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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 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
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот
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 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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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕНОС
(11) 5231
(73) Novartis AG 4002 Basel,, CH
(11) 7761
(73) GB007, Inc 3013 Science Park Road, Suite 200, San Diego, CA 92121, US
(11) 9604
(73) Envera LIC, LLC 220 Garfield Avenue West Chester, PA 19380, US

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ
(11) 3500
(73) Array Biopharma, Inc. 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US
(11) 4192
(73) Oxurion NV Gaston Geenslaam 1 3001 Leuven, BE
(11) 4311
(73) Oxurion NV Gaston Geenslaam 1 3001 Leuven, BE
(11) 7505
(73) Valneva Austria GmbH and Valneva USA, Inc. Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Vienna,
AT and 910 Clopper Road, Suite 160S Gaithersburg, MD 20878,, US

СПОЈУВАЊЕ
(11) 4142
(73) Medarex, L.L.C. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540, US
(11) 4306
(73) Medarex, L.L.C. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540, US
(11) 5231
(73) Alcon Research, LLC 6201 South Freeway Fort Worth, Texas 76134, US
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ПРЕСТАНОК
(11) 1134
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(11) 1195
(73) PHARMACIA AB 112 87 Stockholm, SE
(11) 1360
(73) Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US
(11) 1455
(73) Kone Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki, FI
(11) 1721
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE
(11) 2282
(73) Proyecto de Biomedicina Cima, S.L. Etxesakan 28, Oficina 5-Planta Baja 31180 Zizur
Mayor- Pamplona, ES
(11) 2514
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT
(11) 2426
(73) Pavlovic Vojislav Branka Krsmanovica 9/14, 11118 Beograd 32, YU
(11) 2620
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT
(11) 2839
(73) AMGEN INC., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
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(51) A 61K 31/27, A 61K 31/4045, A 61K 31/445,
A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61P

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА АЛЦХАЈМЕРОВОТО

25/28
(11) 9725
(21) 2018/1022

ЗАБОЛУВАЊЕ
(57) 1 N-(2-(6-флуоро-1H-индол-3-ил)eтил)-3(2,2,3,3-тетрафлуоропропокси)на бензиламин
или неговата фармацевтски прифатлива сол за
употреба во лекување на Алцхајмеровото
заболување со подобрување или со
зајакнување на ефектите на инхибиторите на

(13) Т1
(22) 05/12/2018

(45) 30/11/2019
(30) US201261698664P 09/09/2012 US and
US201361782084P 14/03/2013 US
(96) 06/09/2013 EP13759195.4

ацетилхолинестерази кои го опфаќаат давање
на ефективната дневна доза на спомнатото
соединение на пациент на кој што му е
потребно таквото лекување, при што
ефективната днена доза која што се дава на
пациентот изнесува помеѓу 30 и 60 mg.

(97) 14/11/2018 EP2892563
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SCHMIDT, Ellen and AREBERG, Johan

има уште 12 патентни барања

(51) A 61K 38/43, A 61K 38/48, A 61P 35/00
(11) 9726
(13) Т1
(21) 2018/1024
(22) 06/12/2018

Cechova 42 370 01 Ceske Budejovice, CZ and
Na Brehach 398 500 11 Hradec Kralove, CZ
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(45) 30/11/2019
(30) CZ20130000891 18/11/2013 CZ
(96) 12/11/2014 EP14814733.3
(97) 31/10/2018 EP3071218
(73) Trnka, Frantisek and Dolezal, Pavel

(72) Trnka, Frantisek and Dolezal, Pavel
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(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
СМЕСА НА ПРОЕНЗИМИ И ЕНЗИМИ
(57) 1 Анти-пролиферативен и антиметастатски фармацевтски состав кој содржи
смеса од проензими и ензими, назначен со тоa
што смесата се состои од следниве активни
супстанции: проензим трипсиноген и
химотрипсиноген, и ензими α-амилаза и липаза,
каде што односот на ензимски активни

и липаза Т.а. (L) за T:CH:A:L соодносот е
изразен во i.u. е во опсег од 150:150:40:1 до
400:1200:200:1 и понатаму содржи еден или
повеќе фармацевтски прифатливи
ексципиенси, за истовремена, одвоена и
последователна администрација на составот на
парентерален или трансмукозален начин,
додека составот е за терапевтска,
профилактичка и анти-метастатска употреба кај

супстанции, имено активностите на трипсиноген
(Т), химотрипсиноген А (СН), α-амилаза B.s (А)

цицачите.
има уште 7 патентни барања

(51) B 01J 8/18, B 01J 8/26, B 22C 5/08, B 22C
5/18, F 27B 15/09, F 27B 15/16
(11) 9738
(13) Т1
(21) 2018/1025
(22) 06/12/2018

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) TOSCO, Bartolomeo and BOCCA, Paolo
(54) ПОГОН ЗА РЕГЕНЕРИРАЊЕ НА ПЕСОК
ЗА ЛЕАРНИЦИ
(57) 1 Погон за регенерирање на песок за
леарница, кој што се состои од:
комора за согорување (10), која што има
најмалку еден довод (26) за внесување на
песок кој што треба да се регенерира во
комората за согорување (10),
млазници (16) за дотур на согорлив гас во

(45) 30/11/2019
(30) IT20160070232 06/07/2016 IT
(96) 03/07/2017 EP17737882.5
(97) 26/09/2018 EP3310507
(73) Fata Aluminum S.r.l. 10044 Pianezza
(Torino) , IT
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
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комората за согорување (10),
млазници (17) за вбризгување на воздух така да
ја одржува загреана флуидизираната подлога
со песок во комората за согорување;

комуникациски канал (18) кој што ја поврзува
комората за согорување (10) со комората за
ладење (14);
што се карактеризира со тоа што

комора за ладење (14) за ладење на песок кој
што доаѓа од комората за согорување (10), при
што комората за ладење има

комуникацискиот канал (18) има вертикален или
накосен долен краен дел (18a) кој што е
најмалку делумно опколен со или близу до
мноштвото цевки за разладување (27) во

млазници (19) за дување на воздух така да ја
одржува флуидизираната подлога со песок во
комората за ладење (14);
цевки за разладување (27) поставени над
воздушните млазници (19);

комората за ладење (14), и со тоа што
долниот краен дел (18a) има на дното испуст
(22) поставен на пониско ниво во однос на
најмалку една од цевките за разладување (27).
има уште 6 патентни барања

(51) A 61K 47/24, A 61K 9/00, A 61P 35/00
(11) 9739
(13) Т1
(21) 2018/1026
(22) 06/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) EP20150173308 23/06/2015 -(96) 03/05/2016 EP16725045.5
(97) 26/09/2018 EP3277299

(73) Deutsches Krebsforschungszentrum and
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
69120 Heidelberg, DE and 69117 Heidelberg, DE
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи (a)
најмалку 2 x 109 pfu/ml парвовирус H1 (H-1PV)
или сро-ден парвовирус на глодар селектиран
од групата која што се состои од LuIII, Глувчев

Глувчев парвовиру (Mouse parvovirus - MPV),
Минутен вирус на стаор (Rat minute virus RMV), Вирус на стаор (Rat parvovirus) или Вирус
на стаор (Rat virus -RV) и (б) фар¬ма¬цевтски
прифатлив носител кој што содржи 40-50%
Јодиксанол (w/v), 0,7-0,9 mmol CaCl2 x 2 H2O,
50-60 mmol NaCl, 0,9-1,2 mmol KCl, 0,7-0,95
mg/ml Трометамин и 0,05-0,15 mg/ml Едетат
калциум динатриум.

минутен вирус (Mouse minute virus - MMV),

има уште 4 патентни барања

(51) H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 19/119,
H 04N 19/122, H 04N 19/132, H 04N 19/147, H

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

04N 19/96, H 04N 19/19, H 04N 19/30, H 04N
19/44, H 04N 19/46, H 04N 19/50, H 04N 19/176

(72) Chen, Jianie; Cheon, Min-su; Lee, Jae-Chool;
Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Lee,
Sang-Rae and Lee, Kyo-Hyuk
(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА
КОДИРАЊЕ ВИДЕО
(57) 1 Постапка за кодирање на видео,
постапката содржи:
генерирање информација околу
максимална димензија на кодирана единица
којашто е податочна единица во којашто слика
е кодирана;
определување на множество на

(72) LEUCHS, Barbara; GELETNEKY, Karsten;
ROMMELAERE, Jean; DINSART, Christiane;
DAHM, Michael and KREBS, Ottheinz
(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ПАРВОВИРУС ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА ТУМОРИ

(13) Т1
(22) 06/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) KR20090075335 14/08/2009 KR
(96) 13/08/2010 EP17186399.6
(97) 05/12/2018 EP3267683
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129,
Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
(11) 9740
(21) 2018/1027

Gyeonggi-do 16677, KR
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максимални кодирани единици поделени од
сликата во согласност со максималната
димензија на кодираната единица; и
генерирање информација околу
кодирана длабочина и кодиран начин за
кодирани единици на сликата со помош на
кодирање на сликата врз основа на кодираните
единици на хиерархиска структура поделена од
секоја максимална кодирана единица помеѓу

кога кодираните единици со пониска
длабочина се генерирани со поделба на висина
и ширина на кодираната единица со постојна
длабочина со два, генерирање на поделена
информација за да укаже поделеност на
кодираните единици со постојна длабочина; и
кога кодираната единица со постојна
длабочина не е повеќе поделена како
кодираната единица на кодираната длабочина:

множеството на максимални кодирани единици;
и
создавање на податочен тек којшто го
вклучува кодираното видео, информацијата
околу максимална димензија на кодирана
единица, информацијата околу длабочина на

генерирање на поделена информација за да
укаже на не-поделеност на кодираната единица
до постојна длабочина,
генерирање на информацијата околу типот на
партиција на кодираната единица со длабочина
на кодирање и информацијата околу начинот на

кодирање и начин на кодирање,
кадешто:
секоја максимална кодирана единица е
хиерархиски поделена во кодирани единици од
најмалку една длабочина:
информацијата околу длабочината на
кодирање содржи поделена информација која
укажува на тоа дали кодирана единица со
постојна длабочина, помеѓу множеството на
кодирани единици со најмалку една длабочина,
е поделена во кодирани единици со пониска

предвидување на кодираната единица со
длабочина на кодирање, кадешто типот на
партиција е определен за да укаже на најмалку
една предвидувачка единица добиена од
кодираните единици со постојна длабочина, и
предвидувањето е изведено во начин на
предвидување на кодираната единица со
постојна длабочина на најмалку една
предвидувачка единица; и
генерирање на информацијата околу димензија
на единица за трансформација на кодираната

длабочина,
начинот на кодирање содржи
информација околу типот на партиција на

единица со длабочина на кодирање, кадешто
најмалку една трансформациска единица е
добиена, во согласност со димензијата на

кодирана единица од кодирана длабочина
помеѓу кодираните единици, информација
околу начин на предвидување на кодираната
единица на кодираната длабочина и
информација околу димензија на
трансформациска единица од кодираната
единица од кодираната длабочина,
генерирањето на информацијата околу
длабочина на кодирање и начин на кодирање
содржи:

трансформациска единица, со поделба на
висина и ширина на кодираната единица со
постојната длабочина или да биде податочна
единица со иста димензија како кодираната
единица со постојна длабочина и
трансформацијата е изведена на кодираната
единица со постојна длабочина врз основа на
најмалку една трансформациска единица.
има уште 2 патентни барања
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7-тап интерполациски филтери за создавање
на најмалку еден примерок на четвртинска-суб
пел-единица лоцирана помеѓу пиксели на
интеџер-пел-единици;
созадавање на примерок на 1/4 – пиксел
локација или 3/4 – пиксел локација со
интерполација на пикселите на интеџер-пелединиците со употреба на 7-тап
интерполациски филтер; и
меѓупредвидување на сликата со употреба на
компензација на движење со употреба на
примерок на 1/4 – пиксел локација или 3/4 –
пиксел локација,
кадешто 7-тап интерполацискиот филтер за
создавање на примерокот од 1/4 – пиксел
локација содржи седум коефициенти на
филтер: {-4, -10, 58, 17, -5, 1}, и 7-тап

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/82, H 04N 19/6H
04N 19/182
(11) 9741
(13) Т1
(21) 2018/1028
(22) 06/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) US201161502056P 28/06/2011 US
(96) 28/06/2012 EP17168407.9
(97) 05/12/2018 EP3232664
(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) ALSHINA, Elena and ALSHIN, Alexander
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ СО
УПОТРЕБА НА ИНТЕРПОЛАЦИСКИ ФИЛТЕР
(57) 1 1.
Постапка за декодирање за
меѓу-предвидување на слика со употреба на
компензација на движење со употреба на
интерполациски филтер, постапката за
декодирање видео содржи:
Определување на коефициенти на филтер на

интерполацискиот филетр за созадавање на
примерокот од 3/4 – пиксел локација содржи
седум коефициенти на филтер: {--5, 17, 58, -10,
4, 1}.
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инверзна трансформација на коефициентите на
трансформација за да се генерираат остаточни
компоненти од најмалку една трасформациска
единица, кадешто максималната кодирана
единица е хиерархиски поделена во една или
повеќе квадратни кодирани единици со
длабочина вклучувајќи најмалку една кодирана
единица со постојна длабочина и кодирана
единица со длабочина поголема од постојната

(51) H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122,
H 04N 7/24, H 04N 19/6H 04N 19/70, H 04N
19/96, G 06T 9/00
(11) 9742
(21) 2018/1029

(13) Т1
(22) 06/12/2018

(45) 30/11/2019
(30) KR20090074895 13/08/2009 KR
(96) 13/08/2010 EP17193659.4
(97) 05/12/2018 EP3282696
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129,
Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 16677, KR

длабочина,
кодирана единица со постојна длабочина е
поделена во четири квадратни кодирани
единици со длабочина поголема од постојната
длабочина, независно од соседните кодирани
единици со постојна длабочина, и

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; JUNG, Hae-

(57) 1 Постапка за декодирање на слика
којашто содржи:
прием на информација околу
максимална димензија на кодирана единица;
поделба на слика во множество на квадратни
максимални кодирани единици со употреба на

кодирана единица со длабочина поголема од
постојната длабочина е предвидена со
употреба на најмалку една предвидувачка
единица и е инверзно трансформирана со
употреба најмалку една трансформациска
единица,
кадешто најмалку една предвидувачка единица
е една од блоковите којшто вклучува: блок
еднаков по големина со кодираната единица со
длабочина поголема од постојната длабочина;
и блок од множеството на блокови генерирани

информација околу максимална димензија на
кодираната единица;
определување на кодираната единица во

со еднакво делење на висина и ширина на
кодираната единица со длабочина поголема од
постојната длабочина,

рамките на хиерархиска структура на
максимални кодирани единици, помеѓу
множеството на максимални кодирани единици
со употреба на информација околу кодираните
единици синтаксички анализирано од
податочниот тек;
синтаксичка анализа, од податочниот тек на
коефициенти на квантизирана трансформација
од најмалку една трансформациска единица во
кодираната единица;
инверзна квантизација на коефициентите на

кадешто најмалку една трансформациска
единица е една од блоковите којшто вклучува:
блок еднаков по големина со кодираната
единица со длабочина поголема од постојната
длабочина; и блок од множеството на блокови
генерирани со еднакво делење на висина и
ширина на кодираната единица со длабочина
поголема од постојната длабочина, и
се карактеризира со тоашто постапката на
декодирање подржува трансформациска
единица, од трансформациските единици

квантизирана трансформација за да се
генерираат коефициенти на трансформација од
најмалку една трансформациска единица; и

коишто имаат димензија 2N x 2N којашто
вклучува четири предвидувачки единици од
помеѓу најмалку една предвидувачка единица

Kyung and LEE, Tammy
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ И
АПАРАТУРА ЗА КОДИРАЊЕ СЛИКИ СО
УПОТРЕБА НА ГОЛЕМИ
ТРАНСФОРМАЦИСКИ ЕДИНИЦИ
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со големина N x N.

има уште 2 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 29/00

X1 е N или CR2;
X2 е N или CR2;
секој R2 е независно избран од -R, халоген, халоалкил, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)R, NRC(O)N(R)2, -NRSO2R, или -N(R)2;
секој R е независно водород, C1-6 алифатичен,
C3-10 арил, 3-8 член заситен или делумно

(13) Т1
(22) 07/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) US201361860401P 31/07/2013 US
(96) 30/07/2014 EP14750672.9
(97) 17/10/2018 EP3049417
(73) Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse
250 64293 Darmstadt, US
(11) 9743
(21) 2018/1032

незаситен карбоцикличен прстен, 3-7 член
хетероцикличен прстен којшто има 1-4
хетероатоми независно избрани од азот,
кислород, или сулфур, или 5-6 член

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

моноцикличен хетероарил прстен којшто има 14 хетероатоми независно избрани од азот,
кислород, или сулфур; секој од ние е

(72) LIU-BUJALSKI, Lesley; QIU, Hui; JONES,
Reinaldo; MOCHALKIN, Igor; NGUYEN, Ngan and
CALDWELL, Richard D.
(54) ПИРИДИНИ, ПИРИМИДИНИ И
ПИРАЗИНИ, КАКО BTK ИНХИБИТОРИ И
НИВНИ УПОТРЕБИ
(57) 1 Соединение со формула I,

опционално супституиран; или
две R групи на истите атоми се земени заедно
со атомот кон којшто тие се сврзани за да
формираат C3-10 арил, 3-8 член заситен или
делумно незаситен карбоцикличен прстен, 3-7
член хетероцикличен прстен којшто има 1-4
хетероатоми независно избрани од азот,
кислород или сулфур, или 5-6 член
моноцикличен хетероарил прстен којшто има
1-4 хетероатоми независно избрани од азот,
кислород, или сулфур; секој од нив е
опционално супституиран;

или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто:
X е N или CR2;

L е дивалентна група избрана од C3-10 арил, 38 член заситен или делумно незаситен
карбоцикличен прстен , 3-7 член
12
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хетероцикличен прстен којшто има 1-4
хетероатоми независно избрани од азот,
кислород, или сулфур, и 5-6 член моноцикличен
хетероарил прстен којшто има 1-4 хетероатоми
независно избрани од азот, кислород, или
сулфур; секој од нив е опционално
супституиран; или L е дивалентна група
избрана од C1-6 алифатичен-C3-10 арил, C1-6
алифатичен-3-8 член заситен или делумно

избрани од азот, кислород, или сулфур, и C1-6
алифатичен-5-6 член моноцикличен хетероарил
прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно
избрани од азот, кислород или сулфур; секој од
нив е опционално супституиран;
Y е O, S, SO2, SO, C(O), CO2, C(O)N(R), NRC(O), -NRC(O)N(R), -NRSO2, или N(R); или Y
е отсутен;
R1 е C2-6 алкенил или C2-6 алкинил, којшто е

незаситен карбоцикличен прстен,
C1-6 алифатичен-3-7 член хетероцикличен
прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно

опционално супституиран; или R1 е CN.
има уште 17 патентни барања

(51) A 61K 47/36, A 61K 9/16, A 61K 9/00, A
61K 47/38
(11) 9744
(13) Т1
(21) 2018/1033
(22) 10/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) EP20130075002 15/01/2013 -(96) 14/01/2014 EP14701907.9

(72) MURAKAMI, Yoshiyuki and SAITO, Hikaru
(54) СОСТАВ НА ТИАКУМИЦИН
СОЕДИНЕНИЈА

(97) 10/10/2018 EP2945613
(73) Astellas Pharma Europe Ltd. 2000
Hillswood Drive Chertsey, Surrey KT16 0RS,
GB

анти -пенлив агенс во состав којшто содржи
како активна состојка едно или повеќе
тиакумицин соединение, негов стерео-изомер,
негов полиморф или негов фармацевтски
прифатлив
растворувач
во
вода.
има уште 11 патентни барања

(57) 1 Употреба на ексципиенс, избран од
групата составена од ксантинска гума,
карагенан натриум алгинат, гуар гума, водено
дисперзибилна целулоза и нивни смеси како

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

13

Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

(51) A 61K 31/74, A 61P 1/00
(11) 9745
(13) Т1

(i) структурните единици коишто одговараат на
Формула 1 претставуваат барем 85 wt.%
базирано на вкупната тежина од структурните
единици на Формула 2, и 3 во полимерот,
пресметано од количините на мономери
употребени во реакцијата на полимеризација, и
тежинскиот однос на структурната единица
којашто одговара на Формула 2 за структурната

(21) 2018/1034

(22) 10/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) US20080091097P 22/08/2008 US;
US20080091110P 22/08/2008 US;
US20080091125P 22/08/2008 US;
US20090165894P 01/04/2009 US;
US20090165899P 01/04/2009 US and

единица којашто одговара на Формула 3 е од
4:1 до 1:4, или
(ii) моларна фракција на структурната единица
со Формула 1 во полимерот е барем 0.87
базирано на вкупниот број на молови од
структурните единици со Формула 2, и 3,

US20090165905P 02/04/2009 US
(96) 22/08/2009 EP15171701.4
(97) 21/11/2018 EP2957286
(73) Vifor (International) Ltd. Rechenstrasse 37
9001 St.Gallen, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHANG, Han-Ting; CHARMOT, Dominique;
LIU, Mingjun; MANSKY, Paul; ALBRECHT, Detlef;
BURDICK, Michael; CONNOR, Eric; HALFON,
Sherin; HUANG, I-Zu; CHIDAMBARAM,
Ramakrishnan; MILLS, Jonathan and STRUEVER,
Werner
(54) СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ
ВКРСТЕНО ПОВРЗАНИ КАТЈОН
ИЗМЕНУВАЧКИ ПОЛИМЕРИ И УПОТРЕБА ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА ХИПЕРКАЛЕМИЈА

пресметано од количините на мономерите
употребени во полимеризираната реакција и
моларниот однос на структурните единици со
Формула 2 за структурната единица со
Формула 3 е од 0.2:1 до 7:и
Формула Формула 2, и Формула 3 одговара на
следните структури:

(57) 1 Орална дозирана форма којашто
содржи состав и еден или повеќе ексципиенси,
кадешто составот содржи 15 wt.% до 35 wt.%

Формула 1
Формула 2
Формула 3
кадешто R1 и R2 се независно водород, алкил,
циклоалкил или арил;

линеарен шеќерен алкохол, 10 wt.% до 25 wt.%
вода и остатокот вкрстено поврзан катјон
изменувачки полимер, со тежински проценти
базирани на вкупната тежина од линеарниот
шеќерен алкохол, вода и полимер, кадешто
вкрстено поврзаниот изменувачки полимер
содржи структурни единици коишто одговараат
на Формула 2, и 3, кадешто

A1 е карбоксилен, фосфоничен или фосфорен,
во негова сол или киселинска форма;
X1 е арилен;
X2 е алкилен, етерна половина или амидна
половина.
има уште 23 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

(51) C 11B 1/10, C 11B 13/00, A 23B 4/20
(11) 9746
(13) Т1
(21) 2018/1036
(22) 11/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) GB20150010540 16/06/2015 GB
(96) 16/03/2016 EP16716048.0
(97) 03/10/2018 EP3291682
(73) Shah Caviar Limited Unit 2a, Swordfish
Business Park Swordfish Close Higgins Lane
Burscough, Lancashire L40 8JW, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BENNING, Kenneth and BENNING, Jemima
(54) МАСЛО ДЕРИВИРАНО ОД МЕМБРАНА
НА ЌЕСА СО ИКРА ОД ЕСЕТРА

(51) C 07D 403/14, A 61K 31/4985, A 61P 35/00
(11) 9747
(13) Т1
(21) 2018/1037
(22) 11/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) EP20140161820 26/03/2014 -(96) 26/03/2015 EP15720269.8
(97) 19/09/2018 EP3122742
(73) Astex Therapeutics Ltd 436 Cambridge
Science Park Milton Road Cambridge
Cambridgeshire CB4 0QA, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) VERMEULEN, Wim; HOSTYN, Steven Anna;
CUYCKENS, Filip Albert Celine; JONES, Russell
Mark and BROGGINI, Diego Fernando Domenico
(54) КИНОКСАЛИН ДЕРИВАТИ
УПОТРЕБЛИВИ КАКО FGFR КИНАЗНИ
МОДУЛАТОРИ

(57) 1 Постапка за добивање на масло
добиено од есетра кадешто маслото се
екстрахира од мембрана на ќеса со икра од
есетра пропратено со одвојување на икрата од
ќеса за икра.
има уште 17 патентни барања

(57) 1 Соединение со формула (I):
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Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

со -S(=O)2- C1-4алкил;
R2a претставува водород, флуор или хлоро;
R2b или R2c секој независно претставува
метокси или хидроксил;
R3 претставува водород, C1-6алкил, C36циклоалкил, или C1-2алкил супституиран со
C3-6циклоалкил;
R4 претставува водород, метил или етил;
негова фармацевтска прифатлива сол или

вклучуваjќи било која негова таутомерна или
стереохемиска изомерна форма, кадешто
n претставува цел број еднаков на 1 или 2;
R1 претставува водород, C1-6 алкил,
хидроксиC1-6алкил, C1-6алкил супституиран
со-C(=O)NHCH3, или C1-6алкил супституиран

негов солват.
има уште 35 патентни барања

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) WEINSCHENK, Toni; WALTER, Steffen;

(51) C 07K 14/47, A 61K 38/16, A 61K 38/08, A
61K 39/00, A 61P 35/00
(11) 9748
(13) Т1
(21) 2018/1038
(22) 11/12/2018

SCHOOR, Oliver; HILF, Norbert; TRAUTWEIN,
Claudia and SINGH, Harpreet
(54) Нова имунотерапија против неколку
тумори вклучувајќи невронални и мозочни
тумори
(57) 1 Пептид што се состои од
аминокиселинската секвенца според

(45) 30/11/2019
(30) EP20080017305 01/10/2008 --;
EP20080017921 13/10/2008 -- and
US20080105928P 16/10/2008 US
(96) 28/09/2009 EP16179241.1
(97) 31/10/2018 EP3111952
(73) Immatics Biotechnologies GmbH 72076
Tübingen, DE
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

секвенцата SEQ ID No. 22.
има уште 14 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BREITBART, Eyal; LEUBITZ, Andrea;
FEIGE, Erez and PENSON, Richard
(54) АДЕНОВИРУС КОЈ ШТО ИЗРАЗУВА FASХИМЕРА И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО МЕТОДИ
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР

(51) C 07K 14/705, C 12N 15/86, C 12N 7/00, A
61K 35/06, A 61K 31/713, A 61K 31/337, A 61K
48/00
(11) 9749
(13) Т1
(21) 2018/1039
(22) 11/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) US201261715206P 17/10/2012 US and
US201361785287P 14/03/2013 US
(96) 17/10/2013 EP13847711.2
(97) 03/10/2018 EP2908865
(73) Vascular Biogenics Ltd. 8 Hasatat St.
Modiin 7178106, IL
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(57) 1 Вектор кој што ја содржи нуклеотидната
низа изложена во НИЗА ИД БР: 19.
има уште 14 патентни барања
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Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

(57) 1 Антитело кое што е способно да се
врзува за клаудин 6 (CLDN6) поврзан со
површи¬на¬та на една клет¬ка која што
изразува CLDN6 и не е способно да се врзува
за клаудин 9 (CLDN9) поврзан со повр-ши¬ната
на една клетка која што изразува CLDN9, каде
што врзувањето на антителото за CLDN6 и
CLDN9 е одредено со анализа на цитометрија
на проток додека антителото се врзува за
CLDN6 и CLDN9 изразен на површината на
неоштетени клетки, каде што антителото има
тежок синџир на ан¬ти¬телото и лесен синџир
на антителото, каде што тешкиот синџир на
антителото содржи најмалку една од CDR
низите на низата на тешкиот синџир на
антителото НИЗА ИД БР: 36, а лесниот синџир

(51) C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00, A
61K 39/395
(11) 9750
(13) Т1
(21) 2018/1040
(22) 11/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) EP20110004004 13/05/2011 -- and
US201161486071P 13/05/2011 US
(96) 20/04/2012 EP15201110.2
(97) 17/10/2018 EP3026064
(73) Ganymed Pharmaceuticals GmbH and
TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes GutenbergUniversität Mainz gemeinnützige GmbH
55131 Mainz, DE and 55131 Mainz, DE
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SAHIN, Ugur; KOSLOWSKI, Michael;
TÜRECI, Özlem; WALTER, Korden; WÖLL,
Stefan; KREUZBERG, Maria; HUBNER, Bernd;
ERDELJAN, Michael and WEICHEL, Michael
(54) АНТИТЕЛА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР

на антителото содржи најмалку една од CDR
низите на низа на лесниот синџир на
антителото селекти¬ра¬на од НИЗИ ИД БР: 35,
54 и 55.
има уште 14 патентни барања

КОИ ШТО ИЗРАЗУВААТ КЛАУДИН 6
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Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

R1 е селектирано од групата составена од:
C3-8 циклоалкил опционално супституиран со 1
до 3 супституенти независно селектирани од
групата составена од: C1-4 алкокси, хало,
хидрокси, и C1-4 алкил опционално
супституиран со C1-4 алкокси, хало, и хидрокси;
C3-6 хетероциклил опционално супституиран
на прстенестите јаглероди со 1 до 4
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, хало, и
хидроксил, и опционално супституиран на било
кој прстенест азот со C1-4 алкил;
C6-10 арил опционално супституиран со 1 до 5
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, циано,
хало, хидрокси, амино, трифлуорометил, и
трифлуорометокси; и
C1-10 хетероарил опционално супституиран со
1 до 3 супституенти на јаглерод независно
селектирани од групата составена од амино,

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/16
(11) 9759
(13) Т1
(21) 2018/1041
(22) 12/12/2018
(45) 30/11/2019
(30) US201361919661P 20/12/2013 US
(96) 19/12/2014 EP14833425.3
(97) 03/10/2018 EP3083620
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka 5410045, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HITCHCOCK, Stephen; BROWN, Jason;
MONENSCHEIN, Holger; REICHARD, Holly;
KIKUCHI, Shota; MACKLIN, Todd; HOPKINS,
Maria; SCHLEICHER, Kristin and SUN, Hukai
(54) ТЕТРАХИДРОПИРИДОПИРАЗИНИ
МОДУЛАТОРИ НА GPR6
(57) 1 Соединението со формулата I

C1-8 алкиламино, C1-9 амид, C1-4 алкил, C1-4
алкокси, циано, хало, хидроксил, оксо,
трифлуорометил, и трифлуорометокси, и
опционално супституиран на прстенест азот со
C1-4 алкил;
X1 е N и X2 е CH; или

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што
19

Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

X1 е CH и X2 е N; или
X1 е N и X2 е N;
кога X1 е N, Z е селектирано од групата
составена од C1-6 алкилен, C1-6 халоалкилен, C(O)-, и -S(O)2-;
кога X1 е CH, Z е селектирано од групата
составена од C1-6 алкилен, C1-6 халоалкилен, O-, -C(O)-, -NH-, -S-, -S(O)-, и -S(O)2-;
q е 0, или 2;

C1-10 хетероарил опционално супституиран со
1 до 3 супституенти на јаглерод независно
селектирани од групата составена од амино,
C1-8 алкиламино, C1-9 амид, C1-4 алкил, C1-4
алкокси, циано, хало, хидроксил, оксо,
трифлуорометил, и трифлуорометокси, и
опционално супституиран на прстенест азот со
C1-4 алкил; и
C3-6 хетероциклил опционално супституиран

s е 0, или 2;
R2 е -OR5 или -NR6R7;
R3, секој пат кога е земено, е независно
селектирано од групата составена од: C1-6
алкил, C3-8 циклоалкил, и трифлуорометил;
p е 0, или 2;

на прстенестите јаглероди со 1 до 4
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, хало и
хидроксил, и опционално супституиран на било
кој прстенест азот со C1-4 алкил;
X3 е селектирано од групата составена од CH2

R4, секој пат кога е земено, е независно
селектирано од групата составена од C1-6
алкил, хидрокси, и хало;
r е 0 или 1;
R5 е селектирано од групата составена од C1-6
алкил и C3-8 циклоалкил;
R6 е селектирано од групата составена од
водород и C1-6 алкил;
R7 е селектирано од групата составена од:
C1-6 алкил опционално супституиран со 1 до 7
супституенти независно селектирани од групата

и CHR4 и X4 е NR8; или
X3 е NR8 и X4 е селектирано од групата
составена од CH2 и CHR4;
R8 е селектирано од групата составена од C1-6
алкил, C1-6 халоалкил, C3-8 циклоалкил, S(O)2-R9, -C(O)-R10, -C(O)-N(R11)(R12), и C(O)-OR13;
R9 е селектирано од групата составена од C1-6
алкил, C3-8 циклоалкил, и фенил опционално
супституиран со 1 до 5 супституенти независно
селектирани од групата составена од C1-4

составена од C1-4 алкокси, C1-9 амид, амино,
C1-8 алкиламино, C1-5 оксикарбонил, циано,
C3-8 циклоалкил, хало, хидрокси, и C3-6

алкил, C1-4 алкокси, C1-9 амид, амино, C1-8
алкиламино, C1-5 оксикарбонил, циано, хало,
хидроксил, нитро, C1-8 сулфонил, и

хетероциклил опционално супституиран на
било кој прстенест азот од C1-4 алкил; C1-10
хетероарил; и фенил опционално супституиран
со 1 до 5 супституенти независно селектирани
од групата составена од C1-4 алкил, C1-4
алкокси, C1-9 амид, амино, C1-8 алкиламино,
C1-5 оксикарбонил, циано, хало, хидроксил,
нитро, C1-8 сулфонил, и трифлуорометил;
C3-8 циклоалкил;
C6-10 арил опционално супституиран со 1 до 5
супституенти независно селектирани од групата

трифлуорометил;
R10 е селектирано од групата составена од:
водород;
C1-6 алкил опционално супституиран со 1 до 7
супституенти независно селектирани од групата
составена од: C1-4 алкокси, C1-9 амид, амино,
C1-8 алкиламино, C1-5 оксикарбонил, циано,
C3-8 циклоалкил, хало, хидрокси, и C3-6
хетероциклил опционално супституиран на
било кој прстенест азот од C1-4 алкил, C1-10
хетероарил, и фенил опционално супституиран

составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, циано,
хало, хидрокси, амино, трифлуорометил, и
трифлуорометокси;

со 1 до 5 супституенти независно селектирани
од групата составена од: C1-4 алкил, C1-4
алкокси, C1-9 амид, амино, C1-8 алкиламино,
20
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C1-5 оксикарбонил, циано, хало, хидроксил,
нитро, C1-8 сулфонил, и трифлуорометил;
C3-8 циклоалкил;
C6-10 арил опционално супституиран со 1 до 5
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, циано,
хало, хидрокси, амино, трифлуорометил, и
трифлуорометокси;
C1-10 хетероарил опционално супституиран со

на прстенестите јаглероди со 1 до 4
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, хало и
хидрокси и опционално супституиран на било
кој прстенест азот со C1-4 алкил;
C1-9 амид;
C1-6 алкил опционално супституиран со 1 до 7
супституенти независно селектирани од групата
составена од: C1-4 алкокси; C1-9 амид; амино;

1 до 3 супституенти на јаглерод независно
селектирани од групата составена од амино,
C1-8 алкиламино, C1-9 амид, C1-4 алкил, C1-4
алкокси, циано, хало, хидроксил, оксо,
трифлуорометил, и трифлуорометокси, и
опционално супституиран на прстенест азот со

C1-8 алкиламино; C1-5 оксикарбонил; циано;
C3-8 циклоалкил; хало; хидрокси; и C3-6
хетероциклил опционално супституиран на
било кој прстенест азот од C1-4 алкил; C1-10
хетероарил; и фенил опционално супституиран
со 1 до 5 супституенти независно селектирани

C1-4 алкил; и
C3-6 хетероциклил опционално супституиран
на прстенестите јаглероди со 1 до 4
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, хало и
хидрокси и опционално супституиран на било
кој прстенест азот со C1-4 алкил;
R11 е селектирано од групата составена од
водород и C1-6 алкил;
R12 е селектирано од групата составена од
водород, C1-6 алкил и C3-8 циклоалкил; или

од групата составена од C1-4 алкил, C1-4
алкокси, C1-9 амид, амино, C1-8 алкиламино,
C1-5 оксикарбонил, циано, хало, хидроксил,
нитро, C1-8 сулфонил, и трифлуорометил;
и C1-4 алкокси; и
каде што 4 до 7 члениот заситен прстен е
супституиран на било кое дополнителен
прстенест азот од супституент селектиран од
групата составена од: водород, C3-8
циклоалкил, и C1-6 алкил опционално
супституиран со 1 до 7 супституенти независно

R11 и R12 се земени заедно со азотот на кој
тие се прикачени формираат 4 до 7 член
заситен прстен кој опционално има 1

селектирани од групата составена од: C1-4
алкокси; C1-9 амид; амино; C1-8 алкиламино;
C1-5 оксикарбонил; циано; C3-8 циклоалкил;

дополнителен прстенест хетероатом
селектиран од групата N, O, и S; каде што 4 до
7 члениот заситен прстен е опционално
супституиран на било кое од прстенестите
јаглеродни атоми со 1 до 5 супституенти
независно селектирани од групата составена
од:
циано;
хало;
хидрокси;
амино;

хало; хидрокси; и C3-6 хетероциклил
опционално супституиран на било кој прстенест
азот од C1-4 алкил; C1-10 хетероарил; и фенил
опционално супституиран со 1 до 5
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-9
амид, амино, C1-8 алкиламино, C1-5
оксикарбонил, циано, хало, хидроксил, нитро,
C1-8 сулфонил, и трифлуорометил; и
R13 е селектирано од групата составена од C16 алкил и C3-8 циклоалкил.

