111) 7916   (186) 23/10/2027 

 (111) 7917   (186) 23/10/2027 

 (111) 7918   (186) 23/10/2027 

 (111) 7919   (186) 23/10/2027 

 (111) 7913   (186) 23/10/2027 

 (111) 7882   (186) 04/11/2027 

 (111) 8070   (186) 24/11/2027 

 (111) 8956   (186) 26/12/2027 

 (111) 9176   (186) 03/12/2028 

 (111) 8701   (186) 04/03/2029 
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 (111) 8707   (186) 08/03/2029 

 (111) 9485   (186) 10/03/2029 

 (111) 8710   (186) 10/03/2029 

 (111) 9949   (186) 12/03/2029 

 (111) 8751   (186) 29/04/2029 

 (111) 9052   (186) 03/06/2029 

 (111) 9433   (186) 17/06/2029 

 (111) 8649   (186) 24/12/2029 

 (111) 16446   (186) 02/04/2027 

 (111) 15128   (186) 04/06/2027 

 (111) 15640   (186) 11/07/2027 

 (111) 15779   (186) 16/08/2027 

 (111) 15780   (186) 16/08/2027 

 (111) 15781   (186) 16/08/2027 

 (111) 15782   (186) 16/08/2027 

 (111) 15783   (186) 16/08/2027 

 (111) 15784   (186) 16/08/2027 

 (111) 14663   (186) 19/09/2027 

 (111) 16298   (186) 19/09/2027 

 (111) 17597   (186) 21/09/2027 

 (111) 15588   (186) 02/10/2027 

 (111) 15312   (186) 03/10/2027 

 (111) 15311   (186) 03/10/2027 

 (111) 15310   (186) 03/10/2027 

 (111) 17358   (186) 08/10/2027 

 (111) 15197   (186) 07/11/2027 

 (111) 15446   (186) 23/11/2027 

 (111) 15447   (186) 23/11/2027 

 (111) 15683   (186) 16/01/2028 

 (111) 15997   (186) 16/01/2028 

 (111) 15678   (186) 16/01/2028 

 (111) 15994   (186) 16/01/2028 

 (111) 15513   (186) 18/01/2028 

 (111) 15598   (186) 18/01/2028 

 (111) 15596   (186) 18/01/2028 

 (111) 17165   (186) 18/01/2028 
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 (111) 15594   (186) 18/01/2028 

 (111) 15599   (186) 18/01/2028 

 (111) 15595   (186) 18/01/2028 

 (111) 15714   (186) 18/01/2028 

 (111) 15592   (186) 18/01/2018 

 (111) 15600   (186) 18/01/2028 

 (111) 16344   (186) 30/01/2028 

 (111) 16004   (186) 21/02/2028 

 (111) 15680   (186) 21/02/2028 

 (111) 16002   (186) 21/02/2028 

 (111) 16055   (186) 21/02/2028 

 (111) 15664   (186) 04/03/2028 

 (111) 16041   (186) 04/03/2028 

 (111) 18716   (186) 04/08/2028 

 (111) 18715   (186) 04/08/2028 

 (111) 18714   (186) 04/08/2028 

 (111) 16376   (186) 03/10/2028 

 (111) 16557   (186) 03/11/2028 

 (111) 17047   (186) 01/12/2028 

 (111) 19222   (186) 05/12/2028 

 (111) 17815   (186) 05/12/2028 

 (111) 17778   (186) 22/12/2028 

 (111) 19179   (186) 20/01/2029 

 (111) 17170   (186) 06/03/2029 

 (111) 17171   (186) 06/03/2029 

 (111) 17172   (186) 06/03/2029 

 (111) 17692   (186) 06/03/2029 

 (111) 17173   (186) 06/03/2029 

 (111) 17167   (186) 06/03/2029 

 (111) 17166   (186) 06/03/2029 

 (111) 17168   (186) 06/03/2029 

 (111) 17169   (186) 06/03/2029 

 (111) 17175   (186) 06/03/2029 

 (111) 16949   (186) 18/03/2029 

 (111) 16998   (186) 22/04/2029 

 (111) 16997   (186) 22/04/2029 
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 (111) 17351   (186) 12/05/2029 

 (111) 17791   (186) 16/06/2029 

 (111) 17280   (186) 19/06/2029 

 (111) 17380   (186) 06/07/2029 

 (111) 17301   (186) 23/07/2029 

 (111) 17297   (186) 23/07/2029 

 (111) 18010   (186) 15/09/2029 

 (111) 17480   (186) 09/11/2029 

 (111) 17562   (186) 09/12/2029 

(111) 24006   (186) 14/10/2024 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

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

завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 

 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ID  2018/31  (45) 30/04/2019 

(22) 27/11/2018    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Авторот не сака да биден наведен во пријавата 

(73) Друштво за производство, трговија и услуги АКТИФ ДОО Скопје, 

ул. Чаирска бр. 6/-, 1000 Скопје,, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) "Шише"  
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(21) ID  2019/1  (45) 30/04/2019 

(22) 06/02/2019    

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални 

(72) Фиданоски Дарко 

(73) Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје, 

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, VI кат, 1000 Скопје, , MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-04 