C3-6 хетероциклил опционално супституиран

има уште 15 патентни барања
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(51) C 07D 473/34, C 07D 471/04, C 07H 19/14,
C 07H 19/06, C 07H 19/00, C 07H 19/16, C 12N
9/99, A 61K 31/708, A 61K 31/7072, A 61K
31/7068, A 61K 31/675, A 61K 31/522, A 61K
31/506, A 61K 31/4184, A 61K 31/4192, A 61P
31/14
(11) 9760
(21) 2018/1042

каде што:
RA2 е селектирано од групата составена од
водород, халоген и NHRJ2, каде што RJ2 е
селектирано од групата составена од водород, C(=O)RK2 и - C(=O)ORL2;
RB2 е халоген или NHRW2, каде што RW2 е
селектирано од групата составена од водород,
опционално супституиран C1-6 алкил,
опционално супституиран C2-6 алкенил,
опционално супституиран C3-8 циклоалкил, C(=O)RM2 и -C(=O)ORN2;
RC2 е водород или NHRO2, каде што RO2 е
селектирано од групата составена од водород, C(=O)RP2 и -C(=O)ORQ2;

(13) Т1
(22) 12/12/2018
(45) 30/11/2019

(30) US201161579560P 22/12/2011 US and
US201261613836P 21/03/2012 US
(96) 20/12/2012 EP12860391.7
(97) 26/09/2018 EP2794627
(73) Janssen BioPharma, Inc. 260 E. Grand
Avenue, 2nd Floor, South San Francisco, CA
94080, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WANG, Guangyi; PRHAVC, Marija;
BEIGELMAN, Leonid; SMITH, David, Bernard and
DEVAL, Jerome
(54) СУПСТИТУИРАНИ НУКЛЕОЗИДИ,

RD2 е селектирано од групата составена од
водород, халоген, опционално супституиран
C1-6 алкил, опционално супституиран C26алкенил и опционално супституиран C2-6
алкинил;
RE2 е селектирано од групата составена од
водород, хидрокси, опционално супституиран
C1-6 алкил, опционално супституиран C38циклоалкил, -C(=O)RR2 и - C(=O)ORS2;
RF2 е селектирано од групата составена од
водород, халоген, опционално супституиран
C1-6 алкил, опционално супституиран C26алкенил и опционално супституиран C2-6
алкинил;
Y2 и Y3 се независно N или CRI2, каде што RI2
е селектирано од групата составена од
водород, халоген, опционално супституиран
C1-6-алкил, опционално супституиран C2-6алкенил и опционално супституиран C2-6алкинил;
RG2 е опционално супституиран C1-6 алкил;
RH2 е водород или NHRT2, каде што RT2 е
независно селектиран од групата составена од

НУКЛЕОТИДИ И НИВНИ АНАЛОЗИ
(57) 1 Соединение со формулата (I), или
негова фармацевтски прифатлива сол:

каде што:
B1A е селектирано од групата составена од:
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водород, -C(=O)RU2 и -C(=O)ORV2; и
RK2, RL2, RM2, RN2, RP2, RQ2 RR2, RS2, RU2
и RV2 се независно селектирани од групата
составена од C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкенил,
C6-10арил, хетероарил, хетероалициклил,
арил(C1-6 алкил), хетероарил(C1-6алкил) и
хетероалициклил(C1-6 алкил);
R1A е селектирано од групата составена од
водород, опционално супституиран ацил,
опционално супституирана O-поврзана амино
киселина,

Или R6A е

испрекинатата линија (------) од формулата (I) е
отсутна;
R2A е селектирано од групата составена од
несупституиран C1-6алкил, халоген
супституиран C1-6 алкил, хидрокси
супституиран C1-6алкил, алкокси супституиран
C1-6 алкил и сулфенил супституиран C16алкил;
R3A е селектирано од групата составена од OH,
-OC(=O)R"A и опционално супституирана O-

и R7A е отсутно или водород; или
R6A и R7A се земени заедно за да формираат
средина селектирана од групата составена од
опционално супституиран

поврзана амино киселина;
R4A е флуоро;
R5A е водород;
R6A, R7A и R8A се независно селектирани од
групата составена од отсутно, водород,
опционално супституиран C1-24алкил,
опционално супституиран C2-24 алкенил,
опционално супституиран C2-24 алкинил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкенил,
опционално супституиран арил, опционално
супституиран хетероарил, опционално
супституиран арил(C1-6 алкил), опционално
супституиран *-(CR15AR16A)p-O-C1-24 алкил,
опционално супституиран *-(CR17AR18A)p-OC1-24 алкенил,

и опционално супституиран

каде што кислородите поврзани за R6A и R7A,
фосфорот и средината формираат шест-член
до десет-член прстенест систем;
R9A е селектирано од групата составена од
опционално супституиран C1-24 алкил,
опционално супституиран C2-24 алкенил,
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опционално супституиран C2-24 алкинил,
опционално супституиран C3-6циклоалкил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкенил,
NR30AR31A, опционално супституирана Nповрзана амино киселина и опционално
супституиран естер дериват на N-поврзана
амино киселина;
R10A и R11A се независно опционално
супституирана N-поврзана амино киселина или

супституиран C1-24 алкил и опционално
супституиран арил;
R26A и R27A се независно -C=N или
опционално супституиран супституент
селектиран од групата составена од C28органилкарбонил, C2-8 алкоксикарбонил и C28органиламинокарбонил;
R28A е селектирано од групата составена од
водород, опционално супституиран C1-24-

опционално супституиран естер дериват на Nповрзана амино киселина;
R12A, R13A и R14A се независно отсутни или
водород;
секое R15A, секое R16A, секое R17A и секое
R18A се независно водород, опционално

алкил, опционално супституиран C2-24алкенил,
опционално супституиран C2-24 алкинил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкил и
опционално супституиран C3-6циклоалкенил;
R30A и R31A се независно селектирани од
групата составена од водород, опционално

супституиран C1-24 алкил или алкокси;
R19A, R20A, R22A и R23A се независно
селектирани од групата составена од водород,
опционално супституиран C1-24 алкил и
опционално супституиран арил;
R21A и R24A се независно селектирани од
групата составена од водород, опционално
супституиран C1-24 алкил, опционално
супституиран арил, опционално супституиран O-C1-24 алкил и опционално супституиран -Oарил;

супституиран C1-24-алкил, опционално
супституиран C2-24 алкенил, опционално
супституиран C2-24алкинил, опционално
супституиран C3-6 циклоалкил и опционално
супституиран C3-6 циклоалкенил;
R"A е опционално супституиран C1-24-алкил;
m е 0 или 1;
p и q се независно селектирани од групата
составена од 2 и 3;
r е 1 или 2;
Z1A, Z2A, Z3A и Z4A се независно O или S.

R25A и R29A се независно селектирани од
групата составена од водород, опционално

има уште 47 патентни барања
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(57) 1 Тврда орална фармацевтска
формулација, која содржи:
внатрешна фаза која е тврда дисперзија што
содржи аморфен (S)-метил (1- ((4-(3-(5-хлоро-2флуоро-3-(метилсулфонамидо)фенил)-1изопропил-1H-пиразол-4-ил)пиримидин-2ил)амино)пропан-2-ил)карбамат
(СОЕДИНЕНИЕ A), хидрофилен врзувач,
сурфактанс и надворешна фаза која содржи

(51) A 61K 31/506, A 61K 9/00, A 61K 9/48, A
61K 9/28, A 61K 9/20
(11) 9806
(21) 2018/1043
(30)
(96)
(97)
(73)

(13) Т1
(22) 12/12/2018

(45) 30/11/2019
US201161563229P 23/11/2011 US
21/11/2012 EP12809882.9
12/09/2018 EP2782557
Array Biopharma, Inc.

3200 Walnut Street Boulder, CO 8030US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SINGH, Rajinder; VERMA, Daya;
KRISHNAMACHARI, Yogita; SHEN, Xiaohong;
LEE, Hanchen; LI, Ping and TAN, LayChoo
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ

закиселувач, полнач, и лубрикант.
има уште 21 патентни барања

(51) A 61K 31/454, A 61K 9/48, A 61K 47/36, A
61K 47/26
(11) 9710
(13) Т1
(21) 2019/376
(22) 03/05/2019

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
Николов 98, 1000, Скопје
(72) TUTINO, Anthony and KELLY, Michael T.
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА 4-АМИНО-2-(2,6ДИОКСОПИПЕРИДИН-3-ИЛ)ИЗОИНДОЛИН1,3-ДИОН

(30)
(96)
(97)
(73)

(45) 30/11/2019
179678 P 19/05/2009 US
19/05/2010 EP18160247.5
10/04/2019 EP3351240
CELGENE CORPORATION 86 Morris

(57) 1 Фармацевтски дозен облик кој опфаќа:
(i) помалидомид, или негов фармацевтски
шрифатлив стереоизомер, сол, солват, хидрат,

Avenue Summit, NJ 0790US
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или негов клатрат; и (ii) манитол и скроб.

има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 417/14, C 07D 417/06, C 07D 487/08,
C 07D 277/56, A 61K 31/427, A 61P 19/02, A 61P
17/06, A 61P 37/00
(11) 9787
(13) Т1
(21) 2019/377
(22) 03/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201462072563P 30/10/2014 US

заменет со до три супституенти независно
избрани од група која опфаќа F, CF3, CH3, -CN,
и CH2OH;
R1 е Cl, C(CH3)3, CH2CH3, OCF3, CF3,
OCH(CH3)2, CHF2, OCHF2, OCH3, F, CH3, или CN;
R2 е H, F, или Cl;

(96) 30/10/2015 EP15802227.7
(97) 20/03/2019 EP3212643
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

или R1 и R2 може да се земат заедно со
нивниот врзан фенил за да се создаде
нафталенил, или хинолинил група;
R3 е CF3, или CH2CH3;
A3 е H
A4 е H, C(1-5)алкил,

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) VENKATESAN, Hariharan; STEENECK,
Christoph; KINZEL, Olaf; GOLDBERG, Steven;
XUE, Xiaohua; GEGE, Christian; KLEYMANN,
Gerald; HOFFMANN, Thomas; FOURIE, Anne, M.
and TANIS, Virginia
(54) ТРИФЛУОРОМЕТИЛ АЛКОХОЛИ КАКО
МОДУЛАТОРИ НА ROR-GAMA-T
(57) 1 Соединение на формула I.

пришто споменатиот C(1-5)алкил е по потреба
заменет со еден до два супституенти независно
избрани од COOH, CONH2, -CN, и OH;
или A3 и A4 може да се земат заедно со
нивниот врзан азот за да се добие прстен
избран од група која опфаќа

пришто
X е CH, CRили N;
A1 е C(1-2)алкил;
A2 ециклобутил, или C(1-4)алкил, пришто
споменатиот C(1-4)алкил е по потреба заменет
со OCH3 или до три атоми на флуор;
или A1 и A2 се земаат заедно со нивниот врзан
азот за да се создаде прстен кој е избран од
група која опфаќа азетидинил, пиперидинил,
пиролидинил,

и

и негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 29 патентни барања

пришто споменатиот прстен е по потреба
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(51) C 07H 1/00, C 07H 19/16, C 07H 19/06
(11) 9711
(13) Т1
(21) 2019/378
(22) 03/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) GB20120020666 16/11/2012 GB and
GB20130007314 23/04/2013 GB
(96) 15/11/2013 EP17169878.0
(97) 27/03/2019 EP3235824
(73) University College Cardiff Consultants
Limited P.O. Box 497 30 - 36 Newport Road
Cardiff CF24 0DE, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) McGUIGAN, Christopher and PERTUSATI,
Fabrizio
(54) СМЕСА НА RP/SP ГЕМЦИТАБИН[ФЕНИЛ-(БЕНЗИЛОКСИ-L-АЛАНИНИЛ)]ФОСФАТ
(57) 1 Гемцитабин-[фенил-(бензилокси-L-

и гемцитабин-[фенил-(бензилокси-L-аланинил)](R)-фосфат:

аланинил)]-фосфат во формата на смеса на
гемцитабин-[фенил-(бензилокси- L-аланинил)](S)-фосфат:

кадешто односот на (R) епимерот со (S)
епимерот е барем 20:1.
има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 499/87
(11) 9712
(21) 2019/379

(73) Allecra Therapeutics SAS
10 rue Alexandre Freund 68300 Saint-Louis, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(13) Т1
(22) 03/05/2019

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FAINI, Andrea; FORZATTI, Marco; BIONDI,
Stefano and FOGLIATO, Giovanni

(45) 30/11/2019
(30) 20140008649 15/05/2014 GB
(96) 14/05/2015 EP17168966.4
(97) 13/02/2019 EP3231806
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(54) ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА
ПЕНАМИ

5 алкил;
постапката го содржи чекорот на реагирање на
соединение со формула (III) со 2етилхексаноатна сол:

(57) 1 Постапка за формирање на соединение
со формула (IV):

кадешто R1 на секоја појава e независно

кадешто X- е анјон и секој R3 е независно
избран од групата составена од
C1-10 хидрокарбил и C1-5 алкокси.
има уште 13 патентни барања

избран од H, халоген, амино, C1-5 алкил, C2-5
алкенил и C2-5 алкинил; R2 на секоја појава е
независно избран од H, халоген, амино, C1-5
алкил, C2-5 алкенил и C2-5 алкинил; и R4 е C1-

(51) A 61K 35/74, A 61P 37/00, A 61P 1/00
(11) 9713
(13) Т1
(21) 2019/381
(22) 06/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201117313 07/10/2011 GB

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
Николов 98, 1000, Скопје

(96) 08/10/2012 EP16166001.4
(97) 13/03/2016 EP3097919
(73) 4D Pharma Research Limited Life
Sciences Innovation Building Cornhill Road

МЕДИЦИНСКИ ПРИМЕНИ
(57) 1 Бактериски сој кој има
(а) 16S rRNK идентитет барем 99.5% со сој кој
припаѓа на видот Roseburia hominis депониран

Aberdeen AB25 2ZS, GB

под пристапен број NCIMB 14029, или
(б) DNK-DNK хомологија барем 95% идентична

(72) KELLY, Denise and MULDER, Imke
(54) БАКТЕРИЈА ЗА УПОТРЕБА КАКО
ПРОБИОТИК ЗА НУТРИТИВНИ И
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со бактериски сој кој припаѓа на видот
Roseburia hominis депониран под пристапен
број NCIMB 14029

за употреба во медицина.
има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 405/14, C 07D 471/04, C 07D 417/14,
C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 495/04, C
07D 409/14, C 07D 413/14, A 61K 31/4709, A 61P
35/00, A 61P 29/00
(11) 9714
(13) Т1
(21) 2019/382
(22) 06/05/2019

LINK, John, O.; TAYLOR, James, G.;
SCHROEDER, Scott, D.; BALAN, Gayatri; CHOU,
Chien-Hung; KIM, Musong; KIRSCHBERG,
Thorsten, A.; PHILLIPS, Gary; SQUIRES, Neil, H.;
STEVENS, Kirk, L.; WRIGHT, Nathan, E. and
ZIPFEL, Sheila, M.
(54) COT МОДУЛАТОРИ И ПОСТАПКИ ЗА
НИВНА УПОТРЕБА

(45) 30/11/2019
(30) 201562189158 P 06/07/2015 US and
201562269060 P 17/12/2015 US
(96) 30/06/2019 EP16738976.6
(97) 27/02/2019 EP3191470
(73) GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(57) 1 Соединение на формула I:
кадешто
R1 е водород, -O-R7, -N(R8)(R9), -C(O)-R7, S(O)2-R7, -C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C3-15 циклоалкил, хетероциклил,
арил, или хетероарил;
кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C3-15 циклоалкил, хетероциклил,
арил, и хетероарил може да биде опционо

(72) WATKINS, William, J.; CLARK, Christopher,
T.; BACON, Elizabeth, M.; COTTELL, Jeromy, J.;
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заменет со еден до четири Z1;
R2 е водород, -C(O)-R7, -C(O)O-R7, C(O)N(R7)2, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил,
арил, хетероциклил, или хетероарил;
кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил,
арил, хетероциклил, и хетероарил може да
буде опционо заменет со еден до четири Z2;

хетероарил;
кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил,
арил, хетероциклил, и хетероарил може да
биде опционо заменет со еден до четири Z7;
R8 и R9 во секое појавување се независно
водород, -S(O)2R10, -C(O)-R10, -C(O)O-R10,
-C(O)N(R10)(R11), C1-9 алкил, C2-6 алкенил,
C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15

или R1 и R2 заедно со азот за кој се врзани
создаваат хетероциклил или хетероарил,
кадешто секој хетероциклил или хетероарил е
опционо заменет со еден до четири Z2;
R3 е хетероциклил или хетероарил, кадешто
секој хетероциклил или хетероарил е опционо

циклоалкил, арил, хетероциклил, или
хетероарил;
кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил,
арил, хетероциклил, или хетероарил може да
биде опционо заменет со еден до четири Z8;

заменет со еден до четири Z3;
R4 е хетероциклил или хетероарил, кадешто
секој хетероциклил или хетероарил е опционо
заменет со еден до четири Z4;
R5 е водород, хало, -CN, -NO2, -O-R7, N(R8)(R9), -S(O)-R7, -S(O)2R7, -S(O)2N(R7)2, C(O)R7, -OC(O)-R7, -C(O)O-R7, -OC(O)O-R7, OC(O)N(R10)(R11), -C(O)N(R7)2, N(R7)C(O)(R7), C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-9 алкилтио, C1-6 халоалкил, C3-15
циклоалкил, арил, хетероциклил, или

R10 и R11 во секо појавување се независно
водород, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил,
арил, хетероциклил, или хетероарил,
кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил,
арил, хетероциклил, и хетероарил е опционо
заменет со еден до четири Z1b;
секој ZZ2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, и Z8 е независно
водород, оксо, хало, -NO2, -N3, -CN, тиоксо, C19 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-15

хетероарил;
кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-9 алкилтио, C1-6 халоалкил, C3-15

циклоалкил, C1-8 халоалкил, арил, хетероарил,
хетероциклил, -O-R12,
-C(O)-R12, -C(O)O-R12, -C(O)-N(R13)(R14), -

циклоалкил, арил, хетероциклил, и хетероарил
може да биде опционо заменет со еден до
четири Z5;
R6 е водород, -C(O)-R7, -C(O)O-R7, C(O)N(R7)2, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил,
арил, хетероциклил, или хетероарил;
кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил,
арил, хетероциклил, и хетероарил може да
биде опционо заменет со еден до четири Z6;

N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)C(O)-R12,
-N(R12)C(O)O-R12, -N(R12)C(O)N(R13)(R14), N(R12)S(O)2(R12), -NR12S(O)2N(R13)(R14),
-NR12S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)N(R13)(R14), -P(O)(OR12)2, -OP(O)(OR12)2, CH2P(O)(OR12)2,
-OCH2P(O)(OR12)2, -C(O)OCH2P(O)(OR12)2, P(O)(R12)(OR12), -OP(O)(R12)(OR12),
-CH2P(O)(R12)(OR12), -OCH2P(O)(R12)(OR12), C(O)OCH2P(O)(R12)(OR12), -P(O)(N(R12)2)2,
-OP(O)(N(R12)2)2, -CH2P(O)(N(R12)2)2, -

секој R7 е независно водород, C1-9 алкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15
циклоалкил, арил, хетероциклил, или

OCH2P(O)(N(R12)2)2, C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)2,
-P(O)(N(R12)2)(OR12), -OP(O)(N(R12)2)(OR12), 30
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CH2P(O)(N(R12)2)(OR12), OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), P(O)(R12)(N(R12)2), -OP(O)(R12)(N(R12)2), CH2P(O)(R12)(N(R12)2), OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), C(O)OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), -Si(R12)3, -SR12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12,
-S(O)2R12 или -S(O)2N(R13)(R14);

циклоалкил, арил, хетероарил или
хетероциклил е опционо заменет со еден до
четири Z1b групи, или R13 и R14 за едно со
азот за кој се врзани создаваат
хетероциклил,кадешто споменатиот
хетероциклил е опционо заменет со една до
четири Z1b групи;
секој R15 jе независно хало, -CN, -NO2, -O-R7, N(R8)(R9), -S(O)-R7, -S(O)2R7, -S(O)2N(R7)2,

кадешто кој било алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, халоалкил, арил, хетероарил или
хетероциклил е опционо заменет со еден до
четири Z1a групи;
секој Z1a е независно оксо, хало, тиоксо, -NO2,
-CN, -N3, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

-C(O)R7, -OC(O)-R7, -C(O)O-R7,-OC(O)O-R7, OC(O)N(R10)(R11), -C(O)N(R7)2, N(R7)C(O)(R7), C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-9 алкилтио, C1-6 халоалкил, C3-15
циклоалкил, арил, хетероциклил, или
хетероарил; и

алкинил, C3-15 циклоалкил, C1-8 халоалкил,
арил, хетероарил, хетероциклил, -O-R12, C(O)R12, -C(O)O-R12,
-C(O)N(R13)(R14), -N(R13)(R14), N(R13)2(R14)+, -N(R12)-C(O)R12, N(R12)C(O)O(R12),
-N(R12)C(O)N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2(R12), N(R12)S(O)2-N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2O(R12),
-OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)-N(R13)(R14), Si(R12)3, -S¬R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, S(O)2R12 или

секој Z1b е независно оксо, тиоксо, хидрокси,
хало, -NO2, -N3, -CN, C1-9 алкил, C2-6 алкенил,
C2-6 алкинил, C3-15 циклоалкил, C1-8
халоалкил, арил, хетероарил, хетероциклил, O(C1-9 алкил), -O(C2-6 алкенил),
-O(C2-6 алкинил), -O(C3-15 циклоалкил), -O(C18 халоалкил), -O(арил), -O(хетероарил), O(хетероциклил),
-NH2, -NH(C1-9 алкил), -NH(C2-6 алкенил), NH(C2-6 алкинил), -NH(C3-15 циклоалкил), NH(C1-8 халоалкил),

-S(O)2N(R13)(R14);
кадешто кој било алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, арил, хетероарил или

-NH(арил), -NH(хетероарил), NH(хетероциклил), -N(C1-9 алкил)2, -N(C2-6
алкенил)2, -N(C2-6 алкинил)2,

хетероциклил е опционо заменет со еден до
четири Z1b групи;
секој R12 е независно водород, C1-9 алкил, C26 алкенил, C2-6 алкинил, C3-15 циклоалкил,
арил, хетероарил или хетероциклил,
кадешто кој било алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, арил, хетероарил или
хетероциклил е опционо заменет со еден до
четири Z1b групи;
R13 и R14 во секое појавување се секој
независно водород, C1-9 алкил, C2-6 алкенил,

-N(C3-15 циклоалкил)2, -N(C1-8 халоалкил)2, N(арил)2, -N(хетероарил)2, -N(хетероциклил)2, N(C1-9 алкил)(C2-6 алкенил), -N(C1-9
алкил)(C2-6 алкинил), -N(C1-9 алкил)(C3-15
циклоалкил), -N(C1-9 алкил)(C1-8 халоалкил), N(C1-9 алкил)(арил),-N(C1-9
алкил)(хетероарил),-N(C1-9
алкил)(хетероциклил), -C(O)(C1-9 алкил),
-C(O)(C2-6 алкенил), -C(O)(C2-6 алкинил), C(O)(C3-15 циклоалкил), -C(O)(C1-8 халоалкил),
-C(O)(арил),

C2-6 алкинил, C3-15 циклоалкил, арил,
хетероарил или хетероциклил;
кадешто кој било алкил, алкенил, алкинил,

-C(O)(хетероарил), -C(O)(хетероциклил), C(O)O(C1-9 алкил), -C(O)O(C2-6 алкенил), C(O)O(C2-6 алкинил), -C(O)O(C3-15
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циклоалкил), -C(O)O(C1-8 халоалкил), C(O)O(арил), -C(O)O(хетероарил),
-C(O)O(хетероциклил), -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-9
алкил), -C(O)NH(C2-6 алкенил), -C(O)NH(C2-6
алкинил),
-C(O)NH(C3-15 циклоалкил), -C(O)NH(C1-8
халоалкил), -C(O)NH(арил), C(O)NH(хетероарил),
-C(O)NH(хетероциклил), -C(O)N(C1-9 алкил)2, -

S(O)(C3-15 циклоалкил),
-S(O)(C1-8 халоалкил), -S(O)(арил), S(O)(хетероарил), -S(O)(хетероциклил), S(O)2(C1-9 алкил), -S(O)2(C2-6 алкенил), S(O)2(C2-6 алкинил), -S(O)2(C3-15 циклоалкил),
-S(O)2(C1-8 халоалкил), -S(O)2(арил),
-S(O)2(хетероарил), -S(O)2(хетероциклил), S(O)2NH(C1-9 алкил), или -S(O)2N(C1-9
алкил)2;

C(O)N(C2-6 алкенил)2, -C(O)N(C2-6 алкинил)2, C(O)N(C3-15 циклоалкил)2, -C(O)N(C1-8
халоалкил)2, -C(O)N(арил)2, C(O)N(хетероарил)2, -C(O)N(хетероциклил)2,
-NHC(O)(C1-9 алкил), -NHC(O)(C2-6 алкенил), NHC(O)(C2-6 алкинил), -NHC(O)(C3-15

кадешто кој било алкил, циклоалкил, арил,
хетероарил, или хетероциклил е опционо
заменет со еден до четири хало, C1-9 алкил,
C1-8 халоалкил, -OH, -NH2, -NH(C1-9 алкил), NH(C3-15 циклоалкил), -NH(C1-8 халоалкил), NH(арил), -NH(хетероарил), -NH(хетероциклил),

циклоалкил),
-NHC(O)(C1-8 халоалкил), -NHC(O)(арил), NHC(O)(хетероарил), -NHC(O)(хетероциклил), NHC(O)O(C1-9 алкил), -NHC(O)O(C2-6
алкенил), -NHC(O)O(C2-6 алкинил), NHC(O)O(C3-15 циклоалкил), -NHC(O)O(C1-8
халоалкил), -NHC(O)O(арил), NHC(O)O(хетероарил), NHC(O)O(хетероциклил), -NHC(O)NH(C1-9
алкил), -NHC(O)NH(C2-6 алкенил), NHC(O)NH(C2-6 алкинил), -NHC(O)NH(C3-15

-N(C1-9 алкил)2, -N(C3-15 циклоалкил)2, NHC(O)(C3-15 циклоалкил), -NHC(O)(C1-8
халоалкил), -NHC(O)(арил), NHC(O)(хетероарил), -NHC(O)(хетероциклил), NHC(O)O(C1-9 алкил), -NHC(O)O(C2-6
алкинил), -NHC(O)O(C3-15 циклоалкил), NHC(O)O(C1-8 халоалкил), -NHC(O)O(арил), NHC(O)O(хетероарил), NHC(O)O(хетероциклил), -NHC(O)NH(C1-9
алкил), -S(O)(NH)(C1-9 алкил), S(O)2(C1-9
алкил), -S(O)2(C3-15 циклоалкил), -S(O)2(C1-8

циклоалкил),
-NHC(O)NH(C1-8 халоалкил), -NHC(O)NH(арил),
-NHC(O)NH(хетероарил), -

халоалкил), -S(O)2(арил), -S(O)2(хетероарил), S(O)2(хетероциклил), -S(O)2NH(C1-9 алкил), S(O)2N(C1-9 алкил)2, -O(C3-15 циклоалкил), -

NHC(O)NH(хетероциклил),
-SH, -S(C1-9 алкил), -S(C2-6 алкенил), -S(C2-6
алкинил), -S(C3-15 циклоалкил), -S(C1-8
халоалкил), -S(арил),
-S(хетероарил), -S(хетероциклил), -NHS(O)(C19 алкил), -N(C1-9 алкил)S(O)(C1-9 алкил), S(O)N(C1-9 алкил)2,
-S(O)(C1-9 алкил), -S(O)(NH)(C1-9 алкил), S(O)(C2-6 алкенил), -S(O)(C2-6 алкинил), -

O(C1-8 халоалкил), -O(арил), -O(хетероарил), O(хетероциклил), или -O(C1-9 алкил);
m е 0,или 2;
или негова фармацевтски прифатлива сол,
стероизомер, смеса на стероизомери, или
деутерирани аналози.

(51) B 01D 53/94, B 01J 23/755, B 01J 23/889, B
01J 21/00, B 01J 35/00, B 01J 35/04, B 01J
37/02, B 01J 37/12, B 01J 37/18, C 23C 8/00
(11) 9766
(13) Т1

(21) 2019/383

има уште 20 патентни барања

(22) 06/05/2019
(45) 30/11/2019

(30) 40414613 05/06/2013 PL
(96) 05/06/2014 EP14745245.2
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ul. Golebia 24 31-007 Krakow, PL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) NAJBAR, Mieczyslawa; DUTKIEWICZ,
Jaroslaw; WILKOSZ, Tomasz; BIELANSKA,
Elzbieta; WESELUCHA-BIRCZYNSKA,
Aleksandra; CAMRA, Jozef; DANKO, Janusz and

микро-кристалити, назначено со тоа, што
монолитот се оксидира преку загревање со
брзина од 2 - 6 степени/минута се до
температурен опсег од 700-800°C и потоа
истиот се кали на конечната температура во
време од 2-6 часа во атмосфера што содржи
кислород; следно монолитот се лади до собна
температура и кислородниот слој формиран на
површината на монолитните канали се мие со

BARTYZEL, Jakub
(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ
МОНОЛИТЕН КАТАЛИЗАТОР ЗА
ИСТОВРЕМЕНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА
АЗОТНИ ОКСИДИ И ЈАГЛЕРОДНИ
ЧЕСТИЧКИ, ОСОБЕНО ОД ИЗДУВНИ ГАСОВИ

раствор од никел сол, после сушење во воздух
на собната температура во време од 2 - 6 часа,
монолитот се загрева во воздушниот проток до
температурата од 700 -800°C и истиот повторно
се кали на конечната температура во време од
2-6 часа, после ладење до собната

ОД ЕЛЕКТРАНИ НА ЈАГЛЕН
(57) 1 Метода за произведување на
монолитниот катализатор за истовремено
отстранување на азотни оксиди и јаглеродни
честички, особено од издувни гасови од
електрани на јаглен, каде што монолитот е
направен од 1H18N9T/1.4541 челична фолија и
катализаторот е двофазен катализатор што
содржи NiFe2O4 и Fe2O3(магемит) фази со
шпинелна структура, и овие фази формираат

температура конечно добиените оксидни
слоеви се изложени на редукција со
пропуштање на кислород со брзина од 200-300
см3/мин во време од 1 час, потоа
катализаторот се загрева во водородниот
проток (90-250 см3/мин) со брзина од 26°C/мин. се до температурата од 500°C, и се
одржува на оваа температура во време од 0.51.5 часа.
има уште 2 патентни барања

(97) 06/02/2019 EP2986374
(73) Uniwersytet Jagiellonski
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(22) 06/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201161521794P 10/08/2011 US and
201261624306P 15/04/2012 US
(96) 09/08/2012 EP16152030.9
(97) 13/03/2019 EP3040114
(73) SodaStream Industries Ltd. Gilboa Street,

н а з н а ч е н с о т о а, што уредот
понатака опфаќа
погонски склоп (150) за газирање кој опфаќа
мотор (310), спрегнатите запчаници (320), брег
(325) за газирање и лост (330) за газирање, при
што моторот (310) е конфигуриран да ги
покренува спрегнатите запчаници (320), кои се,
од другата страна, конфигурирани да го
притиснат лостот (330) за газирање;

Airport City 70100 Ben-Gurion Airport, IL
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) RING, Allan; COHEN, Avi; KROM, Doron;
HARDUFF, Hagai and AVIGDOR, Amit
(54) УРЕД ЗА ГАЗИРАЊЕ ЗА ДОМАШНА

електричен контолер (510) конфигуриран да
управува со спомнатиот лост на глава за
газирање поради спуштање на спомнатиот лост
(330) за газирање како би се ослободил гасот
под притисок од канистерот;и
кондензаторот (550) конфигуриран за

УПОТРЕБА
(57) 1 Уред (100) за газирање за домашна
употреба кој опфаќа:
склопот (130) на главата за газирање за
газирање на течност во шише (170) со гас под
притисок од канистер (140);
запчастата стегалка (250) за закачување на
спомнатото шише (170) во спомнатиот уред
(130) за газирање; и
најмалку еден нормално отворен сигурносен
вентил (270) со двократно дејствие да го

прибирање на електричен набој во текот на
работа на уредот за газирање, и за
обезбедување доволно елктрична сила во
случај на излез на сила за да се овозможи
контролерот (510) да даде инструкција и да
обезбеди сила на моторот (310) да ги ротира
спрегнатите запчаници (320) како би се
подигнал лостот од канистер и како би се
отворил спомнатиот најмалку еден нормално
отворен сигурносен вентил (320) со двократно
дејствие.

(51) B 01F 3/04, B 01F 15/00
(11) 9765
(13) Т1
(21) 2019/384

вентилира спомнатото шише (170) кога
спомнатиот уред за газирање активно не
газира;
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глушецот содржи (i) замена со ендогениот локус
κ на имуноглобулинска лесна низа на
варијабилен регион од глушец со сите генски
сегменти од ендогената κ имуноглобулинска
лесна низа на варијабилен регион од глушец
со преуреден човечки Vκ1-39/J генски сегмент,
преуреден човечки Vκ3-20/J генски сегмент или
нивна комбинација, кадешто преуредениот
човечки генски сегмент е оперативно поврзан
за ендогениот константен ген κ од глушец,
кадешто глушецот има недостаток на
ендогениот локус κ на имуноглобулинска лесна
низа на варијабилен регион од глушец којшто е
способен за преуредување и формирање на ген
којшто кодира κ варијабилен регион од глушец;
и (ii) замена на 90-100% од непреуреден VH
генски сегменти од глушец со барем еден
непреуреден човечки VH генски сегмент и
замена на сите ендогени генски сегменти D и
JH од глушец со барем еден непреуреден
човечки D генски сегмент и барем еден
непреуреден човечки JH генски сегмент,
кадешто човечките VH, D, и JH генски сегменти

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/22, C
07K 16/46, C 12N 15/85
(11) 9715
(13) Т1
(21) 2019/385
(22) 06/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 20100302282P 08/02/2010 US
(96) 08/02/2011 EP16178223.0
(97) 10/04/2019 EP3095871
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
1059US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) STEVENS, Sean; MCWHIRTER, John;
DAVIS, Samuel; BUCKLER, David R.; MURPHY,
Andrew J. and MacDONALD, Lynn
(54) ГЛУШЕЦ СО ОПШТА ЛЕСНА НИЗА
(57) 1 Постапка за избирање на човечка тешка
низа на варијабилен регион за правење на
биспецифично антитело, коешто содржи:
(a) имунизирање на генетски модифициран
глушец со антиген од интерес, кадешто
35

Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

се оперативно поврзани со ендогената тешка
низа на константен регион од глушец и
човечките VH, D, и JH генски сегменти се
способни за преуредување и формирање на
преуреден човечки/глушец химеричен ген со
тешка низа;
(b) дозволување на глушецот да развие имун
одговор на антигенот од интерес;
и,

(c) идентификација на клонално избран
лимфоцит од глушецот којшто го изразува
антитело коешто специфично се врзува за
антиген од интерес и добивање на лимфоцитот
или антителото со нуклеотидна секвенца
којашто ја кодира човечката тешка низа на
варијабилен регион на антителото коешто
специфично се врзува за антигенот од интерес.
има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 491/048, C 07D 491/04
(11) 9716
(13) Т1
(21) 2019/387
(22) 08/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201462014782P 20/06/2014 US
(96) 18/06/2015 EP15733597.7
(97) 13/02/2019 EP3157928
(73) Constellation Pharmaceuticals, Inc.
215 First Street, Suite 200 Cambridge, MA
02142, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HALL, Michael L.

(54) КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 2-((4S)-6-(4ХЛОРОФЕНИЛ)-1-МЕТИЛ-4HБЕНЗО[C]ИЗОКСАЗОЛО[4,5-E]АЗЕПИН-4ИЛ)АЦЕТАМИД
(57) 1 Кристален монохидрат Форма A на 2((4S)-6-(4-хлорофенил)-1-метил-4Hбемзо[c]изоксазоло[4,5-e]азепин-4-ил)ацетамид,
кадешто кристалната форма се карактеризира
со тоашто најмалку три врва на x-зрачна
прашкаста дифракција на 2Θ агли се избрани
од 4.73°, 18.09°, 18.48°, 18.80°, 19.70°, и 25.17°.
има уште 12 патентни барања
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(51) A 61M 5/315
(11) 9717
(21) 2019/388

медицински резервоар за полнење (30) со
подвижен клип (32) на еден крај и одвод на
другиот крај, наведениот клип е во зафат со
наведениот погонски член за да се придвижи во

(13) Т1
(22) 08/05/2019
(45) 30/11/2019

правец на наведениот одвод на растојание
еднакво со периферното движење на
наведениот погонски член кога погонскиот член
се поместува по периферијата;
елемент за шмукање (90, 260);
сет запчаници (52, 270) коишто вклучуваат први
и втори назабени запчаници(160, 166);
прва назабена запчеста летва (84) во контакт
со првиот забец и аксијално стационирана во
рамките на наведеното куќиште;

(30) 20040557545P 30/03/2004 US and
20040638027P 21/12/2004 US
(96) 25/03/2005 EP05736314.5
(97) 24/04/2019 EP1732629
(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) JACOBS, Alexander, Thomas; JUDSON,

втора назабена запчеста летва (80) во контакт
со вториот забец и подвижна во рамките на
наведеното куќиште на запчесто контактно
парче (62) во зафат со наведениот погонски
член;
се карактеризира со тоашто:

Jared, Alden and ROW, Gordon, Davidson
(54) АПАРАТУРА ЗА ДИСПЕНЗИРАЊЕ ЛЕК
СО ДЕЛ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ПОГОНУВАН ОД
ПРУЖИНА ОВОЗМОЖЕН ПО ПАТ НА
АДМИНИСТРАЦИЈА НА ФИНАЛНА ДОЗА
(57) 1 Апаратура за диспензирање лек (20,
220) којашто содржи:
куќиште (35);
погонски член (60, 280) во рамките на
куќиштето и подвижен во насока на

наведениот сет запчаници се вртливи на
наведениот елемент за шмукање и се
поместуваат проксимално и кон периферијата
со наведениот елемент за вшмукување за да го

периферијата;
контејнер за течност (28) кој дефинира

претвори движењето на елементот за
вшмукување во движење на погонскиот член; и
37
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наведената апаратура понатаму содржи
елемент за заклучување (180, 225) вклучува
резе за заклучување (186, 240) и подлошка
(190, 236);
наведениот погонски член вклучува аксијално
издолжување, површина за зафаќање на
подлошката (771’) по чија должина наведената
подлошка се лизга додека погонскиот член
поминува по периферијата за време на

заклучување (117, 266) поставен на наведениот
елемент за вшмукување за време на
подготовка на доза и пред инјектирањето на
финалната админситрирана доза; и
кадешто наведената површина за зафаќање на
подлошката се поместува кон периферијата
такашто наведената подлошка поминува по
поблискиот крај по администрација на
финалната доза овозможувајќи му на

поместувањето за време додека елементот за
вшмукување се поместува во насока на
периферијата, наведената површина за
зафаќање на подлошката има аксијална
должина и приближен крај, наведениот
погонски член долж аксијалната должина

наведеното резе за заклучување да биде
поместено од наведената сила на пружината од
наведената прва позиција кон втора позиција за
зафат со наведениот елемент за заклучување
за да физички го заклучи наведениот елемент
за вчмукување и превенира подготовка и

структурирана и аранжирана со наведената
подлошка за да се одржува наведеното резе за
заклучување кон силата на пружината во прва
позиција ослободена од елементот за

инјектирање на понатамошна доза.

(51) G 01N 33/68
(11) 9764
(21) 2019/390

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) ROUET, Philippe; DESMOULIN, Franck;

има уште 9 патентни барања

(13) Т1
(22) 08/05/2019

(45) 30/11/2019
(30) 20130305760 06/06/2013 EP
(96) 06/06/2014 EP14728216.4
(97) 20/02/2019 EP3004891
(73) INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale); Université Paul
Sabatier Toulouse III and Centre Hospitalier
Universitaire De Toulouse 10rue de Tolbiac
75013 Paris, FR; 118 route de Narbonne 31400
Toulouse, FR and 2 rue Viguerie 31059
Toulouse Cedex 9, FR

GALINIER, Michel and SMITH-ROUET, Fatima
(54) БИОМАРКЕР НА ПОВТОРНА
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА ПО СРЦЕВА
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА
(57) 1 Постапка за утврдуваање да ли
пациентот со асимптоматска срцева
инсуфицијенција, со хронична срцева
инсифуцијенција или со акутна срцева
инсуфицијенција кој веќе е хоспитализиран
поради асимптомaтска срцева инсуфицијенција,
на хронична срцева инсуфицијенција или
акутна срцева инсуфицијенција подложен
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повторно да биде хоспитализиран поради иста
болест, при што споменатата постапка опфаќа
мерење на концентрација на врзувачки протеин
2 за фактори на раст слични на инсулин

(IGFBP2) во примерок на крв, плазма или серум
кој е добиен од спомнатиот пациент со срцева
инсуфицијенција.
има уште 8 патентни барања

(51) C 12N 9/26, A 61K 38/00
(11) 9763
(13) Т1
(21) 2019/391
(22) 08/05/2019

esPH20 полипептид е растворлив; и
esPH20 полипептид е избран од:
полипептид кој се состои од секвенци на
аминокиселини наведени како аминокиселински

(45) 30/11/2019

остатоци 36-495, 36-496, 36-497, 36-498, 36-499
или 36-500 од SEQ ID NO: 107; или
полипептид кој содржи аминокиселински
супституции во секвенца на аминокиселини
наведени како аминокиселини 36-495, 36-496,
36-497, 36-498, 36-499 или 36-500 од SEQ ID
NO: 107, при што полипептидот супституиран со
аминокиселина се состои од секвенци на
аминокиселина која има најмалку 95%
идентитет на секвенци со соодветната
секвенца на аминокиселини наведени како
аминокиселини 36-495, 36-496, 36-497, 36-498,
36-499 или 36-500 од SEQ ID NO: 107.
има уште 28 патентни барања

(30) 20080201384P 09/12/2008 US and
20090281240P 13/11/2009 US
(96) 09/12/2009 EP15200797.7
(97) 27/03/2019 EP3037529
(73) Halozyme, Inc. 11388 Sorrento Valley
Road San Diego, CA 9212US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Bookbinder, Louis; Wei, Ge; Panneerselvam,
Krishnasamy and Frost, Gregory I.
(54) ПРОДОЛЖЕНИ РАСТВОРЛИВИ PH20
ПОЛИПЕПТИДИ И НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1 Продолжена растворлива PH20
хијалуронидаза (esPH20), кај која:
esPH20 полипептид е активен во неутрална pH;
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) DE LAZZARI, Alessandra and MORETTO,
Alberto
(54) N-ацетилцистеин таблети за голтање

врзувачи, средства за разредување, агенси за
дезинтеграција, средства за подмачкување и
лизгачки средства, назначени со тоа, што
наведената таблета се произведува со помош
на гранулат подготвен со процес на сува
гранулација само на N-ацетилцистеин, и каде
што наведената таблета содржи само гранулат
на N-ацетилцистеин, најмалку едно врзувачко
средство во количество од 5% или повеќе,
најмалку еден разредувач во количество од 5%
или повеќе, најмалку едно средство за
дезинтегрирање во количество од 5% или
повеќе, најмалку едно средство за
подмачкување во количество од 1% или

(57) 1 Таблета за голтање која содржи
најмалку 80% од тежината на N-ацетилцистеин
и најмалку еден фармацевтски прифатлив
ексципиенс избран од групата која содржи

помалку, најмалку едно средство за лизгање во
количество од 1% или помалку, по тежина во
однос на вкупната тежина на таблетата.
има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 31/198, A 61K 9/16, A 61K 9/14
(11) 9762
(13) Т1
(21) 2019/392
(22) 08/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 2013MI00874 29/05/2013 IT
(96) 27/05/2014 EP14728495.4
(97) 27/02/2019 EP3003278
(73) Zambon S.p.A.
Via Lillo del Duca, 10 20091 Bresso MI, IT
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наведената испрекината линија претставува
опционална двојна врска;

(51) C 07C 229/00, C 07F 5/02, A 61K 31/69, A
61K 31/155, A 61K 49/00, A 61P 35/00
(11) 9718
(13) Т1
(21) 2019/393
(22) 09/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 147270 P 26/01/2009 US
(96) 26/01/2010 EP10734002.8
(97) 08/05/2019 EP2389352
(73) AstraZeneca UK Limited and The Trustees
of The University of Pennsylvania
1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical
Campus Cambridge CB2 0AA, GB and Center
for Technology Transfer 3160 Chestnut Street,
Suite 200 Philadelphia, PA 19104, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28
лок.8, 1000, Скопје
(72) CHRISTIANSON, David, W.; TOMCZUK,
Bruce, Edward; POTTORF, Richard, Scott;
COLASANTI, Andrew, Vargha and OLSON, Gary,
Lee
(54) ИНХИБИТОРИ НА АРГИНАЗА И МЕТОДИ
ЗА УПОТРЕБА
(57) 1 Соединение од формулата IA или
формулата IB:

Zе
или
X1 e –(CH2)- или, кога наведената двојна врска
е присутна помеѓу X1 и X2, X1 е –(CH)-;
X2 е –(CH2)- или –(NR2)-, или, кога наведената
двојна врска е присутна помеѓу X1 и X2 или
помеѓу X2 и X3,
X2 е –(CH)- или N;
X3 е –(CH2)-, дел од хетероатом избран од
групата составена од –S-, -O- и –(NR2)- или,
кога наведената двојна врска е присутна помеѓу
X2 и X3 или помеѓу X3 и X4, X3 е –(CH)- или N;
X4 е –(CH2)- или, кога наведената двојна врска
е присутна помеѓу X3 и X4, X4 е –(CH)- и е во
транс конфигурација;
под услов дека не повеќе од еден од X2 и X3 е
наведениот –(NR2)- или наведениот дел од
хетероатом;
под услов дека X3 e –(NR2)- кога Z e

или нивен стереоизомер или нивна
фармацевтски-прифатлива сол;
каде што:

под услов дека нема повеќе од две двојни врски
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помеѓу XX2, X3 и X4 и дека ниедна двојна врска
од двете не дели заеднички атом на јаглерод;
R1 e (C1-C20)алкил, хидрокси(C1-C20)алкил,
хидрокси(C2-C20)алкенил, (C2-C20)алкенил,
(C2-C20)алкинил, (C5-C50)арил, (C3C50)хетероарил кој што има најмалку еден
хетероатом избран од N, O, и S; (C5C50)арил(C1-C20)алкил, (C3C50)хетероарил(C1-C20)алкил, (C2-

(C3-C50)хетероарил(C1-C6)алкил;
Rz е (C1-C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил, -Rx-O(C1-C6)алкил, (C5-C50)арил, (C3C50)хетероарил кој што има најмалку еден
хетероатом избран од N, O, и S; (C5C50)арил(C1-C6)алкил, или (C3C50)хетероарил(C1-C6)алкил;
R3 е, независно, H, (C1-C6)алкил, или (C1C6)алкил-N(R4)2;

C50)хетероциклоалкил(C1-C50)алкил, (C5C50)арилокси(C1-C20)алкил, (C5C50)арилтио(C1-C20)алкил, (C3C50)хетероарилокси(C1-C20)алкил, (C5C50)ариламино(C1-C20)алкил, (C3C50)хетероариламино(C1-C20)алкил,

R4 е, независно, H или (C1-C6)алкил;
R5 е –C(=O)-(C1-C6)алкил, -C(=O)-(C5C50)арил, -SO2-(C5-C50)арил,
C(=O)NR3R4, -C(=O)NR4(C5-C50)арил, или C(=O)-хетероцикл; или R3 и R5 заедно
формираат (C2-C10)хетероциклоалкил;

амино(C1-C20)алкил, -Rx-C(=O)-Ry, -Rx-O-Rz, Rx-O-Rx-NR3R5, -Rx-NR3R5, -Rx-O-C-(=O)-Ry,
(C1-C6)алкил-B-(OH)2, или –L-Y; или R1 и
наведениот α-карбоксилат, кога земени заедно,
формираат лактон;
секој Rx е независно (C1-C20)алкиленил;
Ry е (C1-C6)алкил, (C5-C50)арил(C1-C6)алкил,
(C5-C50)арилокси(C1-C6)алкил, хидроксил, (C1C6)алкокси, (C3-C8)циклоалкил, N(R3)2, (C5C50)арил, (C3-C50)хетероарил кој што има
најмалку еден хетероатом избран од N, O, и S;

L е алифатична или ароматична врска;
Y е резидуа од дел кој што може да се сними од
групата составена од изотоп кој што емитира
гама зраци, радиоизотоп кој што емитира
позитрони, агенс за контраст за Х-зраци, агенс
за контраст на слика за магнетна резонанца,
агенс за возбудување за спин резонанца, агенс
за контраст за ултразвук, флуоресцентен агенс,
хромофорен агенс, и агенс за гасен генератор
на микро меури; и R2 e, независно H, метил,
или етил.

хетероциклил, (C5-C50)арил(C1-C6)алкил, или

има уште 23 патентни барања
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(51) A 01G 31/02, A 01G 31/00
(11) 9761
(13) Т1
(21) 2019/394
(22) 09/05/2019

(57) 1 Систем за одгедување на растенија кој
опфаќа:
поливинилен алкохолен (PVA) филм (1) за

(45) 30/11/2019
(30) 20130169317 19/08/2013 JP
(96) 11/08/2014 EP14837962.1
(97) 24/04/2019 EP3036988
(73) Mebiol Inc. 1-25-8 Nakahara Hiratsuka-shi
Kanagawa 254-0075, JP

одгледување на растенија (4) на него, и
средство (2) за задржување на хранлив флуид
поставен како би бил во контакт со долна
површина на PVA филм ,и
каде спомнатиот PVA филм има равнотежен
степен на бубрење во опсег од 125 до 250 %
мерено во вода на 30 °C,
н a з н а ч е н с о т о а, ш т о спомнатиот PVA
филм има тангент на губиток (тан δ) во опсег од
0.005 до 0.2 мерено во равнотежно набубрена
состојба во вода на 30 °C.
има уште 6 патентни барања

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) OKAMOTO, Akihiro; YOSHIOKA, Hiroshi;
MORI, Yuichi; MIURA, Shigeki and MIZUTANI,
Tomoyoshi
(54) СИСТЕМ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА
РАСТЕНИЈА И ПОСТАПКА ЗА
ОДГЛЕДУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
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единица за ентропско декодирање
конфигурирана за ентропско декодирање на
елементи на синтакса на постојна Најголема
Кодирана Единица (НКЕ) во првиот сегментен
исечок на постојната слика;
кадешто единицата за добивање е
понатаму конфигурирана за добивање, од
податочниот тек, втора информација која
укажува на тоа дали постојната НКЕ е последна
НКЕ во првиот сегментен исечок на постојната
слика;
кадешто единицата за ентропско
декодирање е понатаму конфигурирана за
зачувување на варијабли на контекст за
постојната НКЕ кога последниот синтаксен
елемент на постојната НКЕ е декодиран
доколку првата информација укажува на тоа
дека зависниот сегменетн исечок може да биде
употребен во постојната слика и втората
информација укажува на тоа дека постојната
НКЕ е последната НКЕ во првиот сегментен
исечок на постојната слика;
кадешто единицата за ентропско

(51) H 04N 19/9H 04N 19/70
(11) 9719
(13) Т1
(21) 2019/395
(22) 09/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201361748964P 04/01/2013 US
(96) 06/01/2014 EP15182832.4
(97) 08/05/2019 EP2986005
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LEE, Tammy and CHOI, Byeong-doo
(54) АПАРАТУРА ЗА ЕНТРОПСКО
ДЕКОДИРАЊЕ НА СЕГМЕНТНИ ИСЕЧОЦИ
(57) 1 Апаратура за декодирање на постојна
слика на видео која што содржи:
единица за добивање конфигурирана за
добивање, од Поставки на Параметри на Слика
(ППС) на постојната слика во податочен тек,
прва информација која укажува на тоа дали
зависниот сегментен исечок може да биде
искористен во постојната слика;
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декодирање е понатаму конфигурирана за
определување на број на влезни точки на
подгрупи кои се вклучени во вториот сегментен
исечок врз основа на трета информација
добиена од хедерот на сегментен исечок од
вториот сегментен исечок во податочниот тек;
кадешто единицата за ентропско
декодирање е понатаму конфигурирана за
определување на позиции на влезни точки врз

декодирање на вториот сегментен исечок
којшто е лоциран по првиот сегментен исечок
во ред на декодирање во постојната слика со
употреба на сочувани варијабли на контекст и
влезните точки,
кадешто вториот сегментен исечок е
зависен сегменетн исечок, и
кадешто бројот и позициите на влезните
точки се определени доколку синхронизацијата

основа на офсет кој што е 1 поголем од број
којшто укажува на четврта информација добиен
од податочниот тек;
кадешто единицата за ентропско
декодирање е понатаму конфигурирана за

може да биде изведена за варијаблите на
контекст во постојната слика.

(51) H 04N 19/9H 04N 19/70
(11) 9720
(13) Т1
(21) 2019/396
(22) 09/05/2019

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129,
Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(45) 30/11/2019
(30) 201361748964P 04/01/2013 US
(96) 06/01/2014 EP15182831.6
(97) 08/05/2019 EP2986004

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LEE, Tammy and CHOI, Byeong-doo
(54) ПОСТАПКА ЗА ЕНТРОПСКО
ДЕКОДИРАЊЕ НА СЕГМЕНТНИ ИСЕЧОЦИ
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(57) 1 Постапка за декодирање на постојна
слика на видео која што содржи:
добивање, од Поставки на Параметри на Слика
(ППС) на постојната слика во податочен тек,
прва информација која укажува на тоа дали
зависниот сегментен исечок може да биде
искористен во постојната слика;
елементи за ентропско декодирање на
синтакса на постојна Најголема Кодирана

определување на број на влезни точки
на подгрупи кои се вклучени во вториот
сегментен исечок врз основа на трета
информација добиена од хедерот на сегментен
исечок од вториот сегментен исечок во
податочниот тек;
определување на позиции на влезни
точки врз основа на офсет кој што е 1 поголем
од број којшто укажува на четврта информација

Единица (НКЕ) во првиот сегментен исечок на
постојната слика;
добивање, од податочниот тек, втора
информација која укажува на тоа дали
постојната НКЕ е последна НКЕ во првиот
сегментен исечок на постојната слика;

добиен од податочниот тек;
декодирање на вториот сегментен
исечок којшто е лоциран по првиот сегментен
исечок во ред на декодирање во постојната
слика со употреба на сочувани варијабли на
контекст и влезните точки,

зачувување на варијабли на контекст за
постојната НКЕ кога последниот синтаксен
елемент на постојната НКЕ е декодиран
доколку првата информација укажува на тоа
дека зависниот сегменетн исечок може да биде
употребен во постојната слика и втората
информација укажува на тоа дека постојната
НКЕ е последната НКЕ во првиот сегментен
исечок на постојната слика;

кадешто вториот сегментен исечок е
зависен сегменетн исечок, и
кадешто бројот и позициите на влезните
точки се определени доколку синхронизацијата
може да биде изведена за варијаблите на
контекст во постојната слика.
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декодирање е понатаму конфигурирана за
зачувување на варијабли на контекст за
постојната НКЕ кога последниот синтаксен
елемент на постојната НКЕ е декодиран
доколку првата информација укажува на тоа
дека зависниот сегменетн исечок може да биде
употребен во постојната слика и втората
информација укажува на тоа дека постојната

(51) H 04N 19/9H 04N 19/70
(11) 9721
(13) Т1
(21) 2019/397
(22) 09/05/2019
(30)
(96)
(97)
(73)

(45) 30/11/2019
201361748964P 04/01/2013 US
06/01/2014 EP15182830.8
08/05/2019 EP2986003
Samsung Electronics Co., Ltd. 129,

(57) 1 Апаратура за декодирање на постојна
слика на видео која што содржи:
единица за добивање конфигурирана за
добивање, од Поставки на Параметри на Слика

НКЕ е последната НКЕ во првиот сегментен
исечок на постојната слика;
кадешто единицата за ентропско
декодирање е понатаму конфигурирана за
определување на број на влезни точки на
подгрупи кои се вклучени во вториот сегментен
исечок врз основа на трета информација
добиена од хедерот на сегментен исечок од
првиот сегментен исечок во податочниот тек;
кадешто единицата за ентропско
декодирање е понатаму конфигурирана за

(ППС) на постојната слика во податочен тек,
прва информација која укажува на тоа дали
зависниот сегментен исечок може да биде
искористен во постојната слика;
единица за ентропско декодирање
конфигурирана за ентропско декодирање на
елементи на синтакса на постојна Најголема
Кодирана Единица (НКЕ) во првиот сегментен
исечок на постојната слика;
кадешто единицата за добивање е

определување на позиции на влезни точки врз
основа на офсет кој што е 1 поголем од број
којшто укажува на четврта информација добиен
од податочниот тек;
кадешто бројот и позициите на влезните
точки се определени доколку синхронизацијата
може да биде изведена за варијаблите на
контекст во постојната слика, и
кадешто единицата за ентропско
декодирање е понатаму конфигурирана за

понатаму конфигурирана за добивање, од
податочниот тек, втора информација која
укажува на тоа дали постојната НКЕ е последна
НКЕ во првиот сегментен исечок на постојната
слика;
кадешто единицата за ентропско

декодирање на сликата врз основа на
зачувување на варијабли на контекст и
влезните точки.

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LEE, Tammy and CHOI, Byeong-doo
(54) АПАРАТУРА ЗА ЕНТРОПСКО
ДЕКОДИРАЊЕ НА СЕГМЕНТНИ ИСЕЧОЦИ
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(51) G 01N 33/569
(11) 9722
(21) 2019/398

при што методот се состои од:

(13) Т1
(22) 09/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201161491810 P 31/05/2011 US;
201161508584 P 15/07/2011 US; 201161550257
P 21/10/2011 US and 201261636588 P
20/04/2012 US
(96) 31/05/2012 EP12792375.3
(97) 24/04/2019 EP2715352
(73) Biogen MA Inc. 225 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US

утврдување на титар на антитело на JC вирус
(JCV), изразен како индексна вредност во
примерок на серум или плазма на пациентот,
каде што е утврдено дека пациентот има висок
ризик, доколку е утврдено дека индексната
вредност на JCV антителото е >1,5;
каде што индексната вредност е утврдена со
нормализирање на OD вредноста на
приме¬ро¬кот до калибратор за мерење на
пресек на вредност, каде што калибраторот за

(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) SUBRAMANYAM, Meena; PLAVINA,
Tatiana; BLOOMGREN, Gary, Lewis; BOZIC,
Carmen and LEE, Sophia
(54) МЕТОД ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ОД
PML
(57) 1 Метод за оценување на ризик кај

мерење на пресек на вредност е подесен така
да има OD вредност од каде што калибраторот
за мерење на пресек на вредност содржи
мешавина од серум позитивен за JCV антитела
и серум негативен за JCV антитела,
каде што нормализирањето на OD вредност на
негативна контрола што содржи негати-вен
серум на JCV антитело до калибраторот за
мерење на пресек на вредност резултира во
индексна вред¬ност од 0,и

пациент од развивање на прогресивна
мултифокална леуко-енцефалопатија (PML),

каде што титарот на JCV антителото е утврден
со ELISA анализа за да се открие JCV анти48
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те¬ло во примерокот.

има уште 6 патентни барања

(51) B 01D 21/00, B 01D 21/0C 02F 1/467, C 02F
1/52, C 02F 1/56, C 02F 1/72, C 02F 1/76, C 02F
1/44, C 02F 1/00, C 02F 1/78, C 02F 9/00, C 02F

(57) 1 Метода за третман на вода во вештачко
пловечко езеро (1), назначено со тоа, што
пловечкото езеро (1) има површинска област од
барем 5,000 m2 и е погодно за пловење во
поголемо тело со вода што го опкружува, и е
инсталирано во рамките на поголемо тело со
вода како на пример океан, река, езеро,
резервоар, лагуна, езерце, канал, речно устие,
поток, океански залив, речен залив, брана,
езерце, пристаниште, или залив, пловечкото

103/42, C 02F 103/02, C 02F 103/00, E 02B
15/08, E 02B 15/06, E 02B 15/04, E 04H 4/00, E
04H 4/12
(11) 9723
(13) Т1
(21) 2019/399
(22) 10/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201361900308 P 05/11/2013 US and

езеро (1) вклучува ѕидови (3) и дно (2), каде
што ѕидовите (3) имаат рамка (4), каде што
рамката (4) содржи систем за пловење (5) и
каде што дното (2) на пловечкото езеро (1) е
изградено од флексибилен материјал што има
Јунгов модул од до 20 GPa, каде што методата
содржи:
a. аплицирање оксиданс на водата за да се
одржи ORP ниво од барем 550 mV за минимум
од 10 до 20 часа во рамките на 52-часовен

201414531395 03/11/2014 US
(96) 04/11/2014 EP14841384.2
(97) 27/02/2019 EP3066056
(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. Kaya
W.F.G. (Jombi) Mensing 14, -(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) FISCHMANN, Fernando Benjamin
(54) ПЛОВЕЧКО ЕЗЕРО И МЕТОДИ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА ВОДАТА ВО РАМКИТЕ НА
ПЛОВЕЧКОТО ЕЗЕРО

циклус;
б. аплицирање флокулант на водата пред
49
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заматеноста на водата да надмине 5 NTU;
ц. операција на активирање на еден или повеќе
мобилни уреди за вшмукување (42) пред
компонентата со црна боја на дното (2) на
пловечкото езеро (1) да надмине 30% на CMYK
скала, каде што мобилниот уред за
вшмукување вшмукува дел од водата од дното
(2) што содржи наталожени цврсти тела;
д. филтрирање на водата вшмукана од

област на пловечкото езеро (1), каде што
доставената вода има вистинска боја од до 35
Pt-Co и помалку од 2,000 CFU/ml на број на
бактерии, и каде што позитивниот притисок се
одржува во барем 50% од времето во рамките
на интервали од 7-дена и каде што вода се
доставува до пловечкото езеро (1) по стапка на
замена според следнава равенка:
Стапка на Замена≥Стапка на испарување +

мобилниот уред за вшмукување (42) и враќање
на филтрираната вода до пловечкото езеро (1),
на тој начин обезбедувајќи отстранување на
наталожени цврсти тела од водата во
пловечкото езеро (1) без филтрирање на
вкупниот волумен на вода во пловечкото езеро

Стапка на Чистење + Стапка на истекување
каде што средства за координација се наредени
и конфигурирани да примаат информации во
врска со параметри за квалитет на водата, да
ги процесираат информациите, и да го
активираат системот за хемиска апликација

(1); и
e. доставување вода до пловечкото езеро (1) за
да се одржи позитивен притисок од барем 20
Њутони по квадратен метар од површинската

(30), мобилниот уред за вшмукување (42) и
системот за филтрирање (40).
има уште 41 патентни барања

(51) E 02F 3/88, E 02F 3/92, E 04H 4/16, A 47L
9/06
(11) 9724
(13) Т1
(21) 2019/400
(22) 10/05/2019
(45) 30/11/2019

(54) УРЕД ЗА ВШМУКУВАЊЕ ЗА ГОЛЕМИ
ВЕШТАЧКИ ТЕЛА СО ВОДА

(30)
(96) 12/11/2014 EP14905887.7
(97) 20/03/2019 EP3217854
(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. Kaya
W.F.G. (Jombi) Mensing 14, -(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

m2, без централизирани системи за
филтрирање, каде што уредот за вшмукување е
способен за чистење со површинска стапка од

(72) FISCHMANN TORRES, Fernando Benjamin
and PRIETO DOMINGUEZ, Jorge Eduardo

фиксирање на различните парчиња и делови на
уредот за вшмукување;

(57) 1 Уред за вшмукување за вшмукување
волумен на вода од дно на големи вештачки
тела со вода, со површини поголеми од 10,000

325,000 ft2 по 24 часа (30,000 m2 по 24 часа)
или повеќе, уредот содржи:
- флексибилна плоча (1) конфигурирана да
обезбеди структурна рамка за прикачување или
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- мнозинство на први четки (2) во зависност од
плочата;
- мнозинство на средни четки (3)
конфигурирани да го пренасочуваат протокот
на вода од дното во првите четки (2);
- мнозинство на странични четки (5)
конфигурирани да го задржат протокот на вода
од дното во рамките на уредот за вшмукување
и да се избегне повторна суспензија на

правилна поддршка или висина на вшмукување
на уредот за вшмукување;
- мнозинство на колектори (7) конфигурирани
да го соберат вшмуканиот проток на вода од
дното и да го концентрираат вшмуканиот проток
на вода од дното во една или повеќе
надворешни линии за вшмукување (8);
- мнозинство на внатрешни линии за
вшмукување (9) конфигурирани да го спроведат

протокот на вода од дното во близината на
уредот за вшмукување;
- мнозинство на точки на вшмукување (4)
конфигурирани да концентрираат капацитет на
вшмукување за да се зголеми силата на
вшмукување во точките на вшмукување;

вшмуканиот проток на вода од дното од
мнозинството на точки на вшмукување (4) до
мнозинството на колектори (7); и
- уред за спојување (10) што ги поврзува
внатрешните линии за вшмукување (9) и
колекторите (7), назначено со тоа, што стапката

- мнозинство на безбедносни тркала (6)
конфигурирани да обезбедат секундарна
поддршка и да се избегне оштетување на
уредот за вшмукување кога првите четки (2),
средните четки (3), и/или страничните четки (5)
се истрошени и не можат да обезбедат

на протокот на вода од дното што влегува во
уредот за вшмукување е иста или повисока од
стапката на протокот на вода вшмукан од
надворешен систем за пумпање (14).
има уште 31 патентни барања
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(51) C 07K 14/24
(11) 9767

моноклонално антитело содржи:
(13) Т1

(21) 2019/435

(22) 21/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) US 201261613214 P 20/03/2012 US
(96) 15/03/2013 EP13765090.9
(97) 08/05/2019 EP2828284
(73) Biogen MA Inc. 225 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US

варијабилен домен на тежок синџир кој што
содржи CDR1 аминокиселинска низа која што е
идентична на аминокиселинската низа НИЗА
ИД БР: 3CDR2 аминокиселинска низа која што е
идентична на аминокиселинската низа на НИЗА
ИД БР: 35, и CDR3 аминокиселинска низа која
што е идентична на аминокиселинската низа

(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) WANG, Deping; ARNDT, Joseph; SIMON,
Kenneth; CAMERON, Thomas; RUSHE, Mia;

НИЗА ИД БР: 9; и
варијабилен домен на лесен синџир кој што
содржи CDR1 аминокиселинска низа која што е
идентична на аминокиселинската низа НИЗА
ИД БР: 17, CDR2 аминокиселинска низа која
што е идентична на аминокиселинската низа

CARAVELLA, Justin and DAY, Eric
(54) JCV НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА
(57) 1 Изолирано JC-вирусно неутрализирачко
моноклонално антитело против JCV капсиден
протеин VP1 (JCV-VP1), каде што споменатото

НИЗА ИД БР: 3, и CDR3 аминокиселинска низа
ко¬ја што е идентична на аминокиселинската
низа НИЗА ИД БР: 4.

(51) A 61H 23/02, A 61H 7/00, A 61N 1/04, A 61N
1/32
(11) 9727
(13) Т1
(21) 2019/459
(22) 29/05/2019
(45) 30/11/2019
(30)
(96) 16/01/2013 EP13710970.8
(97) 27/03/2019 EP2804663
(73) Swiss SPA System Ltd. Unit B 3/F
Eton Building 288 Des Voeux Road Central
Hong Kong, CN

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DOYLE, Jr., James N. and GIMELLI, Bruno
(54) РАЧЕН УРЕД ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН ТРЕТМАН
НА КОЖА

има уште 14 патентни барања

(57) 1 Рачен електрично придвижуван уред за
третман на кожата, кој што се состои од:
база (2) која што е дизајнирана така да може да
52
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се држи во рака,
прва надворешна електрода (7) која што е во
контакт со раката кога уредот се држи во раката
на корисникот за употреба, при што
споменатата прва надворешна електрода (7) е
поставена на базата (2),
втора надворешна електрода (20) која што
може да биде поставена на областа на кожата
која што треба да се третира,

што се карактеризира со тоа што
електрично придвижуваниот вибратор (15) е
фиксиран во или на капакот (3, 9) и е
прилагоден така да силно го вибрира делот од
уредот кој што е сместен на областа на кожата
која што тре¬ба да се третира така што, за
време на работењето, уредот произведува
интензивен ефект на масажа на кожата која што
треба да се третира, каде што порите на кожата

извор на електрична енергија, чии полови се
електрично поврзани со електродите (7, 20) за
вре¬ме на работењето на уредот, при што
споменатиот извор на електрична енергија е
поста¬вен во базата (2),
капак (3, 9) кој што може одвоиво да се

се проширени,
и со тоа што средствата за контакт на капакот и
на базата, што служат за да се воспостави
елек¬трична врска помеѓу втората електрода и
изворот на електрична енергија, се
дизајнира¬ни и поставени на таков начин што

прицврсти на базата (2), при што во
споменатиот ка-пак се наоѓа втората
надворешна електрода (20), која што може да
се постави на површината на кожата која што
треба да се третира, и
електрично придвижуван вибратор (15)

стапуваат во контакт кога капакот е поставен на
базата,
и со тоа што вибраторот (15) е во преклоплив
електрично спроводлив контакт со изворот на
електрична енергија во базата (2).
има уште 13 патентни барања
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(57) 1 Не-природен и / или прочистен и / или
конструиран рецептор на Т клетки (TCR) кој што
има својст-во да се врзува за FMNKFIYEI (НИЗА
ИД Бр: 1) HLA-A2 комплекс и кој што содржи
најмалку еден вари¬ја¬билен домен на TCR
алфа синџирот и најмалку еден варијабилен
домен на TCR бета синџирот,
при што варијабилниот домен на алфа
синџирот ги опфаќа Q1 до H112 од НИЗА ИД

(51) C 07K 14/725, A 61K 38/00, A 61K 39/00
(11) 9728
(13) Т1
(21) 2019/460

(22) 29/05/2019
(45) 30/11/2019
(96) 18/07/2014 EP14748262.4
(97) 08/05/2014 EP3024468
(73) Adaptimmune Limited 91 Park Drive
Milton Park Abingdon OX14 4RY, GB
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MOLLOY, Peter and PUMPHREY, Nicholas
Jonathan
(54) РЕЦЕПТОРИ НА T КЛЕТКИ

Бр: 1НИЗА ИД Бр: 12, НИЗА ИД Бр: 13, НИЗА
ИД Бр: 14 или НИЗА ИД Бр: 15, и
при што варијабилниот домен на бета синџирот
ги опфаќа D1 до T112 од НИЗА ИД Бр: 3.

(51) C 04B 35/0C 04B 35/043, C 04B 35/16, C

(73) Refratechnik Holding GmbH

04B 35/66, C 04B 35/626, C 04B 35/63, C 04B
35/20
(11) 9729
(13) Т1
(21) 2019/461
(22) 29/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) DE20131010854 28/06/2013 DE

Adalperostrasse 82 85737 Ismaning, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) JANSEN, Helge; STEIN, Volker and

(96) 30/04/2014 EP14722161.8
(97) 20/03/2019 EP3013769

SCHEMMEL, Thomas

има уште 14 патентни барања
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(54) ОГНООТПОРНА ФОРМУЛАЦИЈА И
НЕЈЗИНА УПОТРЕБА

а) сува смеса минерални, огноотпорни
материјали кои содржат повеќе од 90 wt.-% од
мешавина од следните компоненти:

0 до 4 wt.-% од барем еден
антиоксидант за огноотпорни производи
0 до 4 wt.-% од барем еден
дополнителен гранулат на огноотпорен сиров
материјал, како магнезиум оксид хромит,
магнезиум алуминат, шпинел, хром оксид,
циркон оксид, со големина на зрно од 100 wt.-%
преку 0.1 mm
0 до 2 wt.-% од барем едно

3 до 74 wt.-% од барем еден грубо
зрнест суров оливин материјал кој содржи
фростерит од барем 70 wt.-% и кој има
големина на зрно од 100 wt.-% преку 0.1mm.
25 до 49 wt.-% од барем еден магнезиум

дополнително средство за производство на
огноотпорни производи како кондензатор и/или
врзивен регулатор
0 до 2 wt.-% од барем еден друг адитив
од огноотпорен материјал, во форма на прав
како магнезиум оксид хромит, магнезиум

(57) 1 Свежа маса на смеса за обложување
агрегати за топење на обоени метали
("Buntmetall") која се состои од :

оксид во форма на прав со големина на зрно
100 wt.-% ≤ 1 mm
0.9 до 14 wt.-% од најмалку еден
силициум карбид во форма на прав со
големина на зрно 100 wt.-% ≤ 1 mm
0.1 до 10 wt.-% сув силициум диоксид во
форма на прав со фини честички

алуминат, шпинел, хром оксид, циркон оксид, и
0 до 10 wt.-% од најмалку едно врзивно
средство за огноотпорни производи во сува
форма, и

(51) C 02F 1/32
(11) 9730
(21) 2019/462

(15) и излез (16) и со UV LED светлосни извори
(7) насочени во реакторската комора (14), како
и за нивно напојување.
се карактеризира со тоа

б) вода.
има уште 15 патентни барања

(13) Т1
(22) 29/05/2019
(45) 30/11/2019

(57) 1 Уред за третирање на флуиди како што
се течности или гасови, формирани од куќиште
за проток (11) со капак (12), влез (13),

- реакторската комора (14) се состои од
цилиндрична внатрешна комора со внатрешни
ѕидови (15) кои ја опкружуваат,
- нејзиниот капак (12) ја покрива цилиндричната
реакторска комора (14), која е распоредена над
или на куќиштето за протокот (11),
- изворите на светло (7) се фиксирани на или во
капакот (12) кој ги формира парцијалните
ѕидови на внатрешната површина (15), и
- цилиндричната внатрешна комора е
обезбедена со флуидна конфигурација со
површини за движење на флуид (19) во влезот
(13), што овозможува течноста да тече
тангенцијално блиску до подот, и која е

реакторска комора (14) со внатрешни ѕидови

обезбедена со цевка (20) распоредена во

(30) DE201510115713 17/09/2015 DE
(96) 05/05/2016 EP16738656.4
(97) 06/03/2019 EP3227237
(73) Hytecon AG Brunnhalde 10 6006 Luzern,
CH
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KOLCH, Andreas Manfred; PAULSMEYER,
Dirk and XU, Hongbin
(54) УРЕД И НЕГОВА УПОТРЕБА ЗА UV
ТРЕТМАН НА ФЛУИДИ
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центарот на реакторската комора (14) како
излез (16), кој се протега во насока кон
изворите на светлина (7) и завршува пред нив,
при што флуидот кој поминува е обезбеден со
ротирачки вител на флуид (18) со флуидна
конфигурација, изворите на светлина (7) се
ориентирани за да се дозволи зрачењето да

биде латерално, така што барем дел од
протокот на флуидот во флуидниот вител (18)
може да помине од извори на светлина (7)
неколку пати пред да ја напушти реакционата
комора (14).