(54) Тефтери  

 

 

        



 

 

219 

 

Индустриски дизајн Гласник Бр.4/2019 - 30/04/2019 
 

(21) ID  2019/3  (45) 30/04/2019 

(22) 25/02/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Славчо Јорданов 

(73) Друштво за производство и промет КИМ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино 

ул. Туристичка бр. 5, Неготино,, MK 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ ЗА КЕЧАП"  
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(21) ID  2019/5  (45) 30/04/2019 

(22) 28/02/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Сретен Давидов and Кристина Тодорова 

(73) Сретен Давидов and Кристина Тодорова 

ул. 8ми Ноември бр. 18, 1440 Неготино,, MK and ул. 4ти Јули бр. 67, 1440 Неготино,, MK 

(51) 23-04 

(54) "Модуларен екстерен чистач на аеро-честички"  
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(21) ID  2019/6  (45) 30/04/2019 

(22) 06/03/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Чупаркоски Блаже 

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО  

ул. „Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, , MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) "Шише"  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн  

(21) број на пријавата 

 

(51) (21) 

09-01 MK/I/ 2018/31 

19-04 MK/I/ 2019/1 

09-01 MK/I/ 2019/3 

23-04 MK/I/ 2019/5 

09-01 MK/I/ 2019/6 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

Друштво за производство, трговија и услуги АКТИФ ДОО Скопје, MK/I/ 2018/31 

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје, MK/I/ 2019/1 

Друштво за производство и промет КИМ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино MK/I/ 2019/3 

Сретен Давидов and Кристина Тодорова MK/I/ 2019/5 

КОЖУВЧАНКА ДОО  MK/I/ 2019/6 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

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

завод индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се 

означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  

 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 860  (45) 30/04/2019 

(21) ID  2018/9  (22) 16/02/2018    

(18) 16/02/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Јован Јованоски ("Дејан Војвода" бр. 83, Охрид) 

(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

ЕНЕРЏИ ДОО 

15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK 

(74) Адвокатско Друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "Бојлер" 
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(11) 861  (45) 30/04/2019 

(21) ID  2018/10 (22) 16/02/2018    

(18) 16/02/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Јован Јованоски ("Дејан Војвода" бр. 83, Охрид) 

(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

ЕНЕРЏИ ДОО 

15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK 

(74) Адвокатско Друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "Бојлер" 
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(11) 862  (45) 30/04/2019 

(21) ID  2018/28 (22) 15/10/2018    

(18) 15/10/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Атанасов Миле (ул. Солидарност бр. 32, 2000 Штип,) 

(73) Атанасов Миле 

ул. Солидарност бр. 32, 2000 Штип,, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 07-99 

(54) "Држач за лижавчиња" 
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(11) 863  (45) 30/04/2019 

(21) ID  2018/29 (22) 17/10/2018    

(18) 17/10/2023 

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални  

(72) Златко Филиповски (ул. Захарија Шумљанска бр. 9, 7000 Битола,) 

(73) Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ 

ДОО СКОПЈЕ 

бул. Јане Сандански бр. 109/1-3, 1000 Скопје, , MK 

(74) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 
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(11) 864  (45) 30/04/2019 

(21) ID  2018/30 (22) 07/11/2018    

(18) 07/11/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Ванчо Видиќевски (ул. Луковска с. Велгошти, Охрид) 

(73) ТД ВА-ПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид 

ул. 15 Корпус бр. 10 - комплекс Слобода, MK 

(51) 09-03 

(54) "Kозметичка кутија" 
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ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

 

(51) (11) 

23-03 860 

23-03 861 

07-99 862 

09-01 863 

09-03 864 

 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

 

(73) (11) (21) 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

ЕНЕРЏИ ДОО 
860 MK/I/ 2018/9 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

ЕНЕРЏИ ДОО 
861 MK/I/ 2018/10 

Атанасов Миле 862 MK/I/ 2018/28 

Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 

КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ 
863 MK/I/ 2018/29 

ТД ВА-ПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид 864 MK/I/ 2018/30 
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ПРОМЕНИ 

 
(11) 792 

(73) Друштво за производство, трговија и услуги АРМОР ПЛУС ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. Трета Македонска Бригада бр. 48, 1000 Скопје,, MK 

 

 

 

ОБНОВУВАЊА 

 
(111) 421    (186) 27/05/2019 

(111) 598    (186) 11/03/2024 

(111) 764    (186) 12/12/2023 

(111) 765    (186) 12/12/2023 

(111) 766    (186) 12/12/2023 

 


	1.0 Journal Cover - Design
	1.1 TABLE OF CONTENT
	2.0 PA - Patents introduction text
	2.1 PA Granted
	2.2 PA Granted EPO
	3.0 TM - Trademarks application publication text (Publication)
	3.1 TM Publication
	3.2 TM - Trademarks registration publication text (Granting)
	3.3 TM Granting
	4.0 ID - Industrial design applicaiton publication text (Publication)
	4.1 ID Publication
	4.2 ID - Industrial design registration publication text (Granting)
	4.3 ID Granting