(51) A 61K 31/27, A 61K 31/33, A 61K 31/505, A
61K 31/63, A 61K 47/30, A 61K 9/20, A 61P 31/18

(72) PUNIYA, Vikram Singkh; BATYUNIN,
Gennady Andreevich and MALYKH, Natalya
Yurievna
(54) ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА ХИВ ИНФЕКЦИЈА

(11) 9731
(21) 2019/463

има уште 14 патентни барања

(13) Т1
(22) 29/05/2019

(57) 1 Фармацевтска композиција за употреба
за третирање на ХИВ-инфекција во чврст дозен
облик, кој содржи најмалку еден инхибитор на
ХИВ протеаза во терапевтски ефективна
количина, избран од група која ја чинат
нелфинавир,саквинавир,типранавир,
дарунавир, индинавир, атазанавир,
ритонавир,лопинавир, палинавир, и
фосампренавир; и фармацевтски прифатливи
ексципиенси, назначена со тоа што,таа
композиција опфаќа најмалку еден полимер

(45) 30/11/2019
(30) RU20120158141 29/12/2012 RU
(96) 19/09/2013 EP13867546.7
(97) 20/03/2019 EP2939665
(73) Aktsionernoe Obschestvo "Farmasyntez"
and Puniya, Vikram Singkh ul.
Krasnogvardeiskaya 23 Of. 3 g. Irkutsk 664007,
RU and ul. Sosnovaya 51 Pos. Molodezhny
Irkutsky raion Irkutskaya oblast 664000, RU
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

растворен во вода во количество од 0.4 до 49
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mas.% од вкупниот дозен облик и најмалку еден
фармацевтски прифатлив полимер
нерастворен во вода во количество од 0.39 do
28mas.% од вкупниот готов дозен облик како

фармацевтски прифатлив ексципиенс, како и
сурфактанти и полнувачи до 100% од вкупниот
готов дозен облик.
има уште 11 патентни барања

(51) C 07K 16/18, A 61K 39/00
(13) Т1
(22) 29/05/2019

(72) Chedid, Marcio; Darling, Ryan James; Galvin,
Rachelle Jeanette and Swanson, Barbara Anne
(54) DKK-1 АНТИТЕЛО

(45) 30/11/2019
US20090168411P 10/04/2009 US
06/04/2010 EP15159780.4
27/03/2019 EP2930184
Eli Lilly and Company Lilly Corporate

(57) 1 Конструирано DKK-1 антитело или негов
антиген-врзувачки фрагмент, којшто содржи
ниско ланчан варијабилен регион (LCVR) и
високо ланчан варијабилен регион (HCVR),
кадешто LCVR содржи аминокиселинска

(11) 9732
(21) 2019/464
(30)
(96)
(97)
(73)

Center Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

секвенца на SEQ ID NO: 14 и HCVR содржи
аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 12.
има уште 3 патентни барања

(51) B 01J 2/20, B 29B 9/00, B 29B 9/10, B 29B
9/12, B 29L 1/00, B 30B 11/20
(11) 9733
(13) Т1

(73) CPM Europe B.V. Rijder 2 1507 DN
Zaandam, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(21) 2019/465

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Blekkenhorst, Nick and Groenendaal, Menno
(54) УРЕД ЗА ПЕЛЕТИЗАЦИЈА СО
КОМПЛЕМЕНТАРНИ ВАЉАЦИ

(22) 29/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) NL20142012065 09/01/2014 NL
(96) 09/01/2015 EP15150657.3
(97) 13/03/2019 EP2902100

(57) 1 Уред за пелетизација којшто содржи:
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- калап (12341) со прва површина, наречена
оперативна површина (12, 22, 32, 42), и втора
површина која што е во основа паралелна на
првата површина (12, 22, 32, 42), калапот
(12341) помеѓу првата и втората површина
содржи повеќекратни отвори (3) кои поминуваат
низ нив со цел формирање на пелети, и
- најмалку два ваљака (14, 15; 24, 25; 34, 35; 44,
45) вртливо околу осовината, кадешто

се карактеризира со тоашто ширината на
оперативната пресувана површина (16, 17; 26,
27; 36, 37; 46, 47) на секој од ваљаците (14, 15;
24, 25; 34, 35; 44, 45) е помала од ширината на
оперативната површина (12, 22, 32, 42) на
калапот (12341) и оперативната пресувана
површина (16, 17; 26, 27; 36, 37; 46, 47) на секој
од ваљаците (14, 15; 24, 25; 34, 35; 44, 45) е

ваљаците (14, 15; 24, 25; 34, 35; 44, 45) и
калапот (12341) се подвижни еден во однос на
друг, секој од ваљаците (14, 15; 24, 25; 34, 35;
44, 45) содржи оперативно пресувана површина
(16, 17; 26, 27; 36, 37; 46, 47) за да пресуваниот
материјал биде пелетизиран низ радијалните

поставена на тој начин, што покрива дел од
оперативната површина (12, 22, 32, 42) на
калапот (12341) која што не е покриена од било
кој од останатите ваљаци (14, 15; 24, 25; 34, 35;
44, 45).
има уште 6 патентни барања

отвори (3) на калапот (12341),

(51) G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 07K 16/32, A
61K 39/395, A 61P 35/00
(11) 9734
(13) Т1
(21) 2019/467
(22) 30/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) US 755103 P 30/12/2005 US
(96) 29/12/2006 EP15181115.5
(97) 22/05/2019 EP2993187
(73) Amgen Inc. and Daiichi Sankyo Europe
GmbH One Amgen Center Drive Thousand
Oaks, California 91320-1799, US and
Zielstattstr. 48 81379 München, DE
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ROTHE, Mike; TREDER, Martin;
HARTMANN, Susanne; FREEMAN, Dan;
RADINSKY, Bob and BORGES, Eric
(54) АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ КОН HER-3 И
НИВНИ УПОТРЕБИ
(57) 1 Изолирано антитело кое што се врзува
за HER-3 комбинирано со анти-неопластичен
терапевтски агенс за терапевтска употреба,
каде што изолираното антитело кое што се
врзува за HER3 содржи
CDR1 на тешкиот синџир претставен со
GGSFSGYYWS, CDR2 на тешкиот синџир
претставен со EINHSGSTNYNPSLKS, и CDR3
на тешкиот синџир претставен со DKWTWYFDL,
и
CDR1 на лесниот синџир претставен со
RSSQSVLYSSSNRNYLA, CDR2 на лесниот
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синџир претставен со
WASTRES, и CDR3 на лесниот синџир
претставен со QQYYSTPRT, и каде што анти-

неопластичниот те-ра¬певтски агенс е
цетуксимаб.
има уште 3 патентни барања

(51) E 04H 4/08
(11) 9735
(21) 2019/468

мрежата (2) има прв раб (6) вертикален на
страничните рабови (5) и втор раб (7)
вертикален на страничните рабови (5), каде
што прекривката (1) има оска за замотување
(3), каде што првиот раб (6) на мрежата (2) е
поврзан со оската за замотување (3) и каде што
мрежата (2) може да биде замотана и одмотана

(13) Т1
(22) 30/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) BE 201505380 23/06/2015 BE
(96) 10/06/2016 EP16739395.8
(97) 15/05/2019 EP3314074
(73) Technics & Applications, afgekort T&A,
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Klaus-Michael Kuehnelaan 9
2440 Geel, BE

на оската за замотување (3), каде што оската за
замотување (3) може да се движи хоризонтално
така што мрежата (2) може да се одмота додека
вториот раб (7) е во фиксна позиција и каде
што прекривката (1) има средства (25) за да
примени ротациона сила врз ос¬¬ката за
замотување (3) за да на тој начин ја замота
мрежата (2), што се карактеризира со тоа што
мрежата за замотување (2) е направена од
ламели (4) поставени една до друга и поврзани
заедно со

(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) VERVOORT, Ludo Jozef
(54) ПРЕКРИВКА ЗА БАЗЕН ЗА ПЛИВАЊЕ
ИЛИ ЏАКУЗИ КАДА И БАЗЕН ЗА ПЛИВАЊЕ
ИЛИ ЏАКУЗИ КАДА КОИ ШТО ИМААТ ТАКВА
ПРЕКРИВКА

шарка, каде што мрежата (2) има два странични
рабови (5) формирани со краевите на ламелите
(4), каде што оската за замотување (3) за време
на движењето на замотување или движењето
на одмоту¬вање запира на целосно или
делумно замотаната мрежа (2) и останува во

(57) 1 Прекривка (1) за базен за пливање или
џакузи када (8), каде што прекривката (1) има
мрежа која што се замотува (2) каде што
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таа положба.

има уште 18 патентни барања

(51) A 61K 31/047, A 61K 36/76, A 61K 8/04, A
61K 8/34, A 61K 8/365, A 61K 9/00, A 61K 8/60,
A 61Q 19/00, A 61Q 17/04, A 61Q 19/10

(72) GASPARRI, Franco; MANTEGAZZA,
Raffaella; BELTRANDI, Martina and ZARNARDI,
Andrea
(54) СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АКНИ
(57) 1 Состав за употреба во антибактериски
и/или анти-инфламаторно лекување на акни
којшто содржи 2-деканедиол и екстракт од кора
од Salix alba (Саликс алба) кадешто екстрактот
од кора од Salix alba (Саликс алба) содржи
вкупна концентрација на салицилни деривати

(11) 9736
(21) 2019/469

(13) Т1
(22) 30/05/2019

(45) 30/11/2019
(30) EP20150000576 27/02/2015 -(96) 23/02/2016 EP16706531.7
(97) 17/04/2019 EP3261726
(73) Rottapharm Ltd. Damastown Industrial
Park Mulhuddart Dublin 15, IE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

коишто се изразени како салицин не повеќе од
20 % (w/w), и кадешто односот помеѓу
екстрактот од кора од Salix alba (Саликс алба) и
2-деканедиол е 1:1.
има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 401/12, C 07D 213/82, C 07D 417/12,
C 07D 413/12, C 07D 405/12, A 61K 31/506, A
61K 31/444, A 61K 31/4439, A 61K 31/44, A 61P
29/00, A 61P 37/00
(11) 9737
(13) Т1
(21) 2019/470
(22) 31/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) AR P130104090 07/11/2013 -- and TW
102140574 07/11/2013 --

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) LIU, Chunjian; TOKARSKI, John S.; MOSLIN,
Ryan M.; WEINSTEIN, David S.; WROBLESKI,
Stephen T.; ZHANG, Yanlei and MERTZMAN,
Michael E.
(54) АЛКИЛ-АМИД-СУПСТИТУИРАНИ
СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДИЛ КОРИСНИ

(96) 16/01/2014 EP14702707.2
(97) 22/05/2019 EP3066078
(73) Bristol-Myers Squibb Company Route 206
& Province Line Road Princeton, NJ 08543, US

КАКО МОДУЛАТОРИ НА IL-12, IL-23 И/ИЛИ
ОДГОВОРИ НА IFNАЛФА
(57) 1 Соединение со формула:
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или негов стереоизомер, тавтомер,
фармацевтски-прифатлива сол, или солват.
има уште 3 патентни барања
(51) F 24H 1/43, F 28D 7/02
(11) 9751

склопот формиран од споменатото тело или
обрач (26) и наведените завршни елементи за

(13) Т1

(57) 1 Котел за греење на простории и
производство на санитарна вода, наведениот
котел содржи цилиндрично тело или обрач (26),

затворање (59), во спомнатиот топлински
разменувач (2, 3) внатре во наведениот
разменувач на топлина (2, 3) е присутен гас
горилник (21) е присатен и е погоден за
загревање на наведениот флуид кој тече низ
разменувачот на топлина (2, 3), првиот завршен
затворачки елемент (1) содржи рамка на која се
свртува (8а) лоциран на првиот крај на
спомнатиот разменувач на топлина, рамката (1)
од спомнатиот прв завршен затворачки
елемент (1) има предодредено надворешен
дијаметар (К), со цел да се дефинира краен
елемент со константни димензии поврзани со
споменатото тело или обрач (26), исто така,
има фиксен надворешен дијаметар, при што
наведената рамка е распоредена за да може да
соработува алтернативно со најмалку два

првиот и вториот крај на елементи за
затворaње(59), заедно со спротивните краеви
на таквото тело или обрач и топлински
разменувач (2,3) имајќи прв и втор крај (31) и

разменувачи на топлина (2, 3) кои имаат
различни површини за размена на топлина,
назначен со тоа, што котелот понатаму содржи
прилагодлива крајна плоча (68) која се наоѓа во

низ кој флуидот тече,спомнатиот топлински
разменувач се поставува во внатрешноста на

близина на вториот крај (31) на спомнатиот
разменувач на топлина (2, 3) е оддалечен од

(21) 2019/471

(22) 31/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) EP16168181.2 03/05/2016 EP
(96) 03/05/2016 EP16168181.2
(97) 01/05/2019 EP3242094
(73) A-Steel S.R.L. Via Divisione Folgore, 28
36100 Vicenza, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) ALEARDI, Daniele
(54) КОТЕЛ СО ПРЕДОДРЕДЕНИ
ДИМЕНЗИИ, НО ПОГОДЕН ЗА СОДРЖИНИ
НА ТОПЛИНСКИ РАЗМЕНУВАЧИ СО
РАЗЛИЧНИ ДИМЕНЗИИ
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рамката на првиот крај на затворачки елемент
(1), позицијата на наведената прилагодлива
завршна плоча (68) може да се прилагоди за да
се приближи или да се оддалечи од вториот
крај (31) така да се спречи присутната пареа во

пушењето да се исцрпи и така да може да
создаде котел со ниска емисија со висока
ефикасност.
има уште 6 патентни барања

(51) C 07D 471/04, C 07D 513/04, A 61K
31/4545, A 61K 31/496, A 61K 31/497, A 61K

Martyn; GRIFFITHS-JONES, Charlotte, Mary;
MURRAY, Christopher, William; VICKERSTAFFE,

31/506, A 61K 31/53, A 61K 31/444, A 61K
31/437, A 61K 31/50A 61P 35/00
(11) 9752
(13) Т1
(21) 2019/472
(22) 31/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) GB20080010902 13/06/2008 GB and
US20080061184P 13/06/2008 US
(96) 12/06/2009 EP09761801.1
(97) 17/04/2019 EP2300465
(73) Astex Therapeutics Limited 436
Cambridge Science Park Milton Road
Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BERDINI, Valerio; SAXTY, Gordon; CARR,
Maria, Grazia; WOODHEAD, Andrew, James;
CONGREVE, Miles, Stuart; FREDERICKSON,

Emma; HAMLETT, Christopher, Charles,
Frederick; MADIN, Andrew Eisai Ltd.; BENNING,
Rajdeep Kaur; WOODHEAD, Steven, John;
FREYNE, Eddy, Jean, Edgard; GOVAERTS, Tom,
Cornelis, Hortense; ANGIBAUD, Patrick, René and
WILLIAMS, Brian, John
(54) ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОПИРИДИН
КАКО ИНХИБИТОРИ НА РЕЦЕПТОР ТИРОЗИН
КИНАЗИ
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(57) 1 Соединение со формула (I):

Ra претставува халоген, C1-6 алкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8
циклоалкенил, -ORx, -(CH2)n-OC1-6 алкил, -O(CH2)n-ORx, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси,
C1-6 алканол, =O, =S, нитро, Si(Rx)4, -(CH2)sCN, -SRx, -SO-Rx, -SO2-Rx, - CORx, -(CRxRy)sCOORz, -(CRxRy)s-CONRwRz, -(CH2)sCONRxRy, -(CH2)s-NRxRy, -(CH2)s-NRxCORy, (CH2)s-NRxSO2-Ry, -(CH2)s-NH-SO2-NRxRy, OCONRxRy, -(CH2)s-NRxCO2Ry, -O-(CH2)nNRxRy, -O-(CH2)s-CRxRy-(CH2)t-ORz или (CH2)s-SO2NRxRy групи;
Rb претставува Ra група или-Y-хетероциклил
група кадешто наведената хетероциклил група
може да биде опционално супституирана со 2

кадешто R1 претставува водород and R2
претставува C1-6 алкил или хало C1-6 алкил;
A е група Ad којашто претставува фенил група
којашто може да биде опционално
супституирана со 2 или 3 Ra групи;
R3 претставува водород;
R4 е група R4c којашто е избрана од било кој од
(a)-(f) кадешто претставува:

или 3 Ra групи;
Y претставува врска, -CO-(CH2)s-, -(CRxRy)sCO-, -COO-, -(CH2)n-(CRxRy)s-, -NRx-(CH2)s-, (CH2)s-NRx-, -CONRx-, -NRxCO-, -SO2NRx-, NRxSO2-, -NRxCONRy-, - NRxCSNRy-, -O(CH2)s-, -(CH2)s-O-, -S-, -SO- или -(CH2)s-SO2-;
Re претставува халоген, C2-6 алкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8
циклоалкенил, -ORx, -(CH2)n-OC1-6 алкил, -O(CH2)n-ORx, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси,
C1-6 алканол, =O, =S, нитро, Si(Rx)4, -(CH2)s-

(a) пиридазинил опционално супституиран со 2
или 3 Re групи, или 2, 3 или 4 Rb групи;
(b) пиразинил опционално супституиран со 2
или 3 Rb групи;
(c) триазинил опционално супституиран со 1
или 2 Rb групи;
(d) пиримидин-2-ил опционално супституиран
со 2 или 3 Rb групи;
(e) пиримидин-4-yl опционално супституиран со
2 или 3 Rg групи или 2, 3 или 4 Rb групи;
(f) пиримидин-5-yl опционално супституиран со
2 или 3 Rp групи или 2, 3 или 4 Rb групи;

CN, -SRx, -SO-Rx, -SO2-Rx, - CORx, -(CRxRy)sCOORz, -(CRxRy)s-CONRwRz, -(CH2)sCONRxRy, -(CH2)s-NRxRy, -(CH2)s-NRxCORy, (CH2)s-NRxSO2-Ry, -(CH2)s-NH-SO2-NRxRy, OCONRxRy, -(CH2)s-NRxCO2Ry,
-O-(CH2)s-CRxRy-(CH2)t-ORz или -(CH2)sSO2NRxRy групаs, или -Y-хетероциклил група
кадешто наведената хетероциклил група може
да биде опционално супституирана со 2 или 3
Ra групи;
R9 претсавува халоген, C1-6 алкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8
циклоалкенил, -ORx, -(CH2)n-OC1-6 алкил, -O(CH2)n-ORx, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси,

Rw, Rx, Ry и Rz независно претставуваат
водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 алканол, -COOC1-6 алкил,
хидрокси, C1-6 алкокси, халоC1-6 алкил, (CH2)n-O-C1-6 алкил, -CO-(CH2)n-C1-6 алкокси,
C1-6 алкиламино, -C1-6 алкил-N(C1-6 алкил)2, C1-6 алкил-NH(C1-6 алкил), C3-8 циклоалкил or
C3-8 циклоалкенил или кога е прикачен кон
атом на азот, Rw, Rx, Ry and Rz може да

C1-6 алканол, =O, =S, нитро, Si(Rx)4, -(CH2)sCN, -SRx, -SO-Rx, -SO2-Rx, - CORx, -(CRxRy)sCOORz, -(CRxRy)s-CONRwRz, -(CH2)s-

формира прстен;
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CONRxRy, -(CH2)s-NHC1-6 алкил, -(CH2)sN(C1-6 алкил)2, -(CH2)n-NRxRy, -(CH2)sNRxCORy, -(CH2)s-NRxSO2Ry, - (CH2)s-NHSO2NRxRy, -OCONRxRy, -(CH2)s-NRxCO2Ry, O-(CH2)s-CRxRy-(CH2)t-ORz или -(CH2)sSO2NRxRy групи, или -Y-хетероциклил
група кадешто наведената хетероциклил група
може да биде опционално супституирана со 2
или 3 Ra групи;

CONRxRy, -(CH2)s-NRxRy, -(CH2)s-NRxCORy, (CH2)s-NRxSO2-Ry, -(CH2)s-NH-SO2-NRxRy, OCONRxRy, -(CH2)s-NRxCO2Ry, -O-(CH2)sCRxRy-(CH2)t-ORz or -(CH2)s-SO2NRxRy групи;
-Y-(4-члена хетероциклил група) кадешто
наведената 4-члена хетероциклил група iе
супституирана со 2 или 3 Ra групи; или -Y-(5-10
члена хетероциклил група) кадешто наведената
5-10 члена хетероциклил група може да биде

Rp претставува халоген, C1-6 алкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8
циклоалкенил, -ORx, -(CH2)n-OC1-6 алкил, -O(CH2)n-ORx, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси,
C1-6 алканол, =O, =S, нитро, Si(Rx)4, -(CH2)sCN, -SRx, -SO-Rx, -SO2-Rx, - CORx, -(CRxRy)s-

опционално супституирана со 2 или 3 Ra групи;
n претставува цел број од 1-4;
s и t независно претставуваат цел број од 0-4;

COORz, -(CRxRy)s-CONRwRz, -(CH2)s-

има уште 14 патентни барања

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61K
31/713, A 61P 31/20
(11) 9753
(13) Т1

(54) СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА
МОДУЛИРАЊЕ НА ЕСПРЕСИЈА НА HBV И
TTR

(21) 2019/473

(57) 1 Соединение коешто содржи
модифициран олигонуклеотид и коњугатна
група, кадешто модифицираниот
олигонуклеотид се состои 12 до 30 поврзани
нуклеозиди и има нуклеобазна секвенца која е
најмалку 85% комплементарна со SEQ ID NO: 1
која го кодира вирусот на хепатит Б (HBV) и
кадешто коњугатната група содржи :

или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват или таутомер.

(22) 31/05/2019
(45) 30/11/2019
(30) US 201361818442 P 01/05/2013 US; US
201361823826 P 15/05/2013 US; US
201361843887 P 08/07/2013 US; US
201361871673 P 29/08/2013 US; US
201361880790 P 20/09/2013 US; US
201461976991 P 08/04/2014 US and US
201461986867 P 30/04/2014 US
(96) 01/05/2014 EP14791344.6
(97) 27/03/2019 EP2992098
(73) Ionis Pharmaceuticals, Inc. 2855 Gazelle
Court Carlsbad, CA 92010, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) PRAKASH, Thazha, P.; SETH, Punit, P. and
SWAYZE, Eric, E.

има уште 13 патентни барања
(51) B 01D 53/00, B 05D 3/02, F 23G 7/06, F 23L
15/00, F 26B 3/347
(11) 9754
(13) Т1

(45) 30/11/2019
(30) 12871609.9 18/10/2012 EP
(96) 18/10/2012 EP12871609.9

(21) 2019/474

(97) 24/04/2019 EP2746662

(22) 31/05/2019
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(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) BILBAO AURREKOETXEA, Imanol Joseba;
DELAUNAY, Didier; GARCIA URIONDO, Jon and
LIZARRALDE PEREZ, Amaia
(54) МЕТОД И ЕДИНИЦА ЗА НАНЕСУВАЊЕ
НА ЗАШТИТНА ИЛИ УКРАСНА ОБВИВКА ВРЗ

температура Т2 и се испраќа во регенаривниот
спалувач (6); назначено со тоа што
инјектираниот проток Q1 при температура на
инјектирање Т1 е таков да резултирачкиот
проток Q3 во влезот на регенеративниот
спалувач (6), кој е додаток на инјектираниот
проток Q1 и екстрахираниот проток Q2, и на
темературата Т3 е повисок од точката на
оросување на течните органски сосединениија;

МЕТАЛНА ЛЕНТА
(57) 1 Процес за нанесување на заштитна или
декоративна обвивка врз континуирана
подвижна метална лента (1), при кој, штом
обвивката ќе биде нанесена врз металот, со
елекромагнетна индукција истата се загрева во

каде протокот Q1 е нула ако температурата Т2
е повисока од точката на оросување на течните
органски соединенија, и со тоа што протокот Q1
од врелиот гас на температура T1 е одземен од
протокот на воздухот за разредување (12) кој се
протега помеѓу топлинскиот изменувач (10) и

тунел за печење (2) дизајниран да го испарува
растворот и да ја пече обвивката; овие
растворувачи континуирано се изведуваат од
тунелот на печката (2) со користење на воздух,
произведениот гас се третира како проток Q2 со

тунелна печка (2); топлинскиот изменувач (10)
го загрева разредениот воздух преку размена
со прочистениот гас, кој доаѓа од
регенеративниот спалувач (6).
има уште 6 патентни барања

(51) C 07D 417/14, A 61K 31/497, A 61P 43/00, A
61P 13/02, A 61P 13/10

(45) 30/11/2019
(30) JP 2014118046 06/06/2014 JP

(73) Fives Stein Bilbao, S.A. Pl. Sgdo. Corazón
De Jesus, 4, Sub.2 48011 Bilbao (Bizkaia), ES

(11) 9755
(21) 2019/475

(13) Т1
(22) 03/06/2019

(96) 05/06/2015 EP15803484.3
(97) 15/05/2019 EP3153511
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5 супституенти избрани од групата G,
R3 се исти или различити еден од друг, при што
секој C1-6 е алкил,
W e C1-6 алкилен,и
n e цел број од 0 do 4), во која групата G е
група која ја сочинуваат:
(a) C1-6 алкил кој може да се замени најмалку
со една група избрана од групата која ја
сочинуваат -OH, -O-(C1-6 алкил), -CN, -SO2-

(73) Astellas Pharma Inc.
5-Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku
Tokyo 103-841JP
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) TAKAHASHI, Taisuke; KOIKE, Takanori;
NEGORO, Kenji; TANAKA, Hiroaki; MAEDA, Jun;
YOKOYAMA, Kazuhiro and TAKAMATSU, Hajime
(54) ДЕРИВАТ 2-НА АЦИЛАМИНОТИАЗОЛ ЗА
УПОТРЕБА ВО ПРЕВЕНЦИЈА ИЛИ
ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА НА МОЧЕН
МЕУР/НА УРИНАРНИОТ ТРАКТ

(C1-6 алкил), и халоген,
(b) -OH,
(c) -O-(C1-6 алкил кој може да се замени
најмалку со една група избрана од група која ја
сочинуваат -OH, -O-(C1-6 алкил), -CN, -SO2(C1-6 алкил), и халоген),

(57) 1 Соединение на формула (I) или негова
сол :

(d) C3-8 циклоалкил,
(e) -O-(C3-8 циклоалкил),
(f) халоген,
(g) -CN,
(h) -SO2-(C1-6 алкил),
(i) -CO2-(C1-6 алкил) и -COOH,
(j) -CO-N(C1-6 алкил)2, -CO-NH(C1-6 алкил), и CONH2,
(k) -CO-(C1-6 алкил),
(l) -SO2-N(C1-6 алкил)2, -SO2-NH(C1-6 алкил), и
-SO2NH2,

(во која
R1 е -N(-R11)(-R12), или циклична амино група
која може да се замени со 1 до 5 супституенти
избрани од група која ја сочинува група G и
оксо,
R11 e C1-6 алкил,
R12 e C1-6 алкил кој може да се замени со 1 до
5 супституенти избрани од супституентите од

(m) -N(C1-6 алкил)2, -NH(C1-6 алкил), и -NH2,
(n) заситен хетеро прстен, и
(o) -O-заситен хетеро прстен.

(b) до (o) во група G, или C3-8 циклоалкил кој
може да се замени со 1 до 5 супституенти
избрани од група G,
R2 e арил, моноцикличен ароматичен хетеро
прстен, или бицикличен ароматичен хетеро
прстен, од који секој може да се замени со 1 до

има уште 16 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A
61P 35/00
(11) 9757
(13) Т1
(21) 2019/477
(22) 03/06/2019

(97) 20/03/2019 EP3260455
(73) Rhizen Pharmaceuticals S.A. Fritz
Courvoisier 40 2300 La Chaux de Fonds, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

(45) 30/11/2019
(30) IN 2692CH2012 04/07/2012 IN; IN
2693CH2012 04/07/2012 IN; US 201261691561
P 21/08/2012 US and US 201261691586 P
21/08/2012 US
(96) 02/07/2013 EP17181585.5

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Meyyappan;
VAKKALANKA, Swaroop Kumar Venkata Satya
and NAGARATHNAM, Dhanapalan
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(54) СЕЛЕКТИВНИ PI3K ДЕЛТА
ИНХИБИТОРИ

3-(3-флуорофенил)-4H-хромен-4-он и нивни
фармацевтски прифатливи соли кои што имаат
енантиомерен вишок (е.е.) од најмалку околу
60%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 98% или 99%.
има уште 16 патентни барања

(57) 1 Соединение селектирано од (S)-2-(1-(4амино-3-(3-флуоро-4-изопропоксифенил)-1Hпиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил)-6-флуоро-

(54) NHE3-ВРЗУВАЧКИ СОЕДИНЕНИЈА И
МЕТОДИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА
ТРАНСПОРТОТ НА ФОСФАТИ

(51) A 61K 31/4545, A 61K 31/472, A 61K
31/4725, A 61P 3/00
(11) 9758
(13) Т1
(21) 2019/478
(22) 03/06/2019
(45) 30/11/2019
(30) US 201361811613 P 12/04/2013 US and
US 201361888879 P 09/10/2013 US
(96) 10/04/2014 EP14782884.2
(97) 20/03/2019 EP2983667
(73) Ardelyx, Inc. 34175 Ardenwood Blvd.

(57) 1 Соединение за употреба инхибиција на
навлегувањето на фосфати во
гастроинтестиналниот тракт на пациент кој што
има потреба од намалување на фосфатите,
каде што соединението тре¬ба да му се даде
ентерално на пациентот; и каде што
соединението е

Fremont, California 94555, 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) CHARMOT, Dominique; JACOBS, Jeffrey,
W.; CARRERAS, Christopher; LABONTE, Eric and
LEWIS, Jason, G.

или фармацевтски прифатлива сол негова.
има уште 10 патентни барања
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(51) B 66C 19/00, B 66C 1/04, B 66D 1/58, B
66D 5/30, B 66D 1/26
(11) 9771
(13) Т1

префрлање со помош на работна сопирачка
(90, 90’) додека се работи со инсталацијата за
кран, и

(21) 2019/601

безбедносна сопирачка (180, 180’) на
барабан за кабел (140, 140’) на излезна оска
(120, 120’) на механизамот за пренос (20), која
се вклучува само на почетокот на работењето и
исклучува на крајот на работењето,
каде што кабли за кревање (150, 150’)
водени околу барабанот за кабел се поврзани
за товар (160) или за главен блок за примање
контејнер (160),
каде што, кога подигнат контејнер се
подига или движи, барем еден сензор (130,
130’) одредува преоптоварување или укажува
на преоптоварување и е назначено со тоа, што
безбедносната сопирачка (180, 180’) на
барабанот за кабли како и сопирачка за
заклучување (70, 70’) обезбедена на погонската
оска на моторот (60, 60’) се активира од
сензорот (130, 130’), што ја запира инерцијата
на моторот.
има уште 12 патентни барања

(22) 09/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 102013200514 15/01/2013 DE
(96) 15/01/2014 EP14700654.8
(97) 24/04/2019 EP2945899
(73) Sibre Siegerland-Bremsen GmbH
Auf der Stücke 1-5 35708 Haiger, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KRING, Helmut
(54) ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ ЗА
ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОНТЕЈНЕРСКИ КРАНОВИ
(57) 1 Метода за спречување
преоптоварување на механизам за кревање за
инсталација за контејнерски кран, што содржи
два идентични механизми за кревање на секоја
страна на механизам за пренос (20), секој со
погонски мотор (50, 50’) од кој погонската оска
(60, 60’) е поврзана со влезна оска на
механизам за пренос (80, 80’) и се запира и
ослободува со релативно висок циклус на
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(51) B 01J 21/06, B 01J 23/00, B 01J 23/10, B
01J 23/36, B 01J 35/10, B 01J 23/48, C 01F

(57) 1 Состав базиран на циркониум оксид и
барем еден оксид на ретка земја различен од

17/00, C 01G 25/02
(11) 9770
(21) 2019/602

цериум, ретка земја која е селектирана од
групата составена од итриум, лантан,
неодимиум, прасеодиум и гадолиниум, во
тежинска пропорција на циркониум оксид од
барем 70%, пропорцијата на оксид на ретка
земја различен од цериум е помеѓу 10% и 30%
и составот не содржи цериум оксид, назначено
со тоа, што истиот покажува, по калцинација на
температура од 900°C за 4 часа, две популации
на пори на кои соодветните дијаметри се
центрирани, за првата популација, околу
вредност помеѓу 20 и 40 nm и, за втората
популација, околу вредност помеѓу 80 nm и 200
nm и со тоа, што после калцинација на 1100°C
за 4 часа, истата има специфична површинска
област од барем 25 m2/g.
има уште 13 патентни барања

(13) Т1
(22) 09/07/2019

(45) 30/11/2019
(30) 1004653 30/11/2010 FR
(96) 21/11/2011 EP11784697.2
(97) 24/04/2019 EP2646370
(73) Rhodia Operations 40 rue de la Haie Coq
93300 Aubervilliers, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LARCHER, Olivier and IFRAH, Simon
(54) СОСТАВ БАЗИРАН НА ЦИРКОНИУМ
ОКСИД И НА БАРЕМ ЕДЕН ОКСИД НА РЕТКА
ЗЕМЈА РАЗЛИЧЕН ОД ЦЕРИУМ, ШТО ИМА
СПЕЦИФИЧНА ПОРОЗНОСТ, ПОСТАПКА ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИОТ И НЕГОВА
УПОТРЕБА ВО КАТАЛИЗА
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n e 1 или 2;
Cy1 е фенил, пиперидинил, тетрахидро-2Hтиопиранил 1,1-диоксид, пиридинил,
пиперазинил, ацетидинил, имидазолил,

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 29/00
(11) 9769
(21) 2019/603

(13) Т1
(22) 09/07/2019

тетрахидропиранил, 1-4,диоксанил,
пиридазинил, пиразолил, пиролидинил,
циклохексил, морфилинил, 6-7-дихидро-5Hпироло[2,1-c][1,2,4]триазолил, 1,2,3,4тетрахидро-1,8-нафтатиридинил, 2,3-дихидро1H-инденил, или имидазо[1,2-a]пиримидинил,
каде што секој опционално се заменува со 1 до
2 групи независно селектирани од R5; Cy5 е
фенил, пиримидинил, циклохексил, или
пиридинил, каде што секој е опцинално заменет
со 1 до 2 групи независно селектирани од R6; и
R5 и R6 секој независно селектиран од хало,
цијано, нитро, амино, хидрокси, карбокси, (C1C6)алкил, хетероциклил, хидрокси(C1C6)алкил, CO2H, (CH2)1-3COOH, (C1C3)алкилкарбонилокси, (C3-C6)циклоалкил,
хидрокси(C3-C6)циклоалкил, (C4-

(45) 30/11/2019
(30) 201461935162 P 03/02/2014 US and
201461970637 P 26/03/2014 US
(96) 30/01/2015 EP15705744.9
(97) 17/04/2019 EP3102576
(73) Vitae Pharmaceuticals, LLC 5 Giralda
Farms Madison, NJ 07940, US
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1000, Скопје
(72) CLAREMON, David, A.; TICE, Colin, M.;
DILLARD, Lawrence, Wayne; JIA, Lanqi; SINGH,
Suresh, B.; YUAN, Jing; ZHENG, Yajun; DONG,
Chengguo; ZHAO, Wei; ZHUANG, Linghang; FAN,
Yi; LIU, Zhijie; LOTESTA, Stephen, D. and
MARCUS, Andrew
(54) ДИХИДРОПИРОЛОПИРИДИН
ИНХИБИТОРИ НА РОР-ГАМА
(57) 1 Соединение со формула (IV):
(во прилог формула) (IV);
или негови фармацевтски прифатливи соли;

C7)циклоалкилалкил, (C2-C6)алкенил, хало(C2C6)алкенил, хидрокси(C2-C6)алкенил, (C2C6)алкинил, (C3-C6)циклоалкил(C2-C4)алкинил,
хало(C1-C6)алкил, хало(C3-C6)циклоалкил,

R2 е (C1-C3)алкил;
R4 е водород, (C1-C3)алкил, или =О;

хало(C4-C7)циклоалкилалкил, (C1-C6)алкокси,
(C3-C6)циклоалкокси, (C470

Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

C7)циклоалкилалкокси, хало(C1-C6)алкокси,
хало (C3-C6)циклоалкокси, хало (C4C7)циклоалкилалкокси, (C1-C6)алкилтио, (C3C6)циклоалкитио, (C4-C7)циклоалкилалкилтио,
хало(C1-C6)алкилтио, хало (C3C6)циклоалкитио, хало(C4C7)циклоалкилалкилтио, (C1C6)алкилсулфинил, (C3C6)циклоалкилсулфинил, (C4-

карбониламино(C1-C6)алкил, (C1C6)алкилсулфониламино, (C1-C6)алкилсулфониламино(C1-C6)алкил, (C1C6)алкоксикарбонил(C1-C6)алкокси, (C1C6)алкокси(C1-C6)алкил, хало(C1C6)алкокси(C1-C6)алкил, хидрокси(C1C6)алкокси, арил, хетероарил, оксо, амино(C1C6)алкил, (C1-C6)алкиламино(C1-C6)алкил,
ди(C1-C6)алкиламино(C1-C6)алкил амино(C2-

C7)циклоалкилалкилсулфинил, хало(C1C6)алкилсулфонил, хало (C3C6)циклоалкилсулфинил, хало(C4C7)циклоалкилалкилсулфинил, (C1C6)алкилсулфонил, (C3C6)циклоалкилсулфонил, (C4-

C6)алкокси, (C1-C6)алкиламино(C2-C6)алкокси,
ди(C1-C6)алкиламино(C2-C6)алкокси, (C1C6)алкилкарбонил, хидрокси(C1C6)алкилкарбонил, (C1C6)алкилхидроксикарбонил, (C1C6)алкилхидрокси(C1-C6)алкил, (C3-

C7)циклоалкилалкилсулфонил, хало(C1C6)алкилсулфонил, хало(C3C6)циклоалкилсулфонил, хало(C4C7)циклоалкилалкилсулфонил, (C1C6)алкиламино, ди(C1-C6)алкиламино, (C1C6)алкокси(C1-C6)алкокси, хало(C1C6)алкокси(C1-C6)алкокси, (C1C6)алкоксикарбонил, H2NCO, H2NSO2, (C1C6)алкиламинокарбонил, ди(C1C6)алкиламинокарбонил, (C1C6)алкоксикарбонил, H2NCO, H2NSO2, (C1-

C6)циклоалкилкарбонил, (C3C6)циклоалкиламинокарбонил, {(C3C6)циклоалкил}{(C1-C6)алкил}аминокарбонил,
ди(C3-C6)циклоалкиламинокарбонил, (C3C6)циклоалкиламиносулфонил, {(C3C6)циклоалкил}{(C1-C6)алкил}аминосулфонил,
ди(C3-C6)циклоалкиламиносулфонил,
цијано(C1-C6)алкил, аминокарбонил(C1C6)алкил, (C1-C6)алкиламинокарбонил(C1C6)алкил, ди(C1-C6)алкиламинокарбонил(C1C6)алкил, (C3-

C6)алкиламинокарбонил, ди(C1C6)алкиламинокарбонил, (C1-C3)алкокси(C1C3)алкиламинокарбонил,

C6)циклоалкиламинокарбонил(C1-C6)алкил,
{(C3-C6)циклоалкил}{(C1C6)алкил}аминокарбонил(C1-C6)алкил, [(C1-

хетероциклилкарбонил, (C1C6)алкиламиносулфонил, ди(C1C6)алкиламиносулфонил,
хетероциклилсулфонил, (C1C6)алкилкарбониламино, (C1-C6)алкил-

C6)алкил(C4-C6)хетероциклил] (C1-C6)алкил, и
ди(C3-C6)циклоалкиламинокарбонил(C1C6)алкил.
има уште 16 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4439, A 61K
31/4709, A 61K 31/506, A 61K 31/53, A 61K

(97) 08/05/2019 EP3093291
(73) Janssen Pharmaceutica NV

31/5377, A 61K 31/428, A 61K 31/498
(11) 9805
(13) Т1
(21) 2019/604
(22) 10/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 254509 P 23/10/2009 US
(96) 21/10/2010 EP16163733.5

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) LY, Kiev, S.; SHAH, Chandravadan, R.;
SWANSON, Devin, M.; PIPPEL, Daniel, J.; CHAI,
Wenying; LETAVIC, Michael, A.; RUDOLPH, Dale,
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Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

орто положбата со Rb;
Ra е хало, C1-4алкил, или C1-4алкокси;
Rb е триазол или пиримидин супституиран или
несупституиран со хало или C1-4алкил;
R2 е 6-член хетероарилен прстен кој содржи
два атоми на азот супституирани со еден или
повеќе членови избрани од група која ја
сочинуваат: хало, C1-4алкил, CD3, D, C14алкокси, циклопропил, морфолин-2-ил,

A.; STROTHER, Kathleen, C.; SAVALL, Brad, M.;
SHIREMAN, Brock, T.; SOYODE-JOHNSON,
Akinola and STOCKING, Emily, M.
(54) ДИСУПСТИТУИРАН ОКТАХИДРОПИРОЛО [3,4-Ц]ПИРОЛИ КАКО
МОДУЛАТОРИ НА ОРЕКСИН РЕЦЕПТОРИ
(57) 1 Хемиски ентитет кој е соединение на
формулата (I):

CO2C1-4алкил, CO2H, CH2OH, C(O)N (С1-4
алкил) 2, CF3, CN, OH, NO2, N(C1-4алкил)2,
фенил, фуран-2-ил, тиофен¬2-ил, 1H-пиразол4-ил, и пиролидин-1-ил;
или фармацевтски прифатлива сол на
соединение на формулата (I).

кадешто:
R1 е фенил супституиран или несупституиран
со еден или Ra членови и е супституиран во

има уште 16 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00
(11) 9768
(13) Т1
(21) 2019/605
(22) 10/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201461950963 P 11/03/2014 US
(96) 10/03/2015 EP15712472.8
(97) 08/05/2019 EP3126388
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
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) MARTIN, Joel H.; MACDONALD, Douglas;
KIRSHNER, Jessica R.; THURSTON, Gavin;
DELFINO, Frank; NITTOLI, Thomas and KELLY,
Marcus
(54) АНТИ-EGFRVIII АНТИТЕЛА И НИВНИ
УПОТРЕБИ
(57) 1 Изолирано антитело или негов антигенврзувачки фрагмент којшто специфично се
врзува за човечки EGFRvIII, кадешто
антителото или негов фрагмент содржи
комбинација на
HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3
аминокиселински секвенци на SEQ ID NOs:

72
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36/38/40/44/46/48.

има уште 12 патентни барања

(51) G 01N 33/574, C 07K 16/30, A 61K 39/395,
A 61P 35/00, A 61P 35/04
(11) 9772
(13) Т1
(21) 2019/606
(22) 10/07/2019

NO: 5, CDRH2 амино киселинска секвенца
наведена во SEQ ID NO: 6 и CDRH3 амино
киселинската секвенца наведена во SEQ ID NO:
7 и варијабилен регион со лесен ланец кој ја
содржи CDRL1 амино киселинската секвенца
наведена во SEQ ID NO: 8, CDRL2 амино
киселинска секвенца наведена во SEQ ID NO: 9
и CDRL3 амино киселинска секвенца наведена

(45) 30/11/2019
(30) 201161470063 P 31/03/2011 US and
201161533346 P 12/09/2011 US
(96) 28/03/2012 EP16190193.9

во SEQ ID NO: 10, каде што антителото или
неговиот антиген-врзувачки фрагмент се состои
од хумани рамковни региони и евентуално една
или повеќе назад-мутации во променлив регион
на лесен ланец и/или тежок ланец, каде што
една или повеќе назад-мутации се во
рамковниот регион и кореспондираат со

(97) 19/06/2019 EP3173427
(73) ADC Therapeutics SA Biopôle Route de la
Corniche 3B 1066 Epalinges, CH
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Tremblay, Gilles Bernard; Moraitis, Anna N.;
Sulea, Traian and Filion, Mario
(54) АНТИТЕЛА ПРОТИВ БУБРЕГ ПОВРЗАНИ
СО АНТИГЕН 1 И АНТИГЕН ЗА ВРЗУВАЊЕ
НА ФРАГМЕНТИ

рамковните амино киселини кои се наоѓаат во
амино киселинската секвенца на променливиот
регион на тежок ланец, наведен во SEQ ID NO. :
2 и / или во амино киселинска секвенца на
променливиот регион на лесниот ланец,
назначен во SEQ ID NO: 4 од антителото на
родителите на глувче.
има уште 14 патентни барања

(57) 1 Хуманизирано антитело или антигенврзувачки фрагмент од тоа што е способен за
специфично врзување за Антиген 1 поврзан со
бубрезите (KAAG1) и има варијабилен регион
со тежок ланец кој ја содржи секвенцата на
амино киселина CDRH1 поставена во SEQ ID

73
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A
61P 29/00, A 61P 35/00
(11) 9775
(13) Т1

назначено со тоа, што,
R1 е халоген, циано, или C1-C3 алкил
опционално супституиран од халоген;

(21) 2019/608

R2 е C1-C6 алкил опционално супституиран
еднаш или повеќе пати од C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, хидроксил, N,N-ди-C1-C6 алкил амино,
N-моно-C1-C6 алкил амино, O-Rg, Rg, фенил,
или од C1-C6 алкокси каде што наведениот
алкокси повторно може опционално да е
супституиран од C1-C6 алкокси, N,N-ди-C1-C6
алкил амино, Rg или фенил; C3-C6 циклоалкил
опционално супституиран од C1-C6 алкил, N,Nди-C1-C6 алкил амино или C1-C6 алкокси-C1C6 алкил, и/или два од наведените опционални

(30)
(96)
(97)
(73)
CH

(22) 11/07/2019
(45) 30/11/2019
14170408 28/05/2014 EP
27/05/2015 EP15733899.7
24/04/2019 EP3149001
Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PISSOT SOLDERMANN, Carole;
TINTELNOT-BLOMLEY, Marina; SCHLAPBACH,

супституенти заедно со атомите на кои тие се
врзани може да формираат анулиран или
спироцикличен 4 - 6 член заситен
хетероцикличен прстен што содржи 1 - 2 O
атоми; фенил опционално супституиран од C1C6 алкокси; 5 - 6 член хетероарил прстен што
има 1 до 3 хетероатоми селектирани од N и O
наведениот прстен е опционално супституиран
од C1-C6 алкил кој може да е опционално
супституиран од амино или хидрокси; Rg; или

Achim; QUANCARD, Jean; SIMIC, Oliver and
ZOLLER, Thomas
(54) НОВИ ПИРАЗОЛО ПИРИМИДИН
ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
MALT1 НХИБИТОРИ
(57) 1 Соединение со формулата (I) или
негова фармацевтски прифатлива сол;

N,N-ди-C1-C6 алкил амино карбонил; каде што
Rg е 5 - 6 член хетероцикличен прстен што

(I)
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има 1 - 3 хетероатоми селектирани од N и O
наведениот прстен е опционално супституиран
од C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси- C1-C6 алкил,
C1-C6 алкокси-карбонил;
R е фенил независно супституиран два или
повеќе пати од Ra, 2-пиридил независно
супституиран еднаш или повеќе пати од Rb, 3пиридил независно супституиран еднаш или
повеќе пати од Rc, или 4-пиридил независно

два Ra заедно со атомите од прстенот на кои
тие се врзани може да формираат 5 до 6 член
хетероцикличен или хетероароматичен прстен
што има 1 до 2 N атоми, било кој таков прстен е
опционално супституиран од C1-C6 алкил или
оксо;
Rb, Rc и Rd независно едно од друго се
халоген; оксо; хидроксил; циано; C1-C6 алкокси
опционално супституиран од халоген; C1-C6

супституиран еднаш или повеќе пати од Rd;
каде што
Ra независно едно од друго е халоген; циано; COOC1-C6 алкил; C1-C6 алкокси; C1-C6 алкил
опционално супституиран од халоген или 5 - 6
член хетероциклил прстен што има 1 до 2

алкокси карбонил; фенил; N,N-ди-C1-C6 алкил
амино; C1-C6 алкил опционално супституиран
од халоген или фенил; 5 - 6 член хетероарил
прстен што има 1 до 3 N атоми наведениот
прстен е опционално супституиран од C1-C6
алкил опционално супституиран од амино или

хетероатоми селектирани од N и O кој прстен е
опционално супституиран од C1-C6 алкил; 5 - 6
член хетероарил прстен што има 1 до 3
хетероатоми селектирани од N и O наведениот
прстен е опционално супституиран од амино,
C1-C6 алкил опционално супституиран од
амино или хидрокси, или од N-моно- или N,Nди-C1-C6 алкиламино карбонил; и/или

хидрокси, или од моно- или ди-N-C1-C6
алкиламино карбонил; O-Rh; или Rh; каде што
Rh е 5 - 6 член хетероциклил прстен што има 1
до 4 хетероатоми селектирани од N, O и S
наведениот прстен е опционално супституиран
од C1-C6 алкил, хидроксил или оксо.
има уште 22 патентни барања

(51) C 08F 2/00, C 08L 23/06, F 16L 9/12
(11) 9774
(13) Т1
(21) 2019/609
(22) 11/07/2019
(45) 30/11/2019
(30)
(96) 03/12/2015 EP15197727.9

Fukawa, Takashi and Pathaweeisariyakul,
Thippaya
(54) СОСТАВ НА ЕТИЛЕН КОПОЛИМЕР
(57) 1 Состав на етилен кополимер се состои
од етилен кополимер кој се состои од етилен
мономер и С6-С10 α-олефински комономер;

(97) 24/04/2019 EP3176213
(73) SCG Chemicals Co., Ltd. and Mitsui
Chemicals, Inc. 1 Siam Cement Road Bangsue
Sub-district Bangsue District Bangkok 10800,
TH and Shiodome City Center 1-5-2 HigashiShimbashi Minato-ku Tokyo 105-7122, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Suchao-in, Natthaporn; Iwamasa, Kenji;
Shiba, Eiji; Klomkamol, Warachad;

етилен кополимерот има вкупна густина од
0.945-0.980 g/cm3 и
брзина на течење на растоп под оптоварување
од 5 kg (MFR5) е 0.10-0.50 g/10 min;
етилен кополимерот содржи С6-С10 αолефински комономер со 1-5% wt;
кадешто Mx/My не е помалку од 14.0 (кадешто
Mx/My е распределба на молекуларната тежина
добиена со гел пропустлива хроматографија) и
модулот на затегнување при стврднување <Gp>

Samphawamontri, Patcharin; Cheevasrirungruang,
Watcharee; Kojoh, Shinichi; Kaneko, Yasunori;

на етилен кополимерот не е помалку од 53.4
MPa кадешто индексот од gpcBR на етилен
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кополимерот е од 0.20 до 0.80 со

просечната тежина од апсолутната
молекуларна тежина од LS детектор, исто
калкулирана преку метод на површината на
пикот од LS за висока прецизност; и
вредностите од Mark-Houwink-те параметри, α и
К, се 0.725 и 0.0004416, соодветно, за
полиетилен во 1,2,4-трихлоробензен (TCB) на
160°C.

Каде MW,CC, MV,CC и [η]CC се тежината при
просечна молекуларна тежина, вискозитет при
просечна молекуларна тежина, и вроден
вискозитет добиен од конвенционална гел
пропустлива хроматографска (GPC)
калкулација, соодветно, претпоставувајќи дека
полимерот е линеарен без Долги Разгранувања
на Синџирот (LCB), терминот [η] е всушност
вродениот вискозитет, кој е измерена вредност
од мрежно поврзан вискозиметар, калкулирано
преку метод на површината на пикот од
вискозиметарот за висока прецизност; MW е

има уште 9 патентни барања

(51) C 07K 14/22, C 12N 15/00, A 61K 39/095
(11) 9776
(13) Т1
(21) 2019/610
(22) 11/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 20120015005 23/08/2012 GB

(54) ВАРИЈАНТА FHBP NEISSERIA
MENINGITIDIS И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ЗА
ВАКЦИНАЦИЈА
(57) 1 Модификуван V2 fHbp кој има
зголемена стабилност во однос на див тип V2

(96) 22/08/2013 EP13765388.7
(97) 03/07/2019 EP2887956
(73) Oxford University Innovation Limited
Buxton Court 3 West Way Botley Oxford OX2
0JB, GB

fHbp, каде модификуван V2 fHbp има најмалку
95% поклопување со Seq ID No: 1 и содржи
една или повеќе супституции на
аминокиселини на позиции на еквивалентна
позиција 30, 337, 38, 4102, 107, 109, 132 и 133
во Seq ID No: 1.
има уште 13 патентни барања

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) TANG, Christoph and LEA, Susan
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(51) C 07C 315/00, C 07C 317/28, C 07C 317/24,
C 07C 315/04
(11) 9773
(13) Т1
(21) 2019/611
(22) 11/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201261601226P 21/02/2012 US
(96) 20/02/2013 EP17197504.8
(97) 05/06/2019 EP3312156
(73) Celgene Corporation 86 Morris Avenue
Summit, NJ 0790US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

или негова фармацевтски прифатлива сол,
хидрат, солват, или полиморф,
каде што:
R е -CH(C1-C6алкил)Ar или водород;
R1 е C1-C6алкил;
секој од R2, R3, R4, R5, и R6 е во секоја појава
независно водород, хало, C1-C6алкил, C1C6ал¬кокси, -CF3, -CN или -NO2; и
Ar е арил,
кој што се состои од:
(a) спојување на незадолжително заменет

(72) VENKATESWARALU, Jasti; RAJENDIRAN,
Chinnapillai; REDDY, Nallamaddi Ravikumar;
CONNOLLY, Terrence Joseph; Ruchelman,
Alexander L.; ECKERT, Jeffrey and FRANK,
Anthony Joseph
(54) ПРОЦЕСИ ЗА ПОДГОТОВКА НА (S)-1-(3ЕТОКСИ-4МЕТОКСИФЕНИЛ)-2МЕТАНСУЛФОНИЛЕТИЛАМИН

бензонитрил со диалкилсулфон;
(б) хидролизирање на споениот производ за да
се добие бета-кетосулфон;
(в) подложување на реакција на бета-

(57) 1 Процес за подготовка на соединение со
Формула (I):

кетосулфонот со хирално помошно средство за
да се формира хирален енамин;
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(г) редуцирање на хиралниот енамин за да се
добие N-заштитен аминосулфон; и
(д) незадолжително отстранување на

заштитата на N-заштитениот аминосулфон.
има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 16/22, A 61K 31/337
(11) 9777
(13) Т1
(21) 2019/613
(22) 12/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201261610128 P 13/03/2012 US;

епителен канцер на јајници отпорен на платина
(ЕОС), карцином на јајцевод отпорен на
платина (РТС) или примарен перитонеален
карцином отпорен на платина (РРС), каде што
постапката се состои од давање на пациентката

201261653598 P 31/05/2012 US and
201261672987 P 18/07/2012 US
(96) 11/03/2013 EP13708435.6
(97) 15/05/2019 EP2825558
(73) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH

ефективна доза бевацизумаб и паклитаксел,
при што пациентката претходно примала два
или помалку антиканцерогени режима, при што
третманот го продолжува средното време на
преживување на пациентката без напредување
на болеста во споредба со пациентка со
епителен канцер на јајници отпорен на платина
(ЕОС), карцином на јајцевод отпорен на
платина (РТС) или примарен перитонеален
карцином отпорен на платина (РРС) која прима
само паклитаксел.

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1000, Скопје
(72) BERNASCONI, Corrado and BOLLAG, David
(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА ТРЕТМАН
НА КАНЦЕР НА ЈАЈНИЦИ
(57) 1 Бевацизумаб за употреба во постапка
на третирање пациентка дијагностицирана со

има уште 9 патентни барања
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(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85
(11) 9778
(13) Т1
(21) 2019/614
(22) 12/07/2019

(72) MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn;
MARTIN, Joel, H. and MCWHIRTER, John
(54) ГЛОДАРИ КОИШТО ИЗРАЗУВААТ PHЧУВСТВИТЕЛНИ ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ
СЕКВЕНЦИ
(57) 1 Генетски модифициран глодар којшто
содржи во неговата гермлинија
имуноглобулински локус којшто содржи
непреуредена човечка имуноглобулинска
секвенца на варијабилен регион оперативно
поврзана за имуноглобулинска секвенца на
константен регион, кадешто непреуредената
човечка имуноглобулинска секвенца на
варијабилен регион содржи супституција од

(45) 30/11/2019
(30) 201261611950P 16/03/2012 US;
201261612126P 16/03/2012 US;
201261613352P 20/03/2012 US and
201261736930P 13/12/2012 US
(96) 15/03/2013 EP13714127.1
(97) 01/05/2019 EP2825037
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
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барем еден не-хистидински кодон со
хистидински кодон или вметнување на барем
еден хистидиски кодон во нуклеинска
киселинска секвенца којашто кодира
комплементарен определувачки регион (CDR),

кадешто хистидинскиот кодон не е кодиран со
соодветен човечки див-тип на генски сегмент на
гермлинија.
има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 401/04, C 07D 239/70, A 61K 31/517,
A 61P 29/00
(11) 9779
(13) Т1
(21) 2019/615
(22) 15/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 20140179288 31/07/2014 EP
(96) 30/07/2015 EP15744229.4
(97) 15/05/2019 EP3174861
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ANDERSKEWITZ, Ralf; OOST, Thorsten;
GNAMM, Christian; PETERS, Stefan; HOESCH,
Holger; MORSCHHAEUSER, Gerd and RIES, Uwe
Joerg
(54) СУПСТИТУИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ
ДИХИДРОПИРИМИДИНОНИ И НИВНА

УПОТРEБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
НЕУТРОФИЛНА ЕЛАСТАЗА АКТИВНОСТ
(57) 1 Соединение со формула 1

кадешто R1 е
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и R3 е CH3;
или R1 е

R2 е

и R3 е H;
или R1 е

R2 е

R2 е

и R3 е CH3;
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или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 515/22, A 61K 31/4995, A 61P 35/00

(72) FRANCESCH SOLLOSO, Andrés; CUEVAS
MARCHANTE, María del Carmen and MARTÍNEZ
BARRASA, Valentín
(54) АНТИТУМОРНИ СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1 Соединение со формула V, или негова
фармацевтски прифатлива сол или естер:

(13) Т1
(22) 16/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 17382228 27/04/2017 EP and 17382497
(11) 9780
(21) 2019/616

26/07/2017 EP
(96) 27/04/2018 EP18382287.3
(97) 15/05/2019 EP3395820
(73) Pharma Mar, S.A. Avenida de los Reyes, 1
Polígono Industrial La Mina 28770 Colmenar
Viejo, Madrid, ES
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

има уште 14 патентни барања

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) FRANCESCH SOLLOSO, Andrés; CUEVAS
MARCHANTE, María del Carmen and MARTÍNEZ
BARRASA, Valentín
(54) АНТИТУМОРНИ СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1 Соединение со формула I, или негова
фармацевтски прифатлива сол или естер:

(51) C 07D 515/22, A 61K 31/4995, A 61P 35/00
(11) 9781
(13) Т1
(21) 2019/617
(22) 16/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 17382228 27/04/2017 EP and 17382497
26/07/2017 EP
(96) 27/04/2018 EP18382288.1
(97) 15/05/2019 EP3395821
(73) Pharma Mar, S.A. Avenida de los Reyes, 1
Polígono Industrial La Mina 28770 Colmenar
Viejo, Madrid, ES
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има уште 11 патентни барања

(57) 1 Модифициран полипептид релаксин кој
содржи не-природно кодирана аминокиселина,
каде што:
(a) полипептидот релаксин ја содржи
полипептидната А низа од релаксинот со SEQ
ID NO: 4 и полипептидната B низа од
релаксинот со SEQ ID NO: 5 или SEQ ID NO: 6
супституирана со не-природно кодирана
аминокиселина во позиција избрана од група
која се состои од: остаток 1 од низа A, остаток 5
од низа А, остаток 13 од низа A, остаток 18 од
низа A, и остаток 7 од низа B; и
(b) не-природно кодираната аминокиселина е
пара-ацетил-фенилаланин кој е опционално
поврзан со сврзувач, полимер, полимер
растворлив во вода, или биолошки активна
молекула.
има уште 15 патентни барања

(51) C 07H 21/04, C 07K 17/08, C 07K 14/64, C
07K 1/04, C 12N 1/2C 12N 1/19, C 12P 21/02, A
61K 38/22, A 61P 9/10, A 61P 9/00, A 61P 31/00,
A 61P 25/28, A 61P 17/02
(11) 9782
(21) 2019/618

(13) Т1
(22) 16/07/2019
(45) 30/11/2019

(30) 374582 P 17/08/2010 US
(96) 17/08/2011 EP11818758.2
(97) 05/06/2019 EP2605789
(73) Ambrx, Inc. 10975 North Torrey Pines
Road, Suite 100 La Jolla, CA 92037, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) KRAYNOV, Vadim; KNUDSEN, Nick;
HEWET, Amha; DE DIOS, Kristine; PINKSTAFF,
Jason and SULLIVAN, Lorraine
(54) МОДИФИЦИРАНИ ПОЛИПЕПТИДИ НА
РЕЛАКСИН И НИВНИ УПОТРЕБИ
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следната структурна формула:

(51) C 07D 471/04, C 07D 403/04, A 61K 31/506,
A 61P 31/16
(11) 9783
(13) Т1
(21) 2019/619
(22) 16/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201361903572 P 13/11/2013 US
(96) 12/11/2014 EP14802787.3
(97) 29/05/2019 EP3068776
(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

и каде што полиморфната форма е кристална
HCl сол на хемихидрат на Соединение (1),
наведената полиморфна форма дополнително
се карактеризира со еден или повеќе врвови
што одговараат со 2-тета вредности измерени
во степени од 10,5 ± 0,2, 5,2 ± 0,2, 7,4 ± 0,2 и
18,9 ± 0,2 во шема на рендгенска прашкова
дифракција.
има уште 23 патентни барања

(72) JURKAUSKAS, Valdas; BYRN, Randal;
JONES, Steven; ASMAL, Mohammed;
LEDEBOER, Mark, Willem; MEDEK, Ales; O'NEIL,
Simon, Adam; MUDUNURI, Praveen; WALDO,
Michael; NTI-ADDAE, Kwame, W.; VAN ALSTEN,
John, Gregg; MACIKENAS, Dainius; SHI, Yi;
ROBERTSON, Sarah, Marie and TSAI, Wanjung
(54) ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА
ВИРУСИ НА ИНФЛУЕНЦА
(57) 1 Полиморфна форма на Соединение (1)
каде што Соединение (1) е претставено од
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влезен канал [22, 24] конфигуриран за примање
течноста или амбиенталниот воздух;
излезен приклучок [26] кој има барем еден
излезен канал [32, 34] конфигуриран за
испорачување на течноста до додаток,
наведените влезни и излезни приклучоци се
распоредени на наведениот уред за собирање;

(51) A 61J 1/20, A 61M 5/00, A 61M 39/00
(11) 9804
(13) Т1
(21) 2019/622
(22) 17/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201562182099 P 19/06/2015 US
(96) 17/06/2016 EP16732203.1
(97) 17/04/2019 EP3310321
(73) Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated
Zählerweg 4 6300 Zug, CH and 1200 Lakeside
Drive Bannockburn, IL 60015, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ROUSH, Daniel E.; SCHWEISS, Mark David;
HOLZNER, Stefan; JONES, Seth Dale; LOOPER,
Anthony Martin; DHYANI, Tejas; SHAH, Michelle;
GIBSON, Madeleine Clare and CHUNG, Jessica
(54) УРЕД ЗА СОБИРАЊЕ ЗА ЕДЕН ИЛИ
ПОВЕЌЕ КОНТЕЈНЕРИ

шуплина [40] конфигурирана за сместување
вметок од контејнерската единица [12] за
собирање на течноста од барем едниот
контејнер [14, 16]; и
барем еден шилец [48, 50] распореден во
наведената шуплина и конфигуриран за
дупнување на затворач [44, 46] на барем
едниот контејнер кога контејнерската единица
преминува од горна положба во долна
положба;
назначено со тоа, што наведениот уред за

(57) 1 Уред за собирање [10] за собирање
течност од контејнерска единица [12] која има
барем еден контејнер [14, 16], наведениот уред
за собирање што содржи:
влезен приклучок [18] кој има барем еден

собирање [10] е сериски поврзан со друг уред
за собирање во комплементарна врска за
воспоставување непречено снабдување со
течноста.
има уште 22 патентни барања
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(51) C 07D 417/10, A 61K 31/427, A 61P 13/04, A
61P 13/12, A 61P 19/06, A 61P 3/06, A 61P 3/10,
A 61P 35/00, A 61P 43/00, A 61P 9/04, A 61P
9/10, A 61P 9/12, A 61P 11/00, A 61P 1/12, A 61P
1/04
(11) 9784
(13) Т1
(21) 2019/623

(22) 17/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 2013017167 31/01/2013 JP
(96) 30/01/2014 EP14746209.7
(97) 10/07/2019 EP2952513
(73) Teijin Pharma Limited 2-Kasumigaseki 3chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013, JP

назначено со тоа, што R1 претставува OR,
NRR’ кое може да формира прстен или SR, во
кое R и R’ независно претставуваат водород
атом, линеарна, циклична или разгранета алкил
група што има 1 до 8 јаглерод атоми
опционално супституирани со една или

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) TAKAHASHI, Yoshimasa; KAWANA, Asahi;
KANAZAWA, Chikashi and SHIRAKURA, Takashi
(54) ДЕРИВАТ НА АЗОЛ БЕНЗЕН
(57) 1 Соединение претставено со формулата
(I) или негова фармацевтски прифатлива сол:

мнозинство на линеарни, циклични или
разгранети алкокси групи што имаат 1 до 8
јаглерод атоми, халоген атоми или хидроксил
групи, арил група опционално супституирана со
една или мнозинство на линеарни, циклични
или разгранети алкил групи што имаат 1 до 8
јаглерод атоми, линеарна, циклична или
разгранета алкокси групи што имаат 1 до 8
јаглерод атоми или халоген атоми, или
хетероарил група опционално супституирана со
една или мнозинство на линеарни, циклични
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или разгранети алкил групи што имаат 1 до 8
јаглерод атоми, линеарна, циклична или
разгранета алкокси групи што имаат 1 до 8
јаглерод атоми или халоген атом,
R2 претставува водород атом, или линеарна,
циклична или разгранета алкил група што има 1
до 8 јаглерод атоми, и XX2 и X3 се независно
CR3 или азот атом, или X1 е CR3 или азот
атом, и X2 и X3 заедно формираат бензен

бициклична ароматична јаглеводородна група
што има 6 до 10 јаглерод атоми, и каде што
“хетероарил група" значи пиридил група,
пиразил група, пиримидил група, фурил група,
тиенил група, изоксазолил група, изотиазолил
група, бензофуранил група, бензотиенил група,
бензотиазолил група, бензоимидазолил група,
бензоoксазолил група, пиранил група,
имидазолил група, oксазолил група, тиазолил

прстен, во кое R3 е водород атом, или
линеарна, циклична или разгранета алкил група
што има 1 до 8 јаглерод атоми,
каде што "арил група" значи моноциклична или

група, триазинил група, триазолил група,
бензоксазолил група, или бензоизоксазолил
група.
има уште 17 патентни барања

(51) H 04L 29/06
(11) 9785
(21) 2019/624

- средства за пренос на податоци за прием на
чувствителни податоци од единицата за обработка (11) на првото интегрирано коло (10),
каде што споменатата постојана мемориска област (21) е приспособена за складирање на
чувствителните податоци примени преку

(13) Т1
(22) 17/07/2019

(45) 30/11/2019
(30) 10015270.1 03/12/2010 EP
(96) 03/12/2010 EP10015270.1

споме¬на¬тото средство за пренос на податоци
и каде што споменатото средство за пренос на
пода¬тоци е приспособено за испраќање на
чувствителни податоци зачувани во постојаната
мемо¬риска област (21) до процесорот (11) на
првото интегрирано коло (10),
- крипто средства за де-/шифрирање на
примени / зачувани чувствителни податоци врз
ос-нова на симетричен крипто метод со
користење на активен безбедносен клуч, и

(97) 22/05/2019 EP2461265
(73) Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352
Gumpoldskirchen, AT
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Hueber, Andreas; Nagl, Gerhard; Nowak,
Robert and Mudry, Igor
(54) УРЕД И МЕТОД ЗА РАКУВАЊЕ СО
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ
(57) 1 Уред за ракување со чувствителни
податоци кој што содржи најмалку едно прво
интегрирано ко¬ло (10) за формирање на прва
зона на доверба и најмалку едно второ
интегрирано коло (20), при што второто
интегрирано коло (20) формира втора зона на

- средство за иницирање и обработка на
генерирањето на нов безбедносен клуч по
вклучу-ва¬њето, за да го замени активниот
безбедносен клуч во првото и второто
интегрирано коло (10, 20).

доверба:

состои од

- постојана мемориска област (21) за
складирање на чувствителни податоци која што
се нао¬ѓа во наведената втора зона на
доверба;

- најмалку една единица за безбедносна
обработка (11) приспособена за обработка на
чув-стви¬тел¬ните податоци, каде што првото
интегрирано коло (10) е одвоено од второто

каде што првото интегрирано коло (10) се
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интег-ри¬ра¬но коло (20);
- единицата за обработка (11) на првото
интегрирано коло (10) е приспособена за
пренесу-вање на чувствителните податоци од
првата зона на доверба во втората зона на
доверба за безбедно чување на наведените
податоци во постојаната мемориска област (21)
на втората зона на доверба,
- каде што првото интегрирано коло (10) содржи

крипто-средство за безбедно пренесување на
чувствителните податоци врз основа на
симетричниот крипто-метод со користење на
ак¬тивниот безбедносен клуч кој што може да
се замени со споменатиот нов безбедносен
клуч, генериран од второто интегрирано коло
(20) откако уредот ќе се вклучи.

(51) A 23G 3/54, A 23G 1/54
(11) 9786
(21) 2019/625

(54) ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ОБЛАНДА, И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОД КОЈ
ШТО ЈА СОДРЖИ СПОМЕНАТАТА ОБЛАНДА
(57) 1 Слаткарски производ кој што се состои
од обвивка и ¬ полнење сместенo во
наведената обвивка, при што наведената
обвивка е направена најмалку делумно со
обланда, при што споменатиот про¬извод се
карактеризира со тоа што:

има уште 11 патентни барања

(13) Т1
(22) 17/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) TO20140610 31/07/2014 IT and
TO20141056 17/12/2014 IT
(96) 30/07/2015 EP15767270.0
(97) 05/06/2019 EP3174398
(73) SOREMARTEC S.A. Findel Business
Center, Complexe B Rue de Trèves 2632 Findel,
LU
(74) Друштво за застапување од областа на

- споменатата обланда се добива почнувајќи од
смеса која што содржи какао во прав;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CAVALLOTTO, Aldo

- надворешната површина на споменатата
обланда има вредност на сјајност поголема или
еднаква на 20 глоса, мерена под агол на
читање од 8° со инструмент со d/8° геометрија
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и
- споменатата обланда содржи тежински
процент на какао повисок од или еднаков на 6,9

wt%.

(51) A 61B 1/00, A 61B 5/07, A 61B 1/04
(11) 9803
(13) Т1
(21) 2019/630
(22) 17/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201510567611 09/09/2015 CN and
201414486131 15/09/2014 US
(96) 15/09/2015 EP15185178.9
(97) 24/04/2019 EP2995240
(73) Ankon Medical Technologies (Shanghai)
Co., Ltd Building 1 No. 2218 Jinsui Road Pilot
Free Trade Zone Shanghai, CN

суспендирана во течна средина којашто има
течен/гас интерфејс, формирајќи агол на
навалување на гас/течен интерфејс, кадешто
густината на ендоскопската капсула (15) е
поголема од густината на течноста,
ендоскопската капсула (15) содржи постојан
магнетен дипол, кадешто ендоскопската
капсула (15) има масен центар и постојаниот
магнетен дипол има магнетен центар; и
ендоскопската капсула (15) има ефективен
тежински центар кога е суспендиран во течната
средина;
и сферично обликуван надворешен роботски
магнет за нанесување на надворешно магнетно
поле за менување на аголот на навалување на
ендоскопската капсула (15) со ротирање на
сферично обликуваниот надворешен магнет
помеѓу 45-135 степени и интеракција со
постојаниот магнетен дипол внатре во
ендоскопската капсула на позиција и ја
ориентира ендоскопската капсула (15) на
гас/течен интерфејс така што линијата го

има уште 12 патентни барања

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Duan, Xiaodong; Xiao, Guohua and Wang,
Xinhong
(54) АПАРАТ ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА
ДВИЖЕЊАТА НА ЕНДОСКОПСКА КАПСУЛА
ВО ДИГЕСТИВНИОТ ТРАКТ ОД ЧОВЕЧКОТО
ТЕЛО
(57) 1 Ендоскопски капсуларен систем, којшто
содржи
ендоскопска капсула (15) за да биде
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поврзува магнетниот центар и масениот центар
не е вертикален за гас/течниот интерфејс;
кадешто мазната ротација на ендоскопската
капсула (15) е направена за да се постигне со
ротирањето на сферично обликуваниот
надворешен роботски магнет и променување на
растојанието помеѓу надворешниот магнет и
ендоскопската капсула (15);
се карактеризира со тоа што сферично

интерфејс пред ротацијата е 30 cm, и кога
надворешниот роботски магнет има намера да
ротира 90 степени, потоа вертикалната
позиција на надворешниот роботски магнет има
потреба да биде прилагоден за да се постигне
d/d’ од 1.18, кадешто
d е растојанието од центар на сферично
обликуваниот надворешен роботски магнет за
гас/течен интерфејс пред ротацијата и d’ е

обликуваниот надворешен роботски магнет е
конфигуриран за да ротира и преместува во
согласност со следната врска: ако растојанието
d од центарот на сферично обликуваниот
надворешен роботски магнет за гас/течниот

растојанието од центарот на сферично
обликуваниот надворешен роботски магнет за
гас/течен интерфејс после ротацијата.
има уште 8 патентни барања

(51) A 24F 47/00, A 61M 16/00, A 61M 15/06, A
61M 11/04, A 61M 15/00
(11) 9802
(13) Т1
(21) 2019/631
(22) 18/07/2019

(54) УРЕД ЗА ВДИШУВАЊЕ СО КОНТРОЛИ
ЗА УПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИТЕ
(57) 1 Е-цигара (100) која што се состои од:

(45) 30/11/2019
(30) 402136 P 24/08/2010 US
(96) 23/08/2011 EP15171948.1
(97) 22/05/2019 EP2982255
(73) JT International SA 8 rue Kazem Radjavi
1202 Geneva, CH

прв патрон (114) кој што содржи прв уред за
испуштање (118) конфигуриран така да ја испуш¬та првата супстанција во куќиштето (112)
според стапка на испуштање;
сензор (240, 29292, 293, 294, 295);

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

тајмер (248) и
контролор (124, 224) конфигуриран така да:

(72) Alelov, Eli

294, 295);
прима податоци од тајмерот (248);

прима податоци од сензорот (240, 29292, 293,
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ја одредува количината на првата супстанца
испуштена од првиот патрон (114) врз основа
на податоците од сензорот (240, 29292, 293,
294, 295) и податоците од тај-мерот (248); и
го контролира испуштањето на првата

супстанца врз основа на одредената количина
на првата супстанца.

(51) B 62B 9/00, B 62B 5/00

се состои од следните чекори

(13) Т1
(22) 18/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 13466010.9 24/06/2013 EP
(96) 24/06/2013 EP13466010.9
(97) 29/05/2019 EP2818382
(73) Goodbaby Mechatronics s.r.o.
Pobrezni 620/3 186 00 Praha 8 - Karlin, CZ
(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) Spour, Jiri
(54) АВТОМАТСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН ЗА
БЕБЕШКИ ИЛИ ДЕТСКИ КОЛИЧКИ
(57) 1 Метод за електричен погон на бебешка
или детска количка опремен со погонска

мерење на силата на туркање (Fp) што го врши
лицето кое што ја турка бебешката или
детската количка,

има уште 12 патентни барања

(11) 9801
(21) 2019/632

• споредување на споменатата сила на туркање
(Fp) со нивото на активација (Fon) за
ак¬ти¬вирање на електричниот погон, и
• ако силата на туркање (Fp) е еднаква или
поголема од нивото на активација (Fon),
при¬движување на погонската единица така
што просечното ниво на силата на туркање (Fp)
ќе биде константно и еднакво на нивото на
активирање (Fon), без оглед на
надвореш¬ни¬те аспекти како што се
оптоварувањето, квалитетот и наклонот на
површината.
има уште 4 патентни барања

единица помеѓу нејзините задни тркала, кој што

91

Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

(51) A 61K 31/167, A 61K 31/192, A 61K 47/18, A
61K 9/08, A 61P 29/00
(11) 9800
(13) Т1
(21) 2019/633
(22) 18/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 58901110 04/11/2010 NZ
(96) 26/10/2011 EP11838295.1
(97) 22/05/2019 EP2635269
(73) AFT Pharmaceuticals Limited Level 129
Hurstmere Road Takapuna Auckland 0622, NZ
(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) ATKINSON, Hartley Campbell
(54) КОМБИНИРАН СОСТАВ
(57) 1 Интравенозен состав за употреба во
обезбедување интравенозно олеснување за
болка и / или воспаление кај човек, при што
составот содржи:

(51) A 61K 31/05, A 61K 31/07, A 61K 31/10, A
61K 31/122, A 61K 9/28, A 61K 31/355, A 61K
31/525, A 61K 47/36, A 61K 9/20, A 61K 31/198
(11) 9799
(13) Т1
(21) 2019/634
(22) 18/07/2019

(54) ДОЗНИ ФОРМИ ЗА ОРАЛНА ПРИМЕНА
НА АКТИВНИ СУПСТАНЦИ
(57) 1 Цврст систем во форма на таблета или
капсула за модифицирано ослободување и
орална приме-на на една или повеќе активни

(45) 30/11/2019
(30) MI20130682 24/04/2013 IT
(96) 22/04/2014 EP14731011.4
(97) 22/05/2019 EP2988782
(73) Giuliani S.p.A. Via P. Palagi 2 20129
Milano, IT
(74) Друштво за застапување од областа на

состојки, вклучително полимерна матрица која
што содржи јонски полимер кој што е
хијалуронска киселина во форма на слободна
киселина со пондерирана просеч¬на
молекуларна тежина која што се движи од 100
до 100.000 далтони (Da), мерена со SECMALLS тех¬ника, не-јонски полимер кој што се

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GIULIANI, Giammaria; BENEDUSI, Anna;
MASCOLO, Antonio and LIMITONE, Antonio

желатинизира во контакт со течност, и активна
состојка дис¬перзирана во полимерната
матрица.
има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 519/00, C 07D 471/04, A 61K
31/4375, A 61K 45/06, A 61P 35/00
(11) 9798
(13) Т1
(21) 2019/636
(22) 18/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 20150000968 02/04/2015 EP
(96) 31/03/2016 EP16717560.3
(97) 08/05/2019 EP3277681
(73) Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse
250 64293 Darmstadt, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FUCHSS, Thomas and SCHIEMANN, Kai
(54) ИМИДАЗОЛИНИЛКИНОЛИНИ И НИВНИ
УПОТРЕБИ КАКО ATM КИНАЗНИ
ИНХИБИТОРИ

a) 125 mg до 150 mg ибупрофен во комбинација
со 475 mg до 525 mg парацетамол; или
б) 275 mg до 325 mg ибупрофен во комбинација
со 975 mg до 1,025 mg парацетамол.
има уште 5 патентни барања
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(57) 1 Соединение со формула (IV)

Hal или A,
A во секој случај независно означен
неразгранет или разгранет алкил којшто има 2,
3, 4, 5 или 6 C атоми, кадешто, независно еден
од друг, 2, 3, 4, или 5 H атоми може да бидат
заменети со Hal,
Hal означува F, Cl, Br или I,
HET е избран од: 3-дифлуорометокси-5флуоропиридин-4-ил, 3-флуоро-5-

кадешто
Het1 е пиразолил, којшто може да биде
несупституиран или моно-, ди- или
трисупституиран, независно еден од друг, со

метоксипиридин-4-ил, 3-флуоро-5флуорометоксипиридин-4-ил, 3-флуоро-5(тридеутериометокси)пиридин-4-ил,
и/или негов фармацевтски прифатлив дериват,
сол, солват, таутомер, стереоизомер.
има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 36/00, A 61K 36/236, A 61K 36/286, A
61K 36/537, A 61K 36/65, A 61K 36/888, A 61K
36/69, A 61K 36/736, A 61P 25/28, A 61P 9/10
(11) 9797
(13) Т1

ризом на Ligusticum Chuanxiong (Chuan Xiong),
radix angelicae sinensis (корен на кинеска
ангелика или Dang Gui),
Radix Astragali (корен на мембранозен Milkvetch

(21) 2019/637

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

или Huang Qi),
Radix et Rhizoma Salviae Miltiorrhizae (корен на
црвена жалфија или Dan Shen),
Radix Paeoniae Rubra (корен на црвен божур,
Paeonia lactiflora Pall, Paeonia veitchii Lynch или
Chi Shao),
Цвет на Carthamus Tinctorius (шафраника или
HongHua),
Prunus Persica (семе од праска или Taoren),
Radix Polygalae (корен на тенколисна млечна

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LAZDUNSKI, Michel, Maurice, Jacques;
HEURTEAUX, Catherine, Louise, Claude and
PICARD, David
(54) ТЕРАПИЈА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА РАСТ
НА КЛЕТКИ
(57) 1 Состав кој што содржи најмалку три од

трева, Polygala tenuifolia Willd., Polygala sibirica
L. или Yuanzhi) и
Rhizoma acori Tatarinowii (ризом на слатка трева
или Shichangpu) за употреба во метод за
намалување на ефектите од мозочен удар или
невродегенерација кај предиспонирани субјекти
или субјекти со ризик од мозочен удар или

следните компоненти:

невродегенерација.
има уште 8 патентни барања

(22) 19/07/2019
(45) 30/11/2019

(30) 164352 P 27/03/2009 US
(96) 29/03/2010 EP10756446.0
(97) 15/05/2019 EP2411028
(73) Moleac Pte Ltd. 11 Biopolis Way Helios
No. 09-08 Singapore 138667, SG
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(51) C 07D 213/73, A 61K 31/4412, A 61P 35/00,
A 61P 29/00
(11) 9796
(13) Т1
(21) 2019/640
(22) 19/07/2019

(72) PINTAT, Stéphane; DAVIES, Stephen, John
and MOFFAT, David, Festus, Charles
(54) N-[2-{4-[6-АМИНО-5-(2,4ДИФЛУОРОБЕНЗОИЛ)-2-ОКСОПИРИДИН-

(45) 30/11/2019
(30) 20120018640 17/10/2012 GB and
20130006881 16/04/2013 GB
(96) 15/10/2013 EP17168533.2
(97) 17/07/2019 EP3222616
(73) MACROPHAGE PHARMA LIMITED
St. Stephens House Arthur Road Windsor,
Berkshire SL4 1RU, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

1(2H)-ИЛ]-3,5-ДИФЛУОРОФЕНИЛ}ЕТИЛ]-LАЛАНИН И НЕГОВ ТЕРБУТИЛ ЕСТЕР

(51) C 07K 16/28
(11) 9795
(21) 2019/641

РЕЦЕПТОР И НИВНА УПОТРЕБА ПРИ
ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР

(57) 1 Киселина којашто е:
N-[2-{4-[6-амино-5-(2,4-дифлуоробензоил)-2оксопиридин-1(2H)-ил]-3,5-дифлуорофенил}
етил)-L-аланин.
има уште 11 патентни барања

(13) Т1
(22) 22/07/2019

(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки
фрагмент, која што ги содржи следните CDR:

(45) 30/11/2019
(30) 201662301271 P 29/02/2016 US
(96) 28/02/2017 EP17716593.3
(97) 03/07/2019 EP3423496
(73) OSE Immunotherapeutics 22 Boulevard
Benoni Goullin 44200 Nantes, FR
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

- VH-CDR1 аминокиселинската низа од која е
Effi3-VH3-CDR1 oд НИЗА ИД Бр: 14;
- VH-CDR2 аминокиселинската низа од која е
Effi3-VH3-CDR2 од НИЗА ИД Бр: 16;
- VH-CDR3 аминокиселинската низа од која е
Efft3-VH3-CDR3 од НИЗА ИД Бр: 18;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MARY, Caroline and POIRIER, Nicolas
(54) НЕ-АНТАГОНСТИЧКИ АНТИТЕЛА
НАСОЧЕНИ ПРОТИВ АЛФА СИНЏИРОТ НА
ЕКСТРАЦЕЛУЛАРНИОТ ДОМЕН НА IL 7

- VL-CDR2 аминокиселинската низа од која е
Effi3-VL3-CDR2 од НИЗА ИД Бр: 22;
- VL-CDR3 аминокиселинската низа од која е
Effi3-VL3-CDR3 од НИЗА ИД Бр: 24; и
- VL-CDR1 аминокиселинската низа од која е
Effi3-VL3-CDR1 од НИЗА ИД Бр: 20 или
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аминокиселинската низа од која е Effi3-VL4CDR1 од НИЗА ИД Бр: 26,

врзувачки фрагмент се врзува специфично за
екстра-це¬луларниот домен на човечки CD127
и не е антагонист на CD127.
има уште 28 патентни барања

каде што антителото или неговиот антиген-

(57) 1 Соединение со формулата (I)

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00
(11) 9794
(13) Т1
(21) 2019/642
(22) 22/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 14199322 19/12/2014 EP
(96) 18/12/2015 EP15810784.7
(97) 03/07/2019 EP3233862
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

негова таутомерна или стереоизомерна
форма, назначено со тоа, што
R1 претставува -C(=O)OH, -C(=O)NH2, -NH2,

(72) MEYER, Christophe; PASQUIER, Elisabeth,
Thérèse, Jeanne; ANGIBAUD, Patrick, René;
MEVELLEC, Laurence, Anne; MEERPOEL,
Lieven; COUPA, Sophie; PONCELET, Virginie,
Sophie; PILATTE, Isabelle, Noëlle, Constance;
BERTHELOT, Didier, Jean-Claude; QUEROLLE,
Olivier, Alexis, Georges; DEMESTRE, Christophe,
Gabriel, Marcel and MERCEY, Guillaume, Jean,
Maurice
(54) ИМИДАЗОПИРИДАЗИН ДЕРИВАТИ КАКО

R2 претставува

PI3KBETA ИНХИБИТОРИ
или

95

Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

R3 претставува C1-4алкил; -CH(OH)CH2-Rq; или C1-4алкил супституиран со еден
супституент селектиран од групата составена
од хало, -OH, -NH2, -O-(C=O)-C1-4алкил, -NH(C=O)-C1-4алкил, -NH-(SO2)-C1-4алкил, N(CH3)-C1-4алкил-SO2-CH3, -NH-C1-4алкилSO2-CH3, -N(CH3)-C1-4алкил-OH, -(C=O)-NHC1-4алкил-OH, -O-(C=O)-CH(NH2)-C1-4алкил, O-(C=O)-CH(NH2)-C1-4алкил-Ar,

X претставува -NH-, -O- или -N(C1-3алкил)-;
обата R7 супституенти се исти и се
селектирани од групата составена од водород,
флуоро и метил; или обата R7 супституенти се
земени заедно да формираат заедно со
заедничкиот јаглероден атом на кој тие се
прикачени циклопропил, циклобутил или
оксетанил;
обата R8 супституенти се исти и се
селектирани од групата составена од водород и
метил; или обата R8 супституенти се земени
заедно да формираат заедно со заедничкиот
јаглероден атом на кој тие се прикачени
циклопропил, циклобутил или оксетанил;

и -NH-C1-4алкил-OH;
Rq претставува хало, -OH, -NH2, -O-(C=O)-C14алкил, -NH-(C=O)-C1-4алкил, -NH-(SO2)-C14алкил, -N(CH3)-C1-4алкил-SO2-CH3, -NH-C14алкил-SO2-CH3, -N(CH3)-C1-4алкил-OH, -O(C=O)-CH(NH2)-C1-4алкил, -O-(C=O)-CH(NH2)C1-4алкил-Ar,

R5 претставува водород, C1-6алкил, или C16алкил супституиран со една -OH;
R6 претставува водород, C1-6алкил, или C16алкил супституиран со една -OH;
Ar претставува фенил опционално
супституиран со хидрокси;
секој Heta независно претставува 4-, 5- или 6член заситен хетероциклил што содржи барем
еден хетероатом секој независно селектиран од
O, S, S(=O)p и N; наведениот 4-, 5- или 6-член
заситен хетероциклил е опционално
супституиран со еден или два супституенти
секој независно селектиран од групата
составена од C1-4алкил, -S(=O)2-C1-6алкил,
хидрокси, -C1-4алкил-S(=O)2-C1-6алкил, и C14алкил супституиран со еден хидрокси; или два
супституенти на истиот јаглероден атом од

или -NH-C1-4алкил-OH;
Y претставува -CH2- или -NH-;
R4a претставува водород, C1-4алкил, Heta, или
C1-4алкил супституиран со еден или повеќе
супституенти секој независно селектиран од
групата составена од -OH, -NR5R6 и Heta;
R4b претставува водород, хало, C1-4алкил, или
C1-4алкил супституиран со еден или повеќе
хало супституенти;
или R4a и R4b се земени заедно да формираат
заедно со фенил прстенот на кој тие се
прикачени структура со формулата (a-1), (a-2),
(a-3), (a-4) или (a-5):

96

Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

наведениот 4-, 5- или 6-член заситен
хетероциклил се земени заедно да формираат
заедно со заедничкиот јаглероден атом на кој
тие се прикачени Прстен B;
Прстен B претставува циклобутил,
циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член
заситен хетероциклил што содржи барем еден
хетероатом секој независно селектиран од O, S,
S(=O)p и N; наведениот циклобутил,

заситен хетероциклил е опционално
супституиран со еден или два C1-4алкил
супституенти, со еден C1-4алкил и еден
хидрокси супституент, или со еден хидрокси
супституент;
p претставува 1 или 2;
или негов N-оксид, фармацевтски прифатлива
адитивна сол или солват.
има уште 15 патентни барања

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

каде што B претставува јаглерод-јаглерод
врска; -O-; или -S-;
n е 0 или цел број од 3 до 8; и
k е 0 или 1; под услов да кога n е 0 k е 1;
X претставува група:

(51) C 07C 323/4C 07C 311/5C 07C 309/2C 07D
277/82, C 07D 291/04, C 07F 9/38, A 61K 31/4A
61K 31/185, A 61K 31/18, A 61K 31/165, A 61K
31/66A 61P 9/06
(11) 9793
(13) Т1
(21) 2019/643
(22) 22/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201461930031 P 22/01/2014 US
(96) 21/01/2015 EP15702370.6
(97) 08/05/2019 EP3097076
(73) Board of Regents, The University of Texas
System and Max-Delbrück-Centrum für
Molekulare Medizin 210 West 7th Street Austin,
TX 7870US and Robert-Rössle-Straße 10 13125
Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SCHUNCK, Wolf-Hagen; MÜLLER, Dominik;
FISCHER, Robert; WALLUKAT, Gerd; KONKEL,
Anne and FALCK, John, Russell
(54) НОВИ CYP-ЕИКОЗАНОИД ДЕРИВАТИ
(57) 1 Соединение со општата формула (I):
P-E-I

(I)

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што P е група претставена со
општата формула (II):
-(CH2)n-B-(CH2)k-X

каде што R и R' секое независно претставува
водород атом; или C1-C6алкил група која може
да е супституирана со еден или повеќе флуор
или хлор атом(и) или хидроксил група(и); R1

(II)

претставува хидроксил група, C1-C6алкокси, 97
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NHCN,
-NH(C1-C6алкил), -NH(C3C6циклоалкил), -NH(арил), или -O(C1C6алкилдиил)O(C=O)R11; R11 е C1-C6алкил
група која е опционално супституирана со еден
или повеќе флуор или хлор атом(и); или C3C6циклоалкил група која е опционално
супституирана со еден или повеќе флуор или
хлор атом(и) или хидроксил група(и);
R2 претставува -NHR3; -NR20R21; -OR22; -

хлор атом(и) или хидроксил група(и); или C3C6циклоалкил група која е опционално
супституирана со еден или повеќе флуор или
хлор атом(и) или хидроксил група(и);
R32 е C1-C6алкил група која е опционално
супституирана со еден или повеќе флуор или
хлор атом(и) или хидроксил група(и); или C3C6циклоалкил група која е опционално
супституирана со еден или повеќе флуор или

(OCH2-CH2)i-R23; моно-, или дисахарид, кој е
соединет со -C(O) преку естер врска преку 1-O-,
3-O-, или 6-O-позицијата на сахаридот; или
е селектирано од групата
составена од:

хлор атом(и) или хидроксил група(и);
R20 и R21 секое независно претставува
водород атом; C1-C6алкил група која може да е
супституирана со еден или повеќе флуор или
хлор атом(и) или хидроксил група(и); C3C6циклоалкил група која може да е
супституирана со еден или повеќе флуор или
хлор атом(и) или хидроксил група(и); или -C1C6алкилдиил(CO2H);
R22 е водород атом, C1-C6алкил група; или C3C6циклоалкил група; каде што C1-C6алкил
групата или C3-C6циклоалкил групата е
опционално супституирана со -NH2, -NH(C1C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил, -NH(C1C6)алкилдиил-C1-C6алкокси, еден, два или три
флуор или хлор атом(и), хидрокси, или C1C6алкокси;

каде што
R3 претставува (SO2R30); (OR31); -C1C6алкандиил(SO2R32); или -C1C6алкандиил(CO2H);
R30 е C1-C6алкил, или арил група, каде што
C1-C6алкил групата е опционално
супституирана со -NH2, -NH(C1-C6)алкил, N(C1-C6)диалкил, C1-C6алкилкарбонилокси-,
C1-C6алкоксикарбонилокси-, C1C6алкилкарбонилтио-, C1-

R23 е -OH, -O(C1-C3)алкил, или -N(C1C3)диалкил; i е цел број од 1 до 10;
R24, R25, и R26 секое независно претставува
водород атом; -C(=O)C11-C21алкил; или C(=O)C11-C21алкенил;
R27 претставува -OH; -O(CH2)2NH2, -OCH2[CH(NH2)(CO2H)], -O(CH2)2N(CH3)3; или

C6алкиламинокарбонил-, ди(C1C6)алкиламинокарбонил-, еден, два или три
флуор или хлор атоми, или хидроксил група; и
каде што арил групата е опционално
супституирана со еден, два или три
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-C6алкил, C1-C6алкокси, C1C6алкилтио, флуор или хлор атом, хидроксил
група, амино група, -NH(C1-C6алкил), и -N(C1C6)диалкил;

R4 претставува

R31 е C1-C6алкил група која е опционално
супституирана со еден или повеќе флуор или
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три флуор или хлор атом(и); или
R6 претставува хидроксил група и R7
претставува група:

h е 0, или 2;
R5 претставува водород атом; флуор или хлор
атом; -CF3; -C(=O)OR51;-NHC(=O)R52; C(=O)NR53R54; или -S(O2)OH;
R51 претставува водород атом; C1-C6алкил
група; или C3-C6циклоалкил група; каде што
C1-C6алкилта група или C3-C6циклоалкилта
група е опционално супституирана со -NH2, NH(C1-C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил, -NH(C1C6)алкилдиил-C1-C6алкокси, еден, два или три

R8 и R8' секое независно претставува водород
атом; C1-C6алкил група;-C(=O)C1-C6алкил; C(=O)C3-C6циклоалкил; -C(=O)арил; или C(=O)хетероарил; каде што C1-C6алкилот, C3C6циклоалкилот, арил, или хетероарил групата
може да се супституирани со еден, два или три
супституенти селектирани од групата составена
од флуор или хлор атом, хидрокси, -NH2, NH(C1-C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил, -NH(C1C6)алкандиил-C1-C6алкокси, и C1-C6алкокси;
R9 претставува C1-C6алкил, или арил; каде
што C1-C6алкилот е опционално супституиран

флуор или хлор атом(и), хидрокси, или C1C6алкокси;
R52, R53 и R54 секое независно претставува
C1-C6алкил група која е опционално
супституирана со еден или повеќе флуор или
хлор атом(и); C3-C6циклоалкил група која е
опционално супституирана со еден или повеќе
флуор или хлор атом(и); или арил група која е
опционално супституирана со еден, два или три
супституенти независно селектирани од групата

со -NH2, -NH(C1-C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил, NH(C1-C6)алкилдиил-C1-C6алкокси, еден, два
или три флуор или хлор атом(и), хидрокси, C1C6алкокси, арил, арилокси, -C(=O)-арил,C(=O)C1-C6алкокси; и каде што арил групата е
опционално супституирана со еден, два или три
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-C6алкил, C1-C6алкокси, C1C6алкилтио, флуор или хлор атом, хидроксил
група, амино група, -NH(C1-C6алкил),-N(C1-

составена од C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, C1C6алкокси, C1-C6алкилтио, флуор или хлор
атом, хидроксил група, амино група, -NH(C1C6алкил), -N(C1-C6)диалкил, и оксо
супституент;
R6 и R7 секое независно претставува
хидроксил група; -O(C1-C6)алкил група, -O(C2-

C6)диалкил, и оксо супституент;
g е 1 или 2;
X1 претставува кислород атом; сулфур атом;
или NH;
X2 претставува кислород атом; сулфур атом;
NH; или N(CH3);
X3 претставува кислород атом; сулфур атом;

C6)алкенил група, a, -O(C1C6)алкилдиилO(C=O)(C1-C6)алкил група, или O(C1-C6)алкилдиилO(C=O)(C2-C6)алкенил
група; каде што C1-C6алкил групата и C2C6алкенил групата може да се супституирани
со NH2, -NH(C1-C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил,
C1-C6алкилкарбонилокси-, C1C6алкоксикарбонилокси-, C1C6алкилкарбонилтио-, C1C6алкиламинокарбонил-, ди(C1C6)алкиламинокарбонил-, или еден, два или

азот атом; јаглерод атом; или C-OH; и
испрекинатата линија претставува јаглеродјаглерод врска или јаглерод-јаглерод двојна
врска;
E е група претставена со општата формула (III)
или (IV):
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каде што
прстен претставува 5-член или 6-член
карбоцикличен или хетероцикличен прстен што
содржи барем една двојна врска; и L и T секое
независно претставува прстен атом, каде што L
и T се соседни на друго;
R12 и R13 секое независно претставува
водород атом, флуор атом, хидрокси, -NH2, C1C6алкил, C1-C6алкокси, -C(=O)-арил, -C(=O)C1C6алкил, или -SO2(C1-C6алкил); или -SO2арил;
каде што некое од горенаведените C1-C6алкил,
C1-C6алкокси, или арил се опционално
супституирани со еден, два или три
супституенти независно селектирани од групата
составена од -NH2, -NH(C1-C6)алкил, -N(C1C6)диалкил, C1-C6алкилкарбонилокси-, C1C6алкоксикарбонилокси-, C1C6алкилкарбонилтио-, C1C6алкиламинокарбонил-, ди(C1C6)алкиламинокарбонил-, флуор или хлор
атом, и хидрокси; или R12 и R13 се земени
заедно за да формираат 5-член или 6-член
прстен, кој прстен е опционално супституиран
со еден, два или три супституенти независно
селектирани од групата составена од -NH2,NH(C1-C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил, C1-

каде што
R40, R4R43, и R44 секое претставува водород
атом; R42 е метил група и R45 е етил група;
m е 3 или 4, под услов да m е 3 кога E е група
според општата формула (IV); под услов да
кога n е 3, B е O или S, k е E е група според
општата формула (IV), и секое од R12 и R13 е
водород атом; или кога n е 5, 6, 7, или 8, B и k
се како што е дефинирано горе, E е група
според општата формула (IV), и секое од R12 и
R13 е водород атом;
P претставува група:
-(CH2)3-O-(CH2)-X81; -(CH2)5-O-(CH2)-X81; (CH2)3-S-(CH2)-X81; -(CH2)5-S-(CH2)-X81 ;(CH2)5-O-X82; -(CH2)7-O-X82; -S-X82; -O-X82; (CH2)5-X83 или -(CH2)7-X83;
каде што
X81 претставува група:

X82 претставува група:

C6алкилкарбонилокси-, C1C6алкоксикарбонилокси-, C1C6алкилкарбонилтио-, C1C6алкиламинокарбонил-, ди(C1C6)алкиламинокарбонил-, флуор или хлор
атом, и хидрокси;
I е -(CH2)m-Y,
каде што
Y претставува група:

100

Патенти

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

R23; моно-, или дисахарид, кој е соединет со C(O) преку естер врска преку 1-0-, 3-O-, или 6O-позицијата на сахаридот; или
е селектирано од групата составена од:
X83 претставува група:

каде што
R3' претставува (SO2R30); (OR31); -C1C6алкандиил(SO2R32); или -C2C6алкандиил(CO2H);
R22' е C3-C6циклоалкил група, која е
опционално супституирана со -NH2, -NH(C1C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил, -NH(C1C6)алкилдиил-C1-C6алкокси, еден, два или три
флуор или хлор атом(и), хидрокси, или C1C6алкокси;
R23 и i се како што е дефинирано горе, под
услов да кога i = 3 R23 не е -OH;
R24, R25, R26, и R27 се како што е дефинирано
горе;
R4' е дефинирано како R4 горе; и h е
дефинирано како горе;
R6' и R7' се дефинирани како R6 и R7 горе;
R8" и R8"' се дефинирани како R8 и R8' горе;

R и R' се дефинирани како горе;
R1' е дефинирано како R1 горе;
R2' претставува -NHR3'; -OR22'; -(OCH2-CH2)i-

R9' е дефинирано како R9 горе; R9"
претставува арил која е опционално
супституирана со еден, два или три
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-C6алкил, C1-C6алкокси, C1C6алкилтио, флуор или хлор атом, хидроксил
група, амино група, -NH(C1-C6алкил), -N(C1C6)диалкил, и оксо супституент.
има уште 13 патентни барања
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1

Фармацевтска формулација која се

(51) A 61K 31/138, A 61K 31/58, A 61K 45/06, A

(57)

61K 9/00, A 61P 11/08
(11) 9792
(21) 2019/645

состои од формулација на сув прав од 4-{(1R)2-[(6-{2-[(2,6дихлоробензил)окси]етокси}хексил)амино]-1хидроксиетил}-2-(хидроксиметил)фенол:

(13) Т1
(22) 22/07/2019
(45) 30/11/2019

(30)
(96) 26/02/2009 EP09779096.8
(97) 22/05/2019 EP2400950
(73) Glaxo Group Limited
980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BAKER, Darrell; BRUCE, Mark and
THOMAS, Marian
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ СЕ
СОСТОЈАТ ОД 4-{(1R)-2-[(6-{2-[(2,6ДИХЛОРОБЕНЗИЛ)ОКСИ]ЕТОКСИ}ХЕКСИЛ)А
МИНО]-1-ХИДРОКСИЕТИЛ}-2(ХИДРОКСИМЕТИЛ)ФЕНОЛ

(51) B 65D 1/30
(11) 9791
(21) 2019/646

(13) Т1
(22) 23/07/2019

или негова фармацевтски прифатлива сол,
носач и трикомпонентен агенс, кадешто
трокомпонентниот агенс е магнезиум стеарат и
кадешто Соединението (I) е администрирано со
инхалација на доза од 12.5, 25 или 50 μg на
ден, пресметано како слободна база за
употреба во лекувањето на респираторни
болести.
има уште 17 патентни барања

(30)
(96)
(97)
(73)
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(45) 30/11/2019
201505796 02/04/2015 GB
01/04/2016 EP16720470.0
22/05/2019 EP3277590
LINPAC Packaging Limited
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Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

ѕидови (4а, 4б) кои што се издигнуваат од
основата (3а, 3б) , каде што преградите (2а, 2б)
може да се одвојуваат една од друга по
должина на една линија на прекр-шу¬вање (5)
која што има една или повеќе вдлабнатини (6),
и
што се карактеризира со тоа што линијата на
прекршување (5) има еден или повеќе
закривени
де¬лови.

Wakefield Road Featherstone Pontrefract West
Yorkshire WF7 5DE, GB
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DAVEY, Alan; ELKINGTON, Ben and
ROWSON, James, Thomas, Philip
(54) КОНТЕЈНЕР ЗА ПАКУВАЊЕ СО ПОВЕЌЕ
ПРЕГРАДИ
(57) 1 Контејнер (1) кој што има најмалку две
прегради (2а, 2б), од кои секоја преграда (2а,
2б) има ос-но¬ва (3а, 3б) и еден или повеќе

има уште 21 патентни барања

(51) F 01C 1/32, F 01C 1/356, F 02B 53/08
(11) 9790
(13) Т1
(21) 2019/647
(22) 23/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 20140002860 18/02/2014 GB

Avon, Warwickshire CV37 6AH, GB and 165
Brompton Park Crescent London SW6 1SX, GB

(96) 06/02/2015 EP15711265.7
(97) 22/05/2019 EP3114319
(73) Tulino Research & Partners Ltd. and
Tulino, Rosario Rocco Barclays Bank
Chambers 11-48 Bridge Str. Stratford-upon-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TULINO, Rosario Rocco
(54) ДЕЗМОДРОМИЧЕН ЕНДОТЕРМЕН
РОТОРСКИ МОТОР СО КОМОРА ЗА
НАДВОРЕШНО СОГОРУВАЊЕ НА
ВАРИРАЧКИ ВОЛУМЕН
(57) 1 Ендотермен роторски мотор кој
предизвикува еден моќен удар со секое вртење
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на осовината се состои од:
- клип (2) со кружен пресек кој се врти со
лизгање без внатрешно триење во обемот од
поголем цилиндар со иста должина (1);
- попречни лизгачки лопатки (4), коишто
поминуваат низ прорези обезбедени од
цилиндарот (1) и се допираат со клипот (2) ;
- влез, притисок, експанзија и комори за

- дезмодромични пруги (6) контролирани во
двете насоки на лизгање на лопатките;
- комора за согорување на варирачки волумен
(11), лоцирана надвор од цилиндарот, која
заедно со ротирачките вентили (7, 8) дозволува
согорување во постојан волумен;
- две еднакви назабени тркала (17) едно
обезбедено со погонска осовина и другото

издувни гасови се формирани со попречното
лизгање на лопатките (4), надворешната
површина на клипот (2) и внатрешната
површина од цилиндарот (1);
- површината на цилиндарот во надолжна
насока е обезбедена со прорези за да се

заклучено на оската од еден од ротационите
вентили, поврзани со погонски ланец (18), за да
дадат правилно движење и соодветна фаза на
двата вентили (7, 8);
- два ексцентрични механизми (5, 15), првиот
екцентричен механизам (5) е лоциран во

приспособат канали за влезни и издувни гасови
(9, 10) и притисок и ротациони вентили за
издувни гасови (7, 8);

цилиндарот (1) и го носи клипот (2), вториот
ексцентричен механизам (15) е лоциран надвор
од цилиндарот (1), паралелно на првиот и со
основата во дезмодромичната пруга (6).
има уште 13 патентни барања

ендотермниот роторски мотор е карактеризиран
со следнава содржина:
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(51) C 07D 403/12, A 61K 31/4184, A 61P 35/00
(11) 9789
(13) Т1

(57) 1 Соединение со Формула I:

(21) 2019/648

(22) 24/07/2019
(45) 30/11/2019
(30) 201562200684P 04/08/2015 US
(96) 28/07/2016 EP16750326.7
(97) 26/06/2019 EP3331873
(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) CLAYTON, Joshua Ryan
(54) 4-(3-ПИРАЗОЛИЛАМИНО)БЕНЗИМИДАЗОЛ ДЕРИВАТ КАКО JAK1
ИНХИБИТОР ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК

(51) G 09F 19/22
(11) 9788
(21) 2019/650

(13) Т1
(22) 25/07/2019
(45) 30/11/2019

(30) ZA20120009208 06/12/2012 -(96) 30/09/2013 EP13817976.7
(97) 01/05/2019 EP2929525
(73) Motion Icon (Proprietary) Limited
139 Josiah Gumede Road Pinetown 3610, -(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DAWS, Nigel, John
(54) МЕТОД НА ПРОИЗВОДСТВО НА
ДИСПЛЕЈ ПАНЕЛ, НАВЕДЕНИОТ ДИСПЛЕЈ
ПАНЕЛ Е ОПЕРАТИВЕН ЗА ДА ОВОЗМОЖИ
ПРИКАЖУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА
СКАЛИЛО ОД ЕСКАЛАТОР
(57) 1 Метод на производство на дисплеј
панел (100), дисплеј панелот е опративен за да
овозможи прикажување на содржина на
скалило од ескалатор, методот ги содржи
чекорите на:

или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 11 патентни барања

печатење на посакувана содржина од реклама
на површина од крут пластичен лист (102);
производство на вакуумски формиран лист
(302) со вакуумско формирање на испечатениот
пластичен лист кој го исполнува посакуваниот
дел од профилот на скалилото на ексалатор
(104);
отсекување на краевите на вакуумски
формираниот лист (302) на сите четири страни
(106); и
аплицирање на адезивна супстанција на
задната површина од вакуумски формираниот
лист (302, 108);
се карактеризира со тоа што вакуумски
формираните пластични листови (302) содржат
отвори (206) формирани од извишувања (208) и
жлебови (210), наведените отвори (206) од
вакуум формираните пластични листови (302)
ја заземаат формата на отворите (206) од
скалилото на ескалатор.
има уште 4 патентни барања
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП)
(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот
(51)

(51) основен

(11)

(13)

8C02F1/52

8C02F9/00

9723

T1

8C07K14/22

8A61K39/095

9776

T1

8C02F103/42

8C02F9/00

9723

T1

8A61K31/337

8C07K16/22

9777

T1

8E04H4/16

8A47L9/06

9724

T1

8C07K16/22

8C07K16/22

9777

T1

8A61H23/02

8A61N1/32

9727

T1

8C12N15/85

8A01K67/027

9778

T1

8A61H7/00

8A61N1/32

9727

T1

8A61K31/05

8A61K9/20

9799

T1

8C07K14/725

8A61K39/00

9728

T1

8A61K31/122

8A61K9/20

9799

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

9734

T1

8A61P29/00

8A61K31/167

9800

T1

8A61K36/76

8A61Q19/00

9736

T1

8A61K31/4412

8C07D213/73

9796

T1

8A61K31/506

8C07D213/82

9737

T1

8A61K31/4709

8C07D401/14

9714

T1

8A61P29/00

8C07D213/82

9737

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

9714

T1

8C07D417/12

8C07D213/82

9737

T1

8C07D417/14

8C07D401/14

9714

T1

8C12N15/86

8A61K48/00

9749

T1

8A61K31/4995

8C07D515/22

9781

T1

8F24H1/43

8F24H1/43

9751

T1

8A61P9/00

8A61K38/22

9782

T1

8A61K31/4545

8C07D471/04

9752

T1

8C07D471/04

9752

T1

8C12N1/19

8A61K38/22

9782

T1

8A61K31/53

8A61K31/506

8C07D403/04

9783

T1

8C12N15/113

8C12N15/113

9753

T1

8C07D403/04

8C07D403/04

9783

T1

8F26B3/347

8F23G7/06

9754

T1

8C07D471/04

8C07D403/04

9783

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

9757

T1

8A61P3/06

8A61P9/04

9784

T1

8A61K31/506

8C07H19/00

9760

T1

8A61P3/10

8A61P9/04

9784

T1

8A61K9/48

8A61K9/48

9710

T1

8B01D53/94

8B01J21/00

9766

T1

8H04N19/103

8H04N19/103

9740

T1

8B01J35/04

8B01J21/00

9766

T1

8H04N19/182

8H04N19/117

9741

T1

8H04N19/117

9741

T1

8A61K31/18

8C07C309/21

9793

T1

8H04N19/82

8C07C309/21

8C07C309/21

9793

T1

8A61K31/192

8A61K31/167

9800

T1

8C07C323/41

8C07C309/21

9793

T1

8A61M39/00

8A61J1/20

9804

T1

8C07D291/04

8C07C309/21

9793

T1

8B66C19/00

8B66D1/26

9771

T1

8A23G3/54

8A23G1/54

9786

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

9794

T1

8A61P19/02

8C07D417/06

9787

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

9714

T1

8C07H19/06

8C07H1/00

9711

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

9714

T1

8C07K16/46

8C12N15/85

9715

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

9768

T1

8A61K31/69

8C07C229/00

9718

T1

8A61K31/4995

8C07D515/22

9780

T1

8A61K31/498

8A61K31/428

9805

T1

8A61P19/06

8A61P9/04

9784

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

9743

T1

8A61P9/12

8A61P9/04

9784

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

9743

T1

8C07C315/04

8C07C315/00

9773

T1
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8B01J21/00

8B01J21/00

9766

T1

8A61P29/00

8C07D213/73

9796

T1

8A01K67/027

8C12N15/85

9715

T1

8A61P35/00

8C07D213/73

9796

T1

8C01F17/00

8C01G25/02

9770

T1

8A61K36/286

8A61K36/00

9797

T1

8A61P35/04

8C07K16/30

9772

T1

8C07D405/14

8C07D401/14

9714

T1

8A61K49/00

8C07C229/00

9718

T1

8A61K45/06

8C07D471/04

9798

T1

8A61K31/4709

8A61K31/428

9805

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

9769

T1

8H04N7/24

8H04N7/24

9742

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

9768

T1

8A61K9/20

8A61K31/506

9806

T1

8A61K31/517

8C07D239/70

9779

T1

8A61K9/48

8A61K31/506

9806

T1

8C07D239/70

8C07D239/70

9779

T1

8C02F1/76

8C02F9/00

9723

T1

8C07K1/04

8A61K38/22

9782

T1

8C02F103/00

8C02F9/00

9723

T1

8A61P1/04

8A61P9/04

9784

T1

8C02F9/00

8C02F9/00

9723

T1

8A61P13/12

8A61P9/04

9784

T1

8E02B15/08

8C02F9/00

9723

T1

8A61P35/00

8A61P9/04

9784

T1

8E04H4/00

8C02F9/00

9723

T1

8C07D417/10

8A61P9/04

9784

T1

8E02F3/88

8A47L9/06

9724

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

9775

T1

8E02F3/92

8A47L9/06

9724

T1

8G09F19/22

8G09F19/22

9788

T1

8A61P35/00

8A61K38/43

9726

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

9789

T1

8A61K31/505

8A61K9/20

9731

T1

8B01J35/00

8B01J21/00

9766

T1

8B29B9/12

8B29L1/00

9733

T1

8A61P11/08

8A61K9/00

9792

T1

8C07D405/12

8C07D213/82

9737

T1

8A61K31/41

8C07C309/21

9793

T1

8C07D413/12

8C07D213/82

9737

T1

8C07F9/38

8C07C309/21

9793

T1

8B01J8/18

8B22C5/08

9738

T1

8A23G1/54

8A23G1/54

9786

T1

8A61K31/713

8A61K48/00

9749

T1

8C07D417/06

8C07D417/06

9787

T1

8A61K35/06

8A61K48/00

9749

T1

8C07D487/08

8C07D417/06

9787

T1

8A61K31/501

8C07D471/04

9752

T1

8C07D491/048

8C07D491/048

9716

T1

8A61K31/506

8C07D471/04

9752

T1

8B01J23/36

8C01G25/02

9770

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

9752

T1

8A61P35/00

8C07C229/00

9718

T1

8C07D513/04

8C07D471/04

9752

T1

8H04N19/91

8H04N19/91

9719

T1

8A61K31/7088

8C12N15/113

9753

T1

8H04N19/70

8H04N19/91

9721

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

9759

T1

8H04N19/176

8H04N7/24

9742

T1

8C07D471/04

8C07H19/00

9760

T1

8G01N33/569

8G01N33/569

9722

T1

8C07H19/00

8C07H19/00

9760

T1

8C02F1/78

8C02F9/00

9723

T1

8A61P1/00

8A61K35/74

9713

T1

8A47L9/06

8A47L9/06

9724

T1

8A61K31/198

8A61K9/14

9762

T1

8A61P25/28

8A61K45/06

9725

T1

8H04N19/61

8H04N19/117

9741

T1

8A61K38/00

8A61K39/00

9728

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

9778

T1

8C04B35/043

8C04B35/01

9729

T1

8A24F47/00

8A24F47/00

9802

T1

8C04B35/626

8C04B35/01

9729

T1

8A61M16/00

8A24F47/00

9802

T1

8C04B35/63

8C04B35/01

9729

T1

8A61M5/00

8A61J1/20

9804

T1

8B29B9/00

8B29L1/00

9733

T1

8B66D1/26

8B66D1/26

9771

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

9734

T1

8B66D5/30

8B66D1/26

9771

T1

8A61Q17/04

8A61Q19/00

9736

T1
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8C07D401/12

8C07D213/82

9737

T1

8B01J35/10

8C01G25/02

9770

T1

8F27B15/16

8B22C5/08

9738

T1

8A61K39/395

8C07K16/30

9772

T1

8A61K31/4985

8C07D403/14

9747

T1

8C07C229/00

8C07C229/00

9718

T1

8A61P35/00

8C07D403/14

9747

T1

8C07F5/02

8C07C229/00

9718

T1

8C07K14/47

8A61K39/00

9748

T1

8A61P29/00

8C07D487/04

9743

T1

8A61K31/337

8A61K48/00

9749

T1

8A61K9/00

8A61K31/506

9806

T1

8A61K31/497

8C07D471/04

9752

T1

8B01F3/04

8B01F3/04

9765

T1

8A61P31/20

8C12N15/113

9753

T1

8H04N19/91

8H04N19/91

9720

T1

8B01D53/00

8F23G7/06

9754

T1

8C02F1/467

8C02F9/00

9723

T1

8F23G7/06

8F23G7/06

9754

T1

8C02F1/72

8C02F9/00

9723

T1

8A61K31/497

8C07D417/14

9755

T1

8A61K45/06

8A61K45/06

9725

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

9757

T1

8B29L1/00

8B29L1/00

9733

T1

8A61K31/4192

8C07H19/00

9760

T1

8B30B11/20

8B29L1/00

9733

T1

8C07H19/14

8C07H19/00

9760

T1

8C07K16/32

8C07K16/28

9734

T1

8A01G31/00

8A01G31/02

9761

T1

8A61Q19/00

8A61Q19/00

9736

T1

8A61K38/00

8C12N9/26

9763

T1

8A61K31/4439

8C07D213/82

9737

T1

8H04N19/122

8H04N19/103

9740

T1

8A61K38/08

8A61K39/00

9748

T1

8H04N19/46

8H04N19/103

9740

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

9748

T1

8B62B5/00

8B62B9/00

9801

T1

8A61K48/00

8A61K48/00

9749

T1

8B62B9/00

8B62B9/00

9801

T1

8C07K14/705

8A61K48/00

9749

T1

8A61M11/04

8A24F47/00

9802

T1

8A61K39/00

8C07K16/30

9750

T1

8A61M15/06

8A24F47/00

9802

T1

8A61P43/00

8C07D417/14

9755

T1

8A61J1/20

8A61J1/20

9804

T1

8A61K45/06

8C07D487/04

9757

T1

8B66D1/58

8B66D1/26

9771

T1

8A61K47/26

8A61K9/48

9710

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

9795

T1

8A61K35/74

8A61K35/74

9713

T1

8C07D213/73

8C07D213/73

9796

T1

8A61K9/14

8A61K9/14

9762

T1

8A61K36/236

8A61K36/00

9797

T1

8H04N19/119

8H04N19/103

9740

T1

8A61P25/28

8A61K36/00

9797

T1

8H04N19/176

8H04N19/103

9740

T1

8A61P29/00

8C07D401/14

9714

T1

8H04N19/19

8H04N19/103

9740

T1

8C07D409/14

8C07D401/14

9714

T1

8H04N19/96

8H04N19/103

9740

T1

8C12N1/21

8A61K38/22

9782

T1

8A61K31/525

8A61K9/20

9799

T1

8A61P43/00

8A61P9/04

9784

T1

8A61M15/00

8A24F47/00

9802

T1

8A61P1/00

8A61K31/74

9745

T1

8A61K36/537

8A61K36/00

9797

T1

8A23B4/20

8A23B4/20

9746

T1

8A61K36/65

8A61K36/00

9797

T1

8C07K14/24

8C07K14/24

9767

T1

8A61K36/736

8A61K36/00

9797

T1

8B65D1/30

8B65D1/30

9791

T1

8A61P9/10

8A61K36/00

9797

T1

8A61K31/185

8C07C309/21

9793

T1

8C07D495/04

8C07D401/14

9714

T1

8C07D277/82

8C07C309/21

9793

T1

8C07D515/22

8C07D515/22

9780

T1

8C07D277/56

8C07D417/06

9787

T1

8C07K14/64

8A61K38/22

9782

T1

8C07K16/22

8C12N15/85

9715

T1

8A61P31/16

8C07D403/04

9783

T1

8C07D491/04

8C07D491/048

9716

T1

8C08F2/00

8C08L23/06

9774

T1
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8A61P29/00

8C07D487/04

9775

T1

8H04N19/30

8H04N19/103

9740

T1

8A61K31/74

8A61K31/74

9745

T1

8H04N19/117

8H04N19/117

9741

T1

8F01C1/356

8F02B53/08

9790

T1

8C12N15/00

8A61K39/095

9776

T1

8F02B53/08

8F02B53/08

9790

T1

8A61K31/198

8A61K9/20

9799

T1

8B01J23/755

8B01J21/00

9766

T1

8A61K47/18

8A61K31/167

9800

T1

8B01J37/12

8B01J21/00

9766

T1

8B66C1/04

8B66D1/26

9771

T1

8A61K31/138

8A61K9/00

9792

T1

8A61K31/5025

8C07D487/04

9794

T1

8C07K16/00

8C12N15/85

9715

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

9794

T1

8B01J21/06

8C01G25/02

9770

T1

8A61K36/888

8A61K36/00

9797

T1

8B01J23/48

8C01G25/02

9770

T1

8A61K31/4375

8C07D471/04

9798

T1

8G01N33/574

8C07K16/30

9772

T1

8A61P35/00

8C07D515/22

9781

T1

8A61K31/155

8C07C229/00

9718

T1

8C07D515/22

8C07D515/22

9781

T1

8A61K31/428

8A61K31/428

9805

T1

8A61P17/02

8A61K38/22

9782

T1

8H04N19/61

8H04N7/24

9742

T1

8A61P31/00

8A61K38/22

9782

T1

8H04N19/70

8H04N7/24

9742

T1

8C07C315/00

8C07C315/00

9773

T1

8A61K9/28

8A61K31/506

9806

T1

8C07C317/24

8C07C315/00

9773

T1

8B01F15/00

8B01F3/04

9765

T1

8C08L23/06

8C08L23/06

9774

T1

8B01D21/01

8C02F9/00

9723

T1

8C11B13/00

8A23B4/20

9746

T1

8C02F1/00

8C02F9/00

9723

T1

8B01J23/889

8B01J21/00

9766

T1

8C02F1/44

8C02F9/00

9723

T1

8A61K45/06

8A61K9/00

9792

T1

8A61K31/445

8A61K45/06

9725

T1

8A61K31/661

8C07C309/21

9793

T1

8A61K9/00

8A61K45/06

9725

T1

8A61P17/06

8C07D417/06

9787

T1

8A61N1/32

8A61N1/32

9727

T1

8A61P37/00

8C07D417/06

9787

T1

8C04B35/01

8C04B35/01

9729

T1

8C07D417/14

8C07D417/06

9787

T1

8A61K31/27

8A61K9/20

9731

T1

8C07H19/16

8C07H1/00

9711

T1

8A61K31/63

8A61K9/20

9731

T1

8B01J23/00

8C01G25/02

9770

T1

8A61P31/18

8A61K9/20

9731

T1

8H04N19/70

8H04N19/91

9719

T1

8A61K31/047

8A61Q19/00

9736

T1

8A61K31/5377

8A61K31/428

9805

T1

8A61K31/44

8C07D213/82

9737

T1

8G06T9/00

8H04N7/24

9742

T1

8C07D213/82

8C07D213/82

9737

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

9744

T1

8C07K16/30

8C07K16/30

9750

T1

8E02B15/06

8C02F9/00

9723

T1

8A61K31/7068

8C07H19/00

9760

T1

8A61K38/43

8A61K38/43

9726

T1

8A61P31/14

8C07H19/00

9760

T1

8A61K38/48

8A61K38/43

9726

T1

8C07H19/06

8C07H19/00

9760

T1

8A61N1/04

8A61N1/32

9727

T1

8A61K31/454

8A61K9/48

9710

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

9728

T1

8A61P37/00

8A61K35/74

9713

T1

8C04B35/16

8C04B35/01

9729

T1

8A61K9/16

8A61K9/14

9762

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

9731

T1

8C12N9/26

8C12N9/26

9763

T1

8B01J2/20

8B29L1/00

9733

T1

8H04N19/105

8H04N19/103

9740

T1

8A61K8/365

8A61Q19/00

9736

T1

8H04N19/132

8H04N19/103

9740

T1

8A61K9/00

8A61Q19/00

9736

T1

8H04N19/147

8H04N19/103

9740

T1

8A61Q19/10

8A61Q19/00

9736

T1
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8B22C5/18

8B22C5/08

9738

T1

8B01J37/02

8B01J21/00

9766

T1

8F27B15/09

8B22C5/08

9738

T1

8B01J37/18

8B01J21/00

9766

T1

8A61K38/16

8A61K39/00

9748

T1

8C23C8/00

8B01J21/00

9766

T1

8C07K16/28

8C07K16/30

9750

T1

8A61K31/165

8C07C309/21

9793

T1

8A61K31/444

8C07D471/04

9752

T1

8A61P9/06

8C07C309/21

9793

T1

8F23L15/00

8F23G7/06

9754

T1

8C07C311/51

8C07C309/21

9793

T1

8A61P13/02

8C07D417/14

9755

T1

8A61K31/427

8C07D417/06

9787

T1

8A61K31/4985

8C07D471/04

9759

T1

8C12N15/85

8C12N15/85

9715

T1

8C07D473/34

8C07H19/00

9760

T1

8B01J23/10

8C01G25/02

9770

T1

8C07H19/16

8C07H19/00

9760

T1

8C01G25/02

8C01G25/02

9770

T1

8A01G31/02

8A01G31/02

9761

T1

8A61P35/00

8C07K16/30

9772

T1

8H04N19/50

8H04N19/103

9740

T1

8C07K16/30

8C07K16/30

9772

T1

8A61K39/095

8A61K39/095

9776

T1

8H04N19/91

8H04N19/91

9721

T1

8C07K16/00

8A01K67/027

9778

T1

8A61K31/53

8A61K31/428

9805

T1

8A61K31/10

8A61K9/20

9799

T1

8C07D487/04

8A61K31/428

9805

T1

8A61K31/355

8A61K9/20

9799

T1

8H04N19/119

8H04N7/24

9742

T1

8A61K47/36

8A61K9/20

9799

T1

8H04N19/122

8H04N7/24

9742

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

9799

T1

8A61K31/506

8A61K31/506

9806

T1

8A61K9/28

8A61K9/20

9799

T1

8H04N19/70

8H04N19/91

9720

T1

8A61K31/167

8A61K31/167

9800

T1

8B01D21/00

8C02F9/00

9723

T1

8A61K9/08

8A61K31/167

9800

T1

8C02F1/56

8C02F9/00

9723

T1

8A61K36/69

8A61K36/00

9797

T1

8C02F103/02

8C02F9/00

9723

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

9714

T1

8E04H4/12

8C02F9/00

9723

T1

8C07D519/00

8C07D471/04

9798

T1

8A61K31/4045

8A61K45/06

9725

T1

8A61P29/00

8C07D471/04

9769

T1

8A61K31/55

8A61K45/06

9725

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

9768

T1

8C02F1/32

8C02F1/32

9730

T1

8C07D401/04

8C07D239/70

9779

T1

8A61K47/30

8A61K9/20

9731

T1

8A61P35/00

8C07D515/22

9780

T1

8C07K16/18

8C07K16/18

9732

T1

8A61K38/22

8A61K38/22

9782

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

9734

T1

8C07H21/04

8A61K38/22

9782

T1

8E04H4/08

8E04H4/08

9735

T1

8C07K17/08

8A61K38/22

9782

T1

8A61K8/04

8A61Q19/00

9736

T1

8A61P1/12

8A61P9/04

9784

T1

8A61K31/444

8C07D213/82

9737

T1

8A61P11/00

8A61P9/04

9784

T1

8B01J8/26

8B22C5/08

9738

T1

8A61P9/04

8A61P9/04

9784

T1

8B22C5/08

8B22C5/08

9738

T1

8A61P9/10

8A61P9/04

9784

T1

8A61K39/395

8C07K16/30

9750

T1

8F16L9/12

8C08L23/06

9774

T1

8F28D7/02

8F24H1/43

9751

T1

8A61P37/00

8C07D487/04

9775

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

9752

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

9775

T1

8A61K31/496

8C07D471/04

9752

T1

8C11B1/10

8A23B4/20

9746

T1

8B05D3/02

8F23G7/06

9754

T1

8A61P35/00

8C07D403/12

9789

T1

8C07D417/14

8C07D417/14

9755

T1

8F01C1/32

8F02B53/08

9790

T1

8A61K31/4184

8C07H19/00

9760

T1
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8A61K31/522

8C07H19/00

9760

T1

8A61K47/36

8A61K9/00

9744

T1

8A61K31/675

8C07H19/00

9760

T1

8A61K47/38

8A61K9/00

9744

T1

8A61K31/708

8C07H19/00

9760

T1

8A61K9/16

8A61K9/00

9744

T1

8H04N19/44

8H04N19/103

9740

T1

8E02B15/04

8C02F9/00

9723

T1

8A61K31/07

8A61K9/20

9799

T1

8A61K31/27

8A61K45/06

9725

T1

8A61K36/00

8A61K36/00

9797

T1

8C04B35/20

8C04B35/01

9729

T1

8C07D401/12

8C07D401/14

9714

T1

8C04B35/66

8C04B35/01

9729

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

9798

T1

8A61K31/33

8A61K9/20

9731

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

9798

T1

8A61K39/00

8C07K16/18

9732

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

9769

T1

8B29B9/10

8B29L1/00

9733

T1

8A61P29/00

8C07D239/70

9779

T1

8G01N33/574

8C07K16/28

9734

T1

8A61P25/28

8A61K38/22

9782

T1

8A61K8/34

8A61Q19/00

9736

T1

8A61P9/10

8A61K38/22

9782

T1

8A61K8/60

8A61Q19/00

9736

T1

8C12P21/02

8A61K38/22

9782

T1

8A61P37/00

8C07D213/82

9737

T1

8A61K31/427

8A61P9/04

9784

T1

8C07D403/14

8C07D403/14

9747

T1

8A61P13/04

8A61P9/04

9784

T1

8A61P35/00

8A61K39/00

9748

T1

8C07C317/28

8C07C315/00

9773

T1

8C12N7/00

8A61K48/00

9749

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

9775

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

9752

T1

8A61K31/4184

8C07D403/12

9789

T1

8A61K31/713

8C12N15/113

9753

T1

8A61K31/58

8A61K9/00

9792

T1

8A61P13/10

8C07D417/14

9755

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

9792

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

9757

T1

8C07H1/00

8C07H1/00

9711

T1

8A61P25/16

8C07D471/04

9759

T1

8C07D499/87

8C07D499/87

9712

T1

8A61K31/7072

8C07H19/00

9760

T1

8A61M5/315

8A61M5/315

9717

T1

8C12N9/99

8C07H19/00

9760

T1

8A61K31/4439

8A61K31/428

9805

T1

8A61K47/36

8A61K9/48

9710

T1

8A61K31/506

8A61K31/428

9805

T1

8G01N33/68

8G01N33/68

9764

T1

8H04N19/96

8H04N7/24

9742

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носителнаправотонапатент
(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)
(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот
(73)

(51)

(11)

(13)

4D Pharma Research Limited

A 61K 35/74

9713

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 37/00

9737

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 1/00

9745

T1

A-Steel S.R.L.

F 24H 1/43

9751

T1

A-Steel S.R.L.

F 28D 7/02

9751

T1

ADC Therapeutics SA

A 61K 39/395

9768

T1

ADC Therapeutics SA

A 61P 35/00

9768

T1

ADC Therapeutics SA

A 61P 35/04

9772

T1

ADC Therapeutics SA

C 07K 16/30

9750

T1

ADC Therapeutics SA

G 01N 33/574

9734

T1

AFT Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/192

9800

T1

AFT Pharmaceuticals Limited

A 61P 29/00

9800

T1

AFT Pharmaceuticals Limited

A 61K 9/08

9800

T1

AFT Pharmaceuticals Limited

A 61K 47/18

9800

T1

AFT Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/167

9800

T1

Adaptimmune Limited

C 07K 14/725

9728

T1

Adaptimmune Limited

A 61K 38/00

9728

T1

Adaptimmune Limited

A 61K 39/00

9728

T1

Aktsionernoe Obschestvo "Farmasyntez"

A 61K 47/30

9731

T1

Aktsionernoe Obschestvo "Farmasyntez"

A 61K 31/33

9777

T1

Aktsionernoe Obschestvo "Farmasyntez"

A 61K 31/63

9731

T1

Aktsionernoe Obschestvo "Farmasyntez"

A 61K 31/27

9725

T1

Aktsionernoe Obschestvo "Farmasyntez"

A 61P 31/18

9731

T1

Aktsionernoe Obschestvo "Farmasyntez"

A 61K 9/20

9799

T1

Aktsionernoe Obschestvo "Farmasyntez"

A 61K 31/505

9731

T1

Allecra Therapeutics SAS

C 07D 499/87

9712

T1

Ambrx, Inc.

C 07K 17/08

9782

T1

Ambrx, Inc.

C 07K 1/04

9782

T1

Ambrx, Inc.

A 61K 38/22

9782

T1

Ambrx, Inc.

A 61P 17/02

9782

T1

Ambrx, Inc.

A 61P 25/28

9797

T1

Ambrx, Inc.

C 07H 21/04

9782

T1

Ambrx, Inc.

C 07K 14/64

9782

T1

Ambrx, Inc.

A 61P 9/10

9782

T1

Ambrx, Inc.

C 12N 1/19

9782

T1
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Ambrx, Inc.

C 12N 1/21

9782

T1

Ambrx, Inc.

C 12P 21/02

9782

T1

Ambrx, Inc.

A 61P 9/00

9782

T1

Ambrx, Inc.

A 61P 31/00

9782

T1

Amgen Inc.

A 61P 35/00

9714

T1

Amgen Inc.

C 07K 16/28

9734

T1

Amgen Inc.

C 07K 16/32

9734

T1

Amgen Inc.

G 01N 33/574

9772

T1

Amgen Inc.

A 61K 39/395

9772

T1

Ankon Medical Technologies (Shanghai) Co., Ltd

A 61B 5/07

9803

T1

Ankon Medical Technologies (Shanghai) Co., Ltd

A 61B 1/00

9803

T1

Ankon Medical Technologies (Shanghai) Co., Ltd

A 61B 1/04

9803

T1

Ardelyx, Inc.

A 61K 31/4545

9752

T1

Ardelyx, Inc.

A 61K 31/472

9758

T1

Ardelyx, Inc.

A 61K 31/4725

9758

T1

Ardelyx, Inc.

A 61P 3/00

9758

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61K 9/48

9806

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61K 9/28

9806

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61K 9/00

9736

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61K 31/506

9737

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61K 9/20

9799

T1

Astellas Pharma Europe Ltd.

A 61K 9/00

9792

T1

Astellas Pharma Europe Ltd.

A 61K 47/36

9744

T1

Astellas Pharma Europe Ltd.

A 61K 47/38

9744

T1

Astellas Pharma Europe Ltd.

A 61K 9/16

9762

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61P 43/00

9755

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 31/497

9752

T1

Astellas Pharma Inc.

C 07D 417/14

9755

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61P 13/02

9755

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61P 13/10

9755

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/4545

9758

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/496

9752

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/497

9752

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/501

9752

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/506

9737

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/53

9752

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61P 35/00

9752

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07D 471/04

9769

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07D 513/04

9752

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/437

9752

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/444

9737

T1
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Astex Therapeutics Ltd

A 61P 35/00

9752

T1

Astex Therapeutics Ltd

A 61K 31/4985

9747

T1

Astex Therapeutics Ltd

C 07D 403/14

9747

T1

AstraZeneca UK Limited

A 61P 35/00

9747

T1

AstraZeneca UK Limited

C 07F 5/02

9718

T1

AstraZeneca UK Limited

A 61K 49/00

9718

T1

AstraZeneca UK Limited

A 61K 31/69

9718

T1

AstraZeneca UK Limited

A 61K 31/155

9718

T1

AstraZeneca UK Limited

C 07C 229/00

9718

T1

Baxalta GmbH

A 61J 1/20

9804

T1

Baxalta GmbH

A 61M 39/00

9804

T1

Baxalta GmbH

A 61M 5/00

9804

T1

Biogen MA Inc.

G 01N 33/569

9722

T1

Biogen MA Inc.

C 07K 14/24

9767

T1

Board of Regents, The University of Texas System

C 07C 311/51

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

C 07F 9/38

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

C 07D 291/04

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

C 07D 277/82

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

C 07C 323/41

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

C 07C 309/21

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

A 61P 9/06

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

A 61K 31/661

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

A 61K 31/41

9789

T1

Board of Regents, The University of Texas System

A 61K 31/185

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

A 61K 31/18

9793

T1

Board of Regents, The University of Texas System

A 61K 31/165

9793

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 401/04

9779

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 29/00

9779

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/517

9779

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 239/70

9779

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 37/00

9787

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 29/00

9714

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 31/506

9737

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 31/444

9737

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 31/4439

9737

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 31/44

9737

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 417/12

9737

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 213/82

9737

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 413/12

9737

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 401/12

9714

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 405/12

9737

T1
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CELGENE CORPORATION

A 61K 47/26

9710

T1

CELGENE CORPORATION

A 61K 47/36

9799

T1

CELGENE CORPORATION

A 61K 31/454

9710

T1

CELGENE CORPORATION

A 61K 9/48

9710

T1

CPM Europe B.V.

B 29B 9/00

9733

T1

CPM Europe B.V.

B 01J 2/20

9733

T1

CPM Europe B.V.

B 29B 9/10

9733

T1

CPM Europe B.V.

B 30B 11/20

9733

T1

CPM Europe B.V.

B 29L 1/00

9733

T1

CPM Europe B.V.

B 29B 9/12

9733

T1

Celgene Corporation

C 07C 315/00

9773

T1

Celgene Corporation

C 07C 315/04

9773

T1

Celgene Corporation

C 07C 317/24

9773

T1

Celgene Corporation

C 07C 317/28

9773

T1

Centre Hospitalier Universitaire De Toulouse

G 01N 33/68

9764

T1

Constellation Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 491/048

9716

T1

Constellation Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 491/04

9716

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 1/00

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 1/44

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 1/467

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 1/52

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 1/56

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 1/72

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 1/76

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 1/78

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

B 01D 21/01

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

B 01D 21/00

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 103/00

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

E 04H 4/12

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

E 04H 4/00

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

E 02B 15/08

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 103/02

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 103/42

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

C 02F 9/00

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

E 02B 15/04

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

E 02B 15/06

9723

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

A 47L 9/06

9724

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

E 02F 3/92

9724

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

E 02F 3/88

9724

T1

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

E 04H 4/16

9724

T1

Dolezal, Pavel

A 61K 38/43

9726

T1
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Dolezal, Pavel

A 61P 35/00

9726

T1

Dolezal, Pavel

A 61K 38/48

9726

T1

ELI LILLY AND COMPANY

A 61M 5/315

9717

T1

Eli Lilly and Company

A 61K 39/00

9728

T1

Eli Lilly and Company

C 07K 16/18

9732

T1

Eli Lilly and Company

A 61P 35/00

9734

T1

Eli Lilly and Company

A 61K 31/4184

9789

T1

Eli Lilly and Company

C 07D 403/12

9789

T1

F. Hoffmann-La Roche AG

C 07K 16/22

9715

T1

F. Hoffmann-La Roche AG

A 61K 31/337

9777

T1

Fata Aluminum S.r.l.

B 22C 5/08

9738

T1

Fata Aluminum S.r.l.

B 22C 5/18

9738

T1

Fata Aluminum S.r.l.

B 01J 8/26

9738

T1

Fata Aluminum S.r.l.

B 01J 8/18

9738

T1

Fata Aluminum S.r.l.

F 27B 15/09

9738

T1

Fata Aluminum S.r.l.

F 27B 15/16

9738

T1

Fives Stein Bilbao, S.A.

B 01D 53/00

9754

T1

Fives Stein Bilbao, S.A.

B 05D 3/02

9754

T1

Fives Stein Bilbao, S.A.

F 23G 7/06

9754

T1

Fives Stein Bilbao, S.A.

F 23L 15/00

9754

T1

Fives Stein Bilbao, S.A.

F 26B 3/347

9754

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 413/14

9714

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 409/14

9714

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 405/14

9714

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 401/14

9714

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 401/12

9737

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 471/04

9752

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

A 61P 29/00

9769

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

A 61K 31/4709

9805

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 417/14

9787

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 495/04

9714

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

A 61P 35/00

9714

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 9/28

9799

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 9/20

9799

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 47/36

9744

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 31/525

9799

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 31/355

9799

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 31/198

9799

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 31/122

9799

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 31/10

9799

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 31/05

9799

T1
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Giuliani S.p.A.

A 61K 31/07

9799

T1

Glaxo Group Limited

A 61P 11/08

9792

T1

Glaxo Group Limited

A 61K 31/138

9792

T1

Glaxo Group Limited

A 61K 31/58

9792

T1

Glaxo Group Limited

A 61K 45/06

9792

T1

Glaxo Group Limited

A 61K 9/00

9792

T1

Goodbaby Mechatronics s.r.o.

B 62B 5/00

9801

T1

Goodbaby Mechatronics s.r.o.

B 62B 9/00

9801

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 31/27

9725

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 31/4045

9725

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 31/445

9725

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 31/55

9725

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 45/06

9725

T1

H. Lundbeck A/S

A 61P 25/28

9725

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 9/00

9739

T1

Halozyme, Inc.

A 61K 38/00

9763

T1

Halozyme, Inc.

C 12N 9/26

9763

T1

Hytecon AG

C 02F 1/32

9730

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/08

9748

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/16

9748

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 39/00

9748

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61P 35/00

9748

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

C 07K 14/47

9748

T1

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/7088

9753

T1

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/713

9753

T1

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 31/20

9753

T1

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/113

9753

T1

JT International SA

A 24F 47/00

9802

T1

JT International SA

A 61M 11/04

9802

T1

JT International SA

A 61M 15/00

9802

T1

JT International SA

A 61M 15/06

9802

T1

JT International SA

A 61M 16/00

9802

T1

Janssen BioPharma, Inc.

C 07H 19/16

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

C 12N 9/99

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

C 07H 19/14

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

C 07H 19/06

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

C 07H 19/00

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

C 07D 473/34

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

C 07D 471/04

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

A 61P 31/14

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

A 61K 31/708

9760

T1
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Janssen BioPharma, Inc.

A 61K 31/7072

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

A 61K 31/7068

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

A 61K 31/675

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

A 61K 31/522

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

A 61K 31/506

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

A 61K 31/4192

9760

T1

Janssen BioPharma, Inc.

A 61K 31/4184

9760

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 17/06

9787

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 19/02

9787

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 37/00

9787

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 277/56

9787

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 417/06

9787

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 417/14

9787

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 487/08

9787

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/427

9787

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/428

9805

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/4439

9737

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/4709

9805

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/498

9805

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/506

9783

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 487/04

9794

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/53

9752

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/5377

9805

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 487/04

9775

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 35/00

9775

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/5025

9794

T1

LINPAC Packaging Limited

B 65D 1/30

9791

T1

MACROPHAGE PHARMA LIMITED

A 61K 31/4412

9796

T1

MACROPHAGE PHARMA LIMITED

A 61P 29/00

9796

T1

MACROPHAGE PHARMA LIMITED

A 61P 35/00

9794

T1

MACROPHAGE PHARMA LIMITED

C 07D 213/73

9796

T1

Mebiol Inc.

A 01G 31/00

9761

T1

Mebiol Inc.

A 01G 31/02

9761

T1

Merck Patent GmbH

A 61P 29/00

9737

T1

Merck Patent GmbH

A 61K 31/519

9757

T1

Merck Patent GmbH

C 07D 487/04

9805

T1

Merck Patent GmbH

C 07D 519/00

9798

T1

Merck Patent GmbH

C 07D 471/04

9798

T1

Merck Patent GmbH

A 61P 35/00

9798

T1

Merck Patent GmbH

A 61K 45/06

9792

T1

Merck Patent GmbH

A 61K 31/4375

9798

T1
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Moleac Pte Ltd.

A 61P 9/10

9797

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61P 25/28

9725

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/888

9797

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/736

9797

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/69

9797

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/65

9797

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/00

9797

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/286

9797

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/537

9797

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/236

9797

T1

Motion Icon (Proprietary) Limited

G 09F 19/22

9788

T1

Novartis AG

A 61K 31/519

9743

T1

Novartis AG

A 61P 29/00

9743

T1

Novartis AG

A 61P 35/00

9714

T1

Novartis AG

A 61P 37/00

9737

T1

Novartis AG

C 07D 487/04

9757

T1

Novomatic AG

H 04L 29/06

9785

T1

OSE Immunotherapeutics

C 07K 16/28

9795

T1

Oxford University Innovation Limited

C 12N 15/00

9776

T1

Oxford University Innovation Limited

A 61K 39/095

9776

T1

Oxford University Innovation Limited

C 07K 14/22

9776

T1

Pharma Mar, S.A.

A 61K 31/4995

9780

T1

Pharma Mar, S.A.

A 61P 35/00

9780

T1

Pharma Mar, S.A.

C 07D 515/22

9780

T1

Pharma Mar, S.A.

A 61K 31/4995

9781

T1

Pharma Mar, S.A.

A 61P 35/00

9781

T1

Pharma Mar, S.A.

C 07D 515/22

9781

T1

Refratechnik Holding GmbH

C 04B 35/66

9729

T1

Refratechnik Holding GmbH

C 04B 35/63

9729

T1

Refratechnik Holding GmbH

C 04B 35/626

9729

T1

Refratechnik Holding GmbH

C 04B 35/20

9729

T1

Refratechnik Holding GmbH

C 04B 35/16

9729

T1

Refratechnik Holding GmbH

C 04B 35/043

9729

T1

Refratechnik Holding GmbH

C 04B 35/01

9729

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/00

9715

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

9715

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/46

9715

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/22

9715

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

9715

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28

9734

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 39/395

9734

T1
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Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 35/00

9734

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

9778

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

9778

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/00

9778

T1

Rhizen Pharmaceuticals S.A.

C 07D 487/04

9794

T1

Rhizen Pharmaceuticals S.A.

A 61K 45/06

9792

T1

Rhizen Pharmaceuticals S.A.

A 61P 35/00

9789

T1

Rhizen Pharmaceuticals S.A.

A 61K 31/519

9743

T1

Rhodia Operations

C 01F 17/00

9770

T1

Rhodia Operations

B 01J 35/10

9770

T1

Rhodia Operations

B 01J 23/48

9770

T1

Rhodia Operations

B 01J 23/36

9770

T1

Rhodia Operations

B 01J 23/10

9770

T1

Rhodia Operations

B 01J 23/00

9770

T1

Rhodia Operations

B 01J 21/06

9770

T1

Rhodia Operations

C 01G 25/02

9770

T1

Rottapharm Ltd.

A 61K 36/76

9736

T1

Rottapharm Ltd.

A 61K 8/04

9736

T1

Rottapharm Ltd.

A 61K 8/34

9736

T1

Rottapharm Ltd.

A 61K 8/365

9736

T1

Rottapharm Ltd.

A 61K 8/60

9736

T1

Rottapharm Ltd.

A 61K 9/00

9736

T1

Rottapharm Ltd.

A 61K 31/047

9736

T1

Rottapharm Ltd.

A 61Q 19/00

9736

T1

Rottapharm Ltd.

A 61Q 19/10

9736

T1

Rottapharm Ltd.

A 61Q 17/04

9736

T1

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

A 61K 9/00

9736

T1

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

A 61K 47/24

9739

T1

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

A 61P 35/00

9739

T1

SCG Chemicals Co., Ltd.

C 08F 2/00

9774

T1

SCG Chemicals Co., Ltd.

C 08L 23/06

9774

T1

SCG Chemicals Co., Ltd.

F 16L 9/12

9774

T1

SOREMARTEC S.A.

A 23G 1/54

9786

T1

SOREMARTEC S.A.

A 23G 3/54

9786

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/176

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/19

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/30

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/44

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/46

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/50

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/96

9740

T1
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Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/147

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/132

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/122

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/119

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/103

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/105

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/182

9741

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/61

9741

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/82

9741

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/117

9741

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/70

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/96

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/61

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 7/24

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/176

9740

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/122

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/119

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

G 06T 9/00

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/70

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/91

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/91

9742

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/70

9719

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/91

9719

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/70

9719

T1

Shah Caviar Limited

A 23B 4/20

9746

T1

Shah Caviar Limited

C 11B 1/10

9746

T1

Shah Caviar Limited

C 11B 13/00

9746

T1

Sibre Siegerland-Bremsen GmbH

B 66D 5/30

9771

T1

Sibre Siegerland-Bremsen GmbH

B 66D 1/58

9771

T1

Sibre Siegerland-Bremsen GmbH

B 66C 1/04

9771

T1

Sibre Siegerland-Bremsen GmbH

B 66C 19/00

9771

T1

Sibre Siegerland-Bremsen GmbH

B 66D 1/26

9771

T1

SodaStream Industries Ltd.

B 01F 15/00

9765

T1

SodaStream Industries Ltd.

B 01F 3/04

9765

T1

Swiss SPA System Ltd.

A 61N 1/32

9727

T1

Swiss SPA System Ltd.

A 61H 23/02

9727

T1

Swiss SPA System Ltd.

A 61H 7/00

9727

T1

Swiss SPA System Ltd.
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH

A 61N 1/04

9727

T1

C 07K 16/28

9734

T1

A 61K 39/395

9734

T1

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der

A 61K 39/00

9748

T1
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Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH

C 07K 16/30

9750

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/4985

9759

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61P 25/16

9759

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited
Technics & Applications, afgekort T&A, besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid

C 07D 471/04

9760

T1

E 04H 4/08

9735

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 35/00

9752

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 43/00

9755

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 9/04

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 9/10

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 9/12

9784

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 417/10

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 3/10

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 3/06

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 19/06

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 13/12

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 13/04

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 11/00

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 1/12

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61K 31/427

9784

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 1/04

9784

T1

Tulino Research & Partners Ltd.

F 01C 1/356

9790

T1

Tulino Research & Partners Ltd.

F 01C 1/32

9790

T1

Tulino Research & Partners Ltd.

F 02B 53/08

9790

T1

University College Cardiff Consultants Limited

C 07H 19/06

9760

T1

University College Cardiff Consultants Limited

C 07H 1/00

9711

T1

University College Cardiff Consultants Limited

C 07H 19/16

9711

T1

Uniwersytet Jagiellonski

B 01J 23/889

9766

T1

Uniwersytet Jagiellonski

B 01J 35/00

9766

T1

Uniwersytet Jagiellonski

B 01J 35/04

9766

T1

Uniwersytet Jagiellonski

B 01J 37/12

9766

T1

Uniwersytet Jagiellonski

B 01J 37/18

9766

T1

Uniwersytet Jagiellonski

C 23C 8/00

9766

T1

Uniwersytet Jagiellonski

B 01J 23/755

9766

T1

Uniwersytet Jagiellonski

B 01J 21/00

9766

T1

Uniwersytet Jagiellonski

B 01D 53/94

9766

T1

Uniwersytet Jagiellonski

B 01J 37/02

9766

T1

Vascular Biogenics Ltd.

A 61K 31/337

9777

T1

Vascular Biogenics Ltd.

C 12N 15/86

9749

T1

Vascular Biogenics Ltd.

C 12N 7/00

9749

T1

Vascular Biogenics Ltd.

A 61K 35/06

9749

T1
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Vascular Biogenics Ltd.

C 07K 14/705

9749

T1

Vascular Biogenics Ltd.

A 61K 31/713

9749

T1

Vascular Biogenics Ltd.

A 61K 48/00

9749

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 471/04

9759

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61P 31/16

9783

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 31/506

9760

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 403/04

9783

T1

Vifor (International) Ltd.

A 61P 1/00

9745

T1

Vifor (International) Ltd.

A 61K 31/74

9745

T1

Vitae Pharmaceuticals, LLC

A 61P 29/00

9714

T1

Vitae Pharmaceuticals, LLC

A 61K 31/437

9752

T1

Vitae Pharmaceuticals, LLC

C 07D 471/04

9769

T1

Zambon S.p.A.

A 61K 31/198

9799

T1

Zambon S.p.A.

A 61K 9/16

9744

T1

Zambon S.p.A.

A 61K 9/14

9762

T1
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Трговски марки

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.
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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(220) 19/11/2018
(442) 30/11/2019
(731) Друштво за деловни услуги,
внатрешна и надворешна трговија
АЛФА СИД Андријана ДООЕЛ увоз-

(551) индивидуална
(510, 511)

извоз Скопје Бул. АВНОЈ бр. 84-1/2,
Аеродром, Скопје, MK

(442) 30/11/2019
(731) Небојша Златевски Долна Баница,
ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK
(540)

(210) TM 2018/1163

(210) TM 2019/565

(540)

(591) сина, црвена, жолта, зелена,
виолетова
(531) 27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, брошури, весници,
списанија, периодични публикации,
печатени материјали, печатени
публикации, детски сликовници, каталози,
книги
кл. 35 дизајнирање рекламен материјал,
дистрибуција на примероци, комјутерско
рекламирање преку интернет,
рекламирање, фотокопирање
кл. 41 издаваштво, електронско
издаваштво, објавување книги, он-лајн
публикување електронски книги и
списанија, текстови (објавување текстови)
со исклучок на рекламни текстови

(220) 06/05/2019

(591) сина, зелена, темно сина, бела
(531) 05.03.13;05.03.15;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир,
чипс од компири, крцкави производи од
компир флипс и смоки
кл. 30 кроасани
кл. 32 вода, минерална вода, сода вода,
сокови и безалкохолни пијалоци
(210) TM 2019/566

(220) 06/05/2019

(442) 30/11/2019
(731) Небојша Златевски Долна Баница,
ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK
(540)

(210) TM 2019/545

(220) 02/05/2019
(442) 30/11/2019
(731) Интернационална Организација за
ЕдукацијаУметност Спорт и Култура АРТ ТЕН ПРОДУКЦИЈА ул. „Илка

(591) сина, зелена, темно сина, бела
(531) 05.03.13;05.03.15;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир,
чипс од компири, крцкави производи од
компир флипс и смоки
кл. 30 кроасани

Присаѓанка“ бр. 9, Прилеп, MK
(740) Стоикоски Пецо ул.„Илка
Присаѓанка“ бр. 9, Прилеп
(540)

Забавно музичко талент шоу
„ Ѕвезда број 1„
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кл. 32 вода, минерална вода, сода вода,
сокови и безалкохолни пијалоци
(210) TM 2019/839

(220) 05/07/2019

(442) 30/11/2019
(731) Друштво за производство, промет
и услуги Кодинг Горска дооел Скопје
ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, MK
(740) Адвокат Симона Костадинова ул.

(591) светла и темна зелена, црвена,
виолетова, сина, кафена
(531) 01.03.16;05.07.13;18.01.23
(551) индивидуална
(510, 511)

Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)

(210) TM 2019/851

(220) 09/07/2019
(442) 30/11/2019
(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

MAKEDONIJALEK
GORSKA+ BEAUTY

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) розева, бела, сива
(531) 19.07.00;24.13.01;25.01.17;27.05.17
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,

кл. 32 минерална вода и сода вода
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со вода
(210) TM 2019/845

(220) 05/07/2019

(442) 30/11/2019
(731) Друштво за посредување,
производство, услуги и трговија
ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН ПАЗАР увозизвоз ДООЕЛ Ресен ул.„Мите
Богоевски“ бр. 9 ГТЦ Ресен, 7310, Ресен,
MK
(740) Цветковски Васко ул.„Димитар
Божиновски“ бр. 11 , 7310, Ресен
(540)
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кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
за вагање, мерни, сигнализациски,
детектирачки, тестирачки, инспекциски,
спасувачки и наставни апарати и
инструменти; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на
дистрибуцијата или употребата на

истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

електичната енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренос,
репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и превземачки
медиуми, компјутерски софтвер, празни
дигитални и аналогни медиуми за

(540)

(210) TM 2019/852

(220) 09/07/2019

(442) 30/11/2019
(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(591) зелена, сина, црна
(531) 26.04.04;27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички

снимање и складирање; механизми за
апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси, уреди за
сметање; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костими за нуркање,
маски за нуркачи, чепови за уши за
нуркачи; штипки за нос за нуркачи и
пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
гаснење пожар
кл. 10 хируршки, медицински,

производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,

стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиење; терапевтски и
помошни направи прилагодени за
хендикепирани лица; апарати за масажа;
апарати, уреди и артикли за доенчиња;
апарати, уреди и артикли за сексуални
активности
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се

забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
за вагање, мерни, сигнализациски,
детектирачки, тестирачки, инспекциски,
спасувачки и наставни апарати и
инструменти; апарати и инструменти за

однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и индустриски

спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,
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регулирање или контролирање на
дистрибуцијата или употребата на
електичната енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренос,
репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и превземачки
медиуми, компјутерски софтвер, празни
дигитални и аналогни медиуми за
снимање и складирање; механизми за

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) зелена, сина, црна
(531) 26.04.04;27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на

апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси, уреди за
сметање; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костими за нуркање,
маски за нуркачи, чепови за уши за
нуркачи; штипки за нос за нуркачи и

забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
гаснење пожар
кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиење; терапевтски и
помошни направи прилагодени за
хендикепирани лица; апарати за масажа;
апарати, уреди и артикли за доенчиња;

диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички,

апарати, уреди и артикли за сексуални
активности
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и индустриски
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

за вагање, мерни, сигнализациски,
детектирачки, тестирачки, инспекциски,
спасувачки и наставни апарати и
инструменти; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на
дистрибуцијата или употребата на
електичната енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренос,
репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и превземачки
медиуми, компјутерски софтвер, празни

(210) TM 2019/853

(220) 09/07/2019
(442) 30/11/2019
(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK
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дигитални и аналогни медиуми за
снимање и складирање; механизми за
апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси, уреди за
сметање; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костими за нуркање,
маски за нуркачи, чепови за уши за
нуркачи;штипки за нос за нуркачи и
пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за

(540)

(591) бела, црвена, црна
(531) 21.01.04;27.01.10;27.05.00;28.05.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита,
производи од тесто и слатки, прашок за
печење

дишење за подводно пливање;апарати за
гаснење пожар
кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиење; терапевтски и
помошни направи прилагодени за
хендикепирани лица; апарати за масажа;
апарати, уреди и артикли за доенчиња;
апарати, уреди и артикли за сексуални
активности
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се

(210) TM 2019/867

(220) 12/07/2019
(442) 30/11/2019
(731) ОЗОН ДООЕЛ ул. Загребска бр. 45,
Скопје, MK
(540)

(591) црна, темно зелена, зелена и светло
сина
(531) 01.05.06;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 греење, ладење, вентилација
кл. 17 материјали за изолација
кл. 19 неметални градежани материјали
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги
кл. 38 телекомуникации

однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и индустриски
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2019/866

(220) 11/07/2019

(442) 30/11/2019
(731) Друштво за трговија на големо и
мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје ул.
Првомајска бб, Скопје, MK
(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул.
Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(210) TM 2019/900

(220) 25/07/2019

(442) 30/11/2019
(300) 88298458 12/02/2019 US
(731) International Truck Intellectual
Property Company, LLC 2701 Navistar
Drive, Lisle, IL 60532, US
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(731) Здружение за производители и
извозници на вино и други пијалоци

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

произведени од грозје Вина од
Македонија Скопје ул. 810 б.б., 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, зелена, бела, сива
(531) 01.03.00;03.11.07;27.05.17
(551) индивидуална

(531) 24.13.23;25.07.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 33 вино

кл. 12 моторни возила, имено камиони,
шасии и нивни резервни делови

(210) TM 2019/909

(220) 29/07/2019
(442) 30/11/2019
(731) Здружение за производители и
извозници на вино и други пијалоци

(210) TM 2019/903

(220) 26/07/2019
(442) 30/11/2019
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр. 1, Прилеп, MK

произведени од грозје Вина од
Македонија Скопје ул. 810 б.б., 1000,
Скопје, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, зелена, црна, бела,
сива
(531) 01.03.00;03.11.07;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(591) црвена, црна, бела, златна
(531)
05.01.05;27.05.02;27.05.17;29.01.01;29.01.0
6
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пивo
(210) TM 2019/908

(210) TM 2019/914

(220) 30/07/2019
(442) 30/11/2019
(300) 2019/20779 28/02/2019 TR
(731) AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ İş Kuleleri Levent Mah. Meltem

(220) 29/07/2019
(442) 30/11/2019
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инструменти за употреба во општа
хирургија
кл. 35 услуги за дистрибуција и услуги што
се состојат од здружување, во корист на
други, фармацевтски и ветеринарни
препарати за медицински цели, хемиски
препарати за медицински и ветеринарни
цели, хемиски реагенси за фармацевтски
и ветеринарни цели, медицинска

Sokak No:10 Kule:2 Kat:25 4. Levent
Beşiktaş, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

козметика, диететски суплементи за
фармацевтски и ветеринарни цели,
диететски суплементи, нутритивни
суплементи, медицински препарати за
употреба при слабеење, храна за бебиња,
херби и хербални напитоци адаптирани за

(591) нијанси на сина и виолетова
(531) 14.01.16;26.02.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати;
фармацевтски препарати што се користат

медицински цели, стоматолошки
препарати и артикли, материјали за
полнење заби, материјал за земање
стоматолошки отисок, стоматолошки
адхезиви и метеријали за поправање заби,
санитарни препарати за медицинска
употреба, хигиенски влошки, хигиенски
тампони, фластери, материјали за завои,
пелени направени од хартија и текстил за
бебиња, возрасни и миленичиња,
препарати за уништување штетници,

во третманот при заболувања и
нарушувања на коските, зглобовите,
„рбетниот столб, цревата, дебелото црево,
кожата, белите дробови, очите, градите,
јајниците, грлото на матката, желудникот,
мочниот меур, бубрезите, главата,
мозокот, вратот, и крвта и фармацевтски
препарати за третман на автоимуни
болести, болести на имунолошкиот
систем, воспалителни болести, воспалени
црева, гастроинтестинални,
генитоуринарни, мускулоскелетни,
мускуларни, дерматолошки, пулмонарни,
респираторни, онколошки, хепатолошки,
вирусни, метаболички, ендокрини,
кардиоваскуларни, кардиопулмонарни,
сексуална дисфункција, офтамолошки,
неуролошки, хормонални, и психијатриски
заболувања и нарушувања; фармацевтски
препарати за третманот на автоимуни
заболувања и нарушувања
кл. 10 медицински уреди и инструменти;
уреди за ослободување на лек; системи за
испорака на лек; уреди за инјектирање за
фармацевтски препарати; медицински
шприцеви; хируршки уреди и инструменти;
хируршки инструменти и апарати; и

хербициди, фунгициди, препарати за
уништување глодари, деодоранси, што не
се за луѓе или за животни, препарати за
прочистување воздух, препарати за
деодорирање на воздухот, средства за
дезинфекција, антисептици, детергенти за
медицински цели, медицински сапуни,
сапуни за дезинфекција, антибактериски
лосиони за раце, фармацевтски
препарати, фармацевтски препарати што
се користат во тратманот при заболувања
и нарушувања на коските, зглобовите,
„рбетниот столб, цревата, дебелото црево,
кожата, белите дробови, очите, градите,
јајниците, грлото на матката, желудникот,
мочниот меур, бубрезите, главата,
мозокот, вратот, и крвта и фармацевтски

хируршки и медицински апарати и
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препарати за третман на автоимуни
болести, болести на имунолошкиот
систем, воспалителни болести, воспалени
црева, гастроинтестинални,
генитоуринарни, мускулоскелетни,
мускуларни, дерматолошки, пулмонарни,
респираторни, онколошки, хепатолошки,
вирусни, метаболички, ендокрини,
кардиоваскуларни, кардиопулмонарни,

порачка по пошта; услуги за упатување,
имено, обезбедување информации за
производот на потрошувачот од областа
на фармацевтски производи, здравствени
производи и медицински производи;
дистрибуција на примероци за евалуација
на медицински артикли, кутии за отпадоци
за остри предмети за медицински цели и
преносни медицински ладилници поврзани

сексуална дисфункција, офтамолошки,
неуролошки, хормонални, и психијатриски
заболувања и нарушувања; фармацевтски
препарати за третманот на автоимуни
заболувања и нарушувања, хируршки,
медицински, стоматолошки и ветеринарни

со нив; обезбедување онлајн
комерцијален информациски директориум
од областа на фармацевтски производи,
здравствени производи и медицински
производи; услуги за рекламирање и
маркетинг

апарати и инструменти, мебел специјално
изработен за медицински цели, вештачки
екстремитети и протези, медицински
ортопедски артикли, корсети за
медицински цели, ортопедски чевли,
еластични завои и завои за поддршка,
хируршки наметки и хируршки стерилни
платна, сексуални помагала за возрасни,
кондоми, шишиња за бебиња, цуцли
лажливки за бебиња, цуцли, играчки за
бебиња за помош при раст на заби,

кл. 41 обезбедување онлајн публикации
во облик на брошури и новини од областа
на фармацевтски производи, биолошки
слични лекови, лекови и здравје;
организирање и реализирање часови,
семинари и работилници од областа на
фармацевтски производи, биолошки
слични лекови, лекови и здравје;
образовни услуги, имено, програми за
фармацевтски производи, биолошки
слични лекови, лекови и здравје достапни

нараквици и прстени за медицински цели,
анти-ревматски нараквици, антиревматски прстени, медицински уреди и

преку аудио, видео, веб апликации,
апликации за мобилни телефони, и
компјутерски мрежи; образовни услуги,

инструменти, уреди за ослободување на
лек, системи за испорака на лек; уреди за
инјектирање за фармацевтски препарати;
медицински шприцеви; хируршки уреди и
инструменти; хируршки инструменти и
апарати, и хируршки и медицински
апарати и инструменти за употреба во
општа хирургија, овозможувајќи на
потрошувачите полесно да ги погледнат и
купат тие производи, каде таквите услуги
можат да бидат обезбедени преку

имено, реализирање програми од областа
на фармацевтски производи, биолошки
слични лекови, лекови и здравје
кл. 42 истражување и развој на
фармацевтски препарати и биолошки
слични лекови; истражување и развој во
фармацевтската и биотехнолошката
област; медицински и научни
истражувачки информации од областа на
фармацевтски препарати, биолошки
слични лекови и клинички испитувања;

малопродажни продавници,
големопродажни аутлет продавници, преку
електронски медиум или преку каталози за

обезбедување веб страни што содржат
информации за фармацевтски препарати
и биолошки слични лекови; услуги за
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поддршка во врска со фармацевтски
производи и биолошки слични лекови,
имено, услуги за корисничка поддршка;
обезбедување онлајн компјутерски
софтвер што се користи за пристап,
управување, ажурирање и прикажување
електронски бази на податоци од областа
на фармацевтски препарати и биолошки
слични лекови

за здравјето на коските, спречување
остеопороза, и фармацевтски совети и
советување во форма на онлајн
информации за третман и третманот на
остеопороза и заболувања на коските и
фармацевтски препарати за третманот на
остеопороза; обезбедување здравствени
извештаи на пациенти третирани за
остеопороза и заболувања на коските;

кл. 44 обезбедување услуги за
медицински информации и поддршка за
пациентите, имено, фармацевтски совети
и консулатации од природата на
обезбедување онлајн информации во
врска со фармацевтски производи и

медицински совети и совети преку
глобална компјутерска мрежа од областа
на третман на канцер и хемотерапија;
обезбедување услуги за медицински
информации и поддршка за пациенти, т.е.,
фармацевтски совети и советодавни

третманот и превенција на разни болести,
нарушувања и заболувања; обезбедување
здравствени и медицински информации во
врска со фармацевски производи;
информациски услуги, имено,
обезбедување медицински информации
на пациентите; обезбедување медицински
консултациски и советодавни услуги преку
глобална компјутерска мрежа од полето на
фармацевтски производи и разни болести,
нарушувања и заболувања; обезбедување

услуги за обезбедување онлајн
инфомации за имуно-тромбоцитопенска
пурпура (итп); обезбедување здравствени
и медицински информации за имунотромбоцитопенска пурпура (итп);
обезбедување медицински информации
до пациенти со имуно тромбоцитопенска
пурпура (итп); обезбедување услуги за
поддршка за пациенти за третман на
медицински состојби, вклучително
обезбедување информации за пациенти и

медицински информации на пациенти од
канцер; обезбедување услуги за поддршка
на пациенти за канцер и третман за

информации за третман со лекови на
фамилиите на пациентите, и
обезбедување медицински информации

канцер; обезбедување информации за
здравјето на коските кај пациенти со
канцер кои лежат преку обезбедување
персонализирани медицински
информации и практични совети за
комуникација за здравјето на коските со
давателите на здравствена нега;
обезбедување медицински совети и
совети преку глобална компјутерска мрежа
од областа на информациски услуги
поврзани со здравјето на коските,

од пациенти за пациентите да научат за
медицински проблеми и процеси од
здравствениот персонал; услуги од
областа на обезбедување информации за
правилна примена на лекови

вклучително канцер; обезбедување
медицински информации и услуги за
поддршка за пациенти вклучително совети

14, Центар, MK

(210) TM 2019/922

(220) 31/07/2019

(442) 30/11/2019
(731) Друштво за трговија и услуги
РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје Кеј 13-ти
Ноември бр. 2 ГТЦ кат-2 секција /2 локал
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
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(540)

Дајте музика
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи, трговија на големо и
мало со кожа и имитација на кожа и
производи од нив кои не се опфатени со

(591) бела, светло и темно црвена, црна,
жолто-зелена
(531) 25.01.05;25.01.15;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 произоди од жита, производи од

другите класи; кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и сонце и
стапови за одење; камшици и сарачки
производи; текстил и текстилни производи,
кои не се опфатени со другите класи;
покривки за кревети и маси; облека,
обувки и капи
кл. 38 телекомуникации; емитување
телевизиски програми; детски емисии
кл. 41 образование; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности; книги (објавување книги);
телевизиска забава; забави (планирање
забави); организирање забавни настани и
активности; објавување книги; телевизиски
програми (продукција на радио и
телевизиски програми) издавање книги,

тесто и слатки
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало и увоз и извоз на производи од жита,
производи од тесто и слатки
(210) TM 2019/949

(220) 13/08/2019
(442) 30/11/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ПАСТОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул. 1523 бр. 55, Кисела Вода, 1000,
Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

детски сликовници, едукативен материјал
(210) TM 2019/923

(220) 01/08/2019
(442) 30/11/2019
(731) Друштво за трговија и услуги
ЕМОНАГРУП-МАК ДОО Скопје ул.
Качанички пат бр. 210, Визбегово,
Бутел, Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, црна, жолта,
портокалова, сина
(531) 01.15.05;27.05.12
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(731) АНДРЕЕВСКИ ДАВОР ул. АНДРЕЈА
ЗОГРАФ бр. 24/А, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало и увоз и извоз на против пожарни
апарати, стабилни системи, системи за
дојава на пожар и хидрантска опрема
кл. 37 поправки и инсталациски услуги на
против пожарни апарати, стабилни
системи,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

системи за дојава на пожар и хидрантска
опрема
(591) црна, сива, бела
(531) 27.05.22;27.05.24
(551) индивидуална

(210) TM 2019/950

(220) 14/08/2019
(442) 30/11/2019
(731) Александар Бариќ ул. Ѓорѓи

(510, 511)
кл. 3 бои за коса, коса (бои за коса), коса
(производи за виткање коса), лосиони за
коса, перики (лепила за прицврстување
перики), производи за виткање коса,
спрејови за коса, шампони

Сугаре 10/2-12, Скопје, MK
(540)

кл. 26 тантела и везови, панделки и
гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и
игли; вештачко цвеќе, бувки за коса,
вештачка коса, витлери за коса што не се
рачно управувани направи, неелектрични,
игли за коса, капи за фарбање коса, коса
(вештачка коса), коса (витлери за коса)
што не се рачно управувани направи,
неелектрични, коса (ленти за коса), коса
(мрежи за коса), коса (панделки за коса),
коса (плетенки од коса), коса (украси за

(591) сина, црвена, сива, бела, црна
(531) 03.01.06;03.01.24;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
билки и природно цвеќе; храна за животни;
пивски слад
кл. 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
(210) TM 2019/955

коса), ленти за коса, мрежи за коса,
панделки за коса, парчиња вештачка коса,
перики, плетенки, плетенки од коса, украси
за коса, шноли, шноли за виткање коса
кл. 44 козметички салон; фризерски
салон; медицински клиники за
пресадување на коса
(210) TM 2019/963

(220) 16/08/2019
(442) 30/11/2019
(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св.
Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, MK

(220) 14/08/2019
(442) 30/11/2019
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бизнис пребарување;
бизнис проценки;
бизниси (услуги за преместување на
бизнисите);
вработување персонал;
дизајнирање рекламен материјал;
дистрибуција на примероци;
изнајмување билборди [паноа за
рекламирање];

(540)

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите;
изнајмување канцелариски машини и
опрема *;
маркетинг;
маркетинг истражување;

(591) зелена
(531) 26.11.07;26.11.08;26.13.25
(551) колективна
(510, 511)
кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични 9
средства [АТМ]
кл. 16 брошури;
билтени;
периодични публикации;
весници;
печатени материјали;
печатени публикации;
печатени формулари и обрасци;
печати;
печати [жигови, отпечатоци];
печати со адреси;
плика [канцелариски материјали];
постери;
регистар [главни книги];
регистри;
списанија;

маркетинг студии;
обезбедување деловни информации преку
веб-страница;
обезбедување комерцијални и деловни
контакт-информации;
обезбедување онлајн пазар за купувачи и
продавачи на стоки и услуги;
објавување рекламни текстови;
огласување со плаќање по клик;
односи со јавноста;
организирање изложби за комерцијални
или рекламни цели;
пишување рекламни текстови;
преговарање и склучување трговски
трансакции за трети лица;
преговори за бизнис контакти со
други;презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за
малопродажба;
претставување на производите;
раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со
датотеки);
раководење (советодавни услуги за
бизнис раководење);

штипки за пари;
агенции за рекламирање
кл. 35 агенции за
рекламирање;ажурирање на рекламниот
материјал;ажурирање и одржување
податоци во компјутерски бази на
податоци;ажурирање и одржување
информации во регистри;барање
спонзорства;
бизнис информации;
бизнис испитување;

ревизија;
рекламирање;
рекламирање преку радио;

бизнис истражување;
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рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи);
рекламирање преку пошта;
собирање информации во компјутерските
бази на податоци;
собирање статистички податоци;
телевизиско рекламирање;
умножување документи;
фактурирање

лизинг на фарми;
наплаќање кирија;
нумизматичка проценка;
обезбедување финансиски информации
преку интернет;
организирање на финансирањето за
градежни проекти;организирање
наплаќање;осигурителни информации;
осигурување;

кл. 36 банкарски служби за дебитни
картички;
анализирање (финансиско анализирање);
агенциии за кредити;
агенции за станови;

осигурување на живот;
осигурување од несреќи;
осигурување од пожар;
позајмување врз основа на залог;
поморско осигурување;
порамнување, финансиско;

агенции за недвижности;
агенции за наплаќање долгови;
банкарски трансакции од дома;
банкарство;
брокерство *;
верификација на чекови;
гаранции;давање заеми врз основа на
хипотеки;
депонирање скапоцености;
доверителство;
заеднички фондови;

посредници за недвижности;
посредување за хартии од вредност;
посредување при осигурување;
пренесување средства (електронско
пренесување средства);
прибирање добротворни средства;
проценка за надоместок на штета
[финансиска проценка];
проценување антиквитети;
проценување накит;
проценување недвижен имот;

заеми;
известување за цени на хартии од
вредност;

проценување поштенски марки;
проценување уметнички дела;
разменување пари;

здравствено осигурување;
издавање вредносни купони;
издавање кредитни картички;
издавање патнички чекови;
изнајмување заеднички канцеларии за
работење;
изнајмување канцеларии [недвижности];
изнајмување станови;
инвестирање средства;
капитални инвестиции;
кредити со отплата на рати;

служби за кредитни картички;
советување во врска со осигурување;
советување во врска со финансии;
статистички услуги;
трговија за акции и обврзници;управување
со емисии на јаглерод;
управување со недвижни имоти;
управување со станбени згради;
услуги за берзанско посредување;
услуги за ликвидирање претпријатија,
финансиски работи;

кредитирање со заложно обезбедување;
купување на кредит;
лизинг на недвижности;

туслуги за плаќање пензија;
услуги за советување во врска со
задолжување;
138

Трговски марки

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

услуги на фондови за помош за
позајмување;
услуги поврзани со индивидуални сефови
во банки;
факторинг [администрирање на
побарувачката на една организација со
посредство на надворешен орган];
финансиски информации;
финансиски проценки [осигурување,

периодични публикации;
весници;
печатени материјали;
печатени публикации;
печатени формулари и обрасци;
печати;
печати [жигови, отпечатоци];
печати со адреси;
плика [канцелариски материјали];

банкарство, недвижнини];
финансиски услуги;
финансиско спонзорирање;
финансиско управување;
финансиско управување со исплатата на
надомести за други

постери;
регистар [главни книги];
регистри;
списанија;
штипки за пари;
агенции за рекламирање

кл. 38 електронска пошта;комуникации со
телефон;комуникација со мобилни
телефони;комуникација со помош на
мрежи со оптички кабли;комуникација со
помош на компјутерски
терминали;обезбедување присгап до бази
на податоци;повикување [радио,
телефонски или други средства за
електронска;комуникација];пренесу
вање по факс;пренесување слики и пораки
со помош на компјутери

кл. 35 агенции за
рекламирање;ажурирање на рекламниот
материјал;ажурирање и одржување
податоци во компјутерски бази на
податоци;ажурирање и одржување
информации во регистри;барање
спонзорства;
бизнис информации;
бизнис испитување;
бизнис истражување;
бизнис пребарување;

(210) TM 2019/964

бизнис проценки;
бизниси (услуги за преместување на
бизнисите);

(220) 16/08/2019
(442) 30/11/2019
(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св.
Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, MK
(540)

вработување персонал;
дизајнирање рекламен материјал;
дистрибуција на примероци;
изнајмување билборди [паноа за
рекламирање];
изнајмување време за рекламирање преку
медиумите;
изнајмување канцелариски машини и
опрема *;
маркетинг;
маркетинг истражување;

(591) црна, зелена
(531) 27.05.11;27.05.17
(551) колективна
(510, 511)
кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични 9
средства [АТМ]
кл. 16 брошури;
билтени;

маркетинг студии;
обезбедување деловни информации преку
веб-страница;
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обезбедување комерцијални и деловни
контакт-информации;
обезбедување онлајн пазар за купувачи и
продавачи на стоки и услуги;
објавување рекламни текстови;
огласување со плаќање по клик;
односи со јавноста;
организирање изложби за комерцијални
или рекламни цели;

банкарство;
брокерство *;
верификација на чекови;
гаранции;давање заеми врз основа на
хипотеки;
депонирање скапоцености;
доверителство;
заеднички фондови;
заеми;

пишување рекламни текстови;
преговарање и склучување трговски
трансакции за трети лица;
преговори за бизнис контакти со
други;презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за

известување за цени на хартии од
вредност;
здравствено осигурување;
издавање вредносни купони;
издавање кредитни картички;
издавање патнички чекови;

малопродажба;
претставување на производите;
раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со
датотеки);
раководење (советодавни услуги за
бизнис раководење);
ревизија;
рекламирање;
рекламирање преку радио;
рекламни огласи (ширење на рекламните

изнајмување заеднички канцеларии за
работење;
изнајмување канцеларии [недвижности];
изнајмување станови;
инвестирање средства;
капитални инвестиции;
кредити со отплата на рати;
кредитирање со заложно обезбедување;
купување на кредит;
лизинг на недвижности;
лизинг на фарми;

огласи);
рекламирање преку пошта;
собирање информации во компјутерските

наплаќање кирија;
нумизматичка проценка;
обезбедување финансиски информации

бази на податоци;
собирање статистички податоци;
телевизиско рекламирање;
умножување документи;
фактурирање
кл. 36 банкарски служби за дебитни
картички;
анализирање (финансиско анализирање);
агенциии за кредити;
агенции за станови;

преку интернет;
организирање на финансирањето за
градежни проекти;организирање
наплаќање;осигурителни информации;
осигурување;
осигурување на живот;
осигурување од несреќи;
осигурување од пожар;
позајмување врз основа на залог;
поморско осигурување;
порамнување, финансиско;

агенции за недвижности;
агенции за наплаќање долгови;
банкарски трансакции од дома;

посредници за недвижности;
посредување за хартии од вредност;
посредување при осигурување;
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пренесување средства (електронско
пренесување средства);
прибирање добротворни средства;
проценка за надоместок на штета
[финансиска проценка];
проценување антиквитети;
проценување накит;
проценување недвижен имот;
проценување поштенски марки;

мрежи со оптички кабли;комуникација со
помош на компјутерски
терминали;обезбедување присгап до бази
на податоци;повикување [радио,
телефонски или други средства за
електронска;комуникација];пренесу
вање по факс;пренесување слики и пораки
со помош на компјутери

проценување уметнички дела;
разменување пари;
служби за кредитни картички;
советување во врска со осигурување;
советување во врска со финансии;
статистички услуги;

(210) TM 2019/965

трговија за акции и обврзници;управување
со емисии на јаглерод;
управување со недвижни имоти;
управување со станбени згради;
услуги за берзанско посредување;
услуги за ликвидирање претпријатија,
финансиски работи;
туслуги за плаќање пензија;
услуги за советување во врска со
задолжување;
услуги на фондови за помош за

(540)

(220) 16/08/2019
(442) 30/11/2019
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, MK

ALKAFORMIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/970

(220) 19/08/2019

(442) 30/11/2019
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808

позајмување;
услуги поврзани со индивидуални сефови
во банки;

бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

факторинг [администрирање на
побарувачката на една организација со
посредство на надворешен орган];
финансиски информации;
финансиски проценки [осигурување,
банкарство, недвижнини];
финансиски услуги;
финансиско спонзорирање;
финансиско управување;
финансиско управување со исплатата на
надомести за други

(591) зелена, кафена, жолта, црвена, бела,
златна, сива, темно зелена, розева
(531) 05.03.13;25.01.19;27.05.01
(551) колективна

кл. 38 електронска пошта;комуникации со
телефон;комуникација со мобилни
телефони;комуникација со помош на
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(740) Весна Јовановска ул. 1737 бр. 32/128, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2019/982

(220) 26/08/2019

(442) 30/11/2019
(731) ДТУ ЕНТТЕ ДООЕЛ ул. Булевар
Видое Смилевски Бато бр. 1/2, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) сива, сина, жолта, црвена, црна
(531) 16.01.06;16.01.08;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги;изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(591) розева, бела, црна
(531) 18.01.19;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа; куфери и
патни торби; чадори за дожд и сонце;
сл. разни производи
кл. 20 мебел;огледала;рамки за
слики;производи од
дрво;трска;плута;рогозина
коски;слонова
коска;килибар;седеф;морска пена или
нивна замена;пластика

(210) TM 2019/989

(220) 27/08/2019
(442) 30/11/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БИОНАТУРАЛ ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје ул Манапо бр. 71/1, Скопје, MK
(540)

кл. 35 рекламирање; водење и работење
канцелариски услуги на продажма на
големо и мало работи
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање; патувања
(210) TM 2019/986

(531) 05.01.03;05.03.13;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхрана за луѓе

(220) 27/08/2019

(442) 30/11/2019
(731) Друштво за едукација и консалтинг
ЕДУФРОНТ ДООЕЛ
Јани Лукровски 10/1-46, Скопје, MK

(210) TM 2019/1001
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производи; масло и масти за јадење; кафе,
замена за кафе, чај, какао, шекер, ориз,
тапиока и саго; брашно и прозиводи од
жита; леб, производи од тесто и слатко;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашак за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз;
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

(442) 30/11/2019
(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale p.n.
40000 Mitrovicë, XX
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

офатени со другите класи; живи животни;
свежо овошје и зеленчук; семиња;
природни билки и цвеќиња; храна за
животни; слад
(591) црвена, бела, жолта
(531) 26.01.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,

(210) TM 2019/1020

(220) 11/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) The Procter & Gamble Company One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)

ѓемови, компоти; јајца; млеко и млечни
производи; масло и масти за јадење
кл. 30 кафе, замена за кафе, чај, какао,
шекер, ориздапиока и саго; брашно и
прозиводи од жита; леб, производи од
тесто и слатко; сладолед; шеќер, мед,
меласа; квасец, прашак за печење; сол;
сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
офатени со другите класи; живи животни;
свежо овошје и зеленчук; семиња;
природни билки и цвеќиња; храна за
животни; слад
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

(531) 09.03.14;25.01.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пелени за бебиња; пелени во форма
на гаќички за бебиња, гаќички за
одвикнување од пелени

канцелариски работи; услуги на продажба
на големо и мало на производи од месо,
риба, живина и дивеч; на месните
преработки; конзервирано, смрзнато,

(210) TM 2019/1025

(220) 16/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Атанасов Миле ул. Солидарност
бр. 32, 2000, Штип, MK

сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
ѓемови, компоти; јајца; млеко и млечни
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) жолта, црвена, зелена, бела, сина,
сива
(531) 27.05.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

(591) жолта, црвена, зелена, бела, сина,
сива
(531) 27.05.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички
материјал, фотографии, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба; 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

(210) TM 2019/1027

кл. 28 игри и играчки, производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите класи, украси за елка
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

(220) 17/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) Неоком АД Скопје бул. Кузман
Јосифовски Питу бр. 15, MK
(540)

(591) црна, сина
(531) 27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(210) TM 2019/1026

(220) 16/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Атанасов Миле ул. Солидарност
бр. 32, 2000, Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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истражување и проектирање поврзано со
нив; проектирање и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

(210) TM 2019/1032

(220) 16/09/2019

(220) 18/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) The Coca-Cola Company One CocaCola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US

(442) 30/11/2019
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје
Источна Индустриска зона бр. 2,
Маџари, Скопје, MK

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740)

(540)

(210) TM 2019/1030

(540)

(591) бела, сина, темно сина, кафена,
светло кафена
(531) 08.01.08;26.04.22

(591) бела и сите нијанси на сива
(531) 27.05.11;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци, вклучувајќи вода за
пиење, вода со вкус, минерална и
газирана вода; други безалкохолни
пијалаци; вклучувајќи безалкохолни
пијалаци, енергетски пијалаци и пијалаци
за спортисти; овошни пијалаци и џусеви
вклучувајќи кокосова вода; сирупи,
концентрати, прашоци и други препрати за
подготовка на пијалаци, вклучувајќи вода

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кроасани
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со кроасани
(210) TM 2019/1031

(220) 13/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) KANEKA CORPORATION, a
corporation organized and existing under
the laws of Japan, Manufacturers and
Merchants of 2-3-18, Nakanoshima, Kitaku, Osaka, JP
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

со вкус, минерална и газирана вода,
безалкохолни пијалаци, енергетски
пијалаци, пијалаци за спортисти, овошни
пијалаци и џусеви; зеленчукови пијалаци и
џусеви

ED COIL

(210) TM 2019/1033

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 01/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Коктел Трејд ул. 101 бб, Голема
Речица, Тетово, MK

кл. 10 емболички уреди за третирање на
васкуларни аномалии
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(731) Друштво за испитување и знализа
РГВ ДОО Скопје ул. Бојмија бр. 8/2-1,

(540)

SOLZA

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

RGV
(551) индивидуална
(510, 511)

пијалаци, привремено сместување
(210) TM 2019/1034

кл. 12 возила; апарати за движење по
земја, воздух или вода
кл. 35 огласување; рекламирање; водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(220) 18/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) Друштво за испитување и знализа
РГВ ДОО Скопје ул. Бојмија бр. 8/2-1,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2019/1037

(442) 30/11/2019
(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

(591) бела, темно црвена, зелена, темно
сина
(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила; апарати за движење по
земја, воздух или вода
кл. 35 огласување; рекламирање; водење

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

Po!Yummy

(220) 18/09/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 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;

(442) 30/11/2019

квасец, прашок за печење; сол, сенф;

на работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2019/1035

(220) 18/09/2019
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оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз

(442) 30/11/2019
(731) Драган Павловиќ Латас ул. 5, бр.
132, Зелениково, Скопје, MK

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(210) TM 2019/1041

(210) TM 2019/1038

(220) 18/09/2019

(540)

(220) 20/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) Alvogen Pharma Trading Europe
EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, црна
(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

Misstala

кл. 35 огасување, водење на работење,
управување со работи, пишување
рекламни текстови, давање информации
преку веб страница
кл. 41 пишување текстови што не се
рекламни текстови, образовни услуги,
подготвување настава, забава, спортски и
културни активности

(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

(210) TM 2019/1040

штетници, фунгициди, хербициди

(220) 19/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Бизнис и Иновејшн Сентр ул.
Илинденска бр. 335, 1200, Тетово, MK

(210) TM 2019/1042

(220) 20/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

(740) Љубиша Стефаноски ул. Јане
Сандански бр. 63/27 , Тетово
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

RENTANİL
(591) сива, зелена и бела
(531) 05.03.14;27.05.17;27.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за греење; инсталации за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/1043

греење; елементи за греење
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(442) 30/11/2019
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

(731) Шејдоски Риза ул. Маршал Тито
бр. 115, 6250, Кичево, MK

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NEXXOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други

Ipratom
(551) индивидуална

супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи, услуги на трговија на големо и
мало и увоз-извоз со: средства за белење
и други супстанции за перење, препарати
за чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/1044

(220) 20/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Шејдоски Риза ул. Маршал Тито
бр. 115, 6250, Кичево, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NEXCHEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

(210) TM 2019/1046

(442) 30/11/2019
(731) Трговско друштво НЕРЦ ДОО
експорт-импорт Скопје ул. Њуделхиска
бр. 7, 1000, Скопје, MK

лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи, услуги на трговија на големо и
мало и увоз-извоз со: средства за белење
и други супстанции за перење, препарати
за чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите
(210) TM 2019/1045

(220) 20/09/2019

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, виолетова
(531) 01.01.02;27.05.13;27.05.17
(551) индивидуална

(220) 20/09/2019
(442) 30/11/2019
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киселини, стимуланси за енергија,
витамини и топачи на масти
кл. 41 услуги за спорт и фитнес, фитнес
центри, физичко образование, образовни
и наставни услуги

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување, хотели

(210) TM 2019/1055
(210) TM 2019/1047

(220) 20/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Colgate-Palmolive Company, (a
Delaware corporation) 300 Park Avenue,
New York, N. Y. 10022, US

(220) 24/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

COLGATE SMILE FOR GOOD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедикаментозна паста за заби и
немедикаментозно средство за плакнење
уста
кл. 21 четка за заби
(210) TM 2019/1051

(591) црвена, бела, сина, зелена, жолта,
розова, виолетова, портокалова
(531) 03.03.24;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење уста

(220) 23/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) Друштво за туризам и
угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ
ДООЕЛ Струмица ул. Димитар Влахов
бр. 18, Струмица, MK
(540)

(210) TM 2019/1056

(220) 24/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyotashi, Aichi-ken, JP

(591) бела, магента, сина
(531) 26.11.21;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 производи за гимнастика и спортска
опрема
кл. 35 услуги за подготовка и продажба на

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

HIGHLANDER

додатоци во исхрана: протеини, амино
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни
делови
(210) TM 2019/1057

(220) 24/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
(591) црвена, бела,кафена, црна, сина,
портокалова
(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ostriol
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/1058

кл. 3
немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста

(220) 24/09/2019
(210) TM 2019/1067

(442) 30/11/2019
(731) ELPEN PHARMACEUTICAL Co.Inc.
95, Marathonos Avenue, 190 09 Pikermi,
Attica, GR

(442) 30/11/2019
(731) Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ALGECIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5
фармацевтски
поконкретни, лекови за луѓе

(220) 25/09/2019

препарати,

(210) TM 2019/1066

(220) 25/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US

(591) црвена, бела, светло сина, сина,
црна
(531) 03.09.24;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
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кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста
(210) TM 2019/1068

(220) 25/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, портокалова, кафена,
зелена, црна, сива
(531) 03.05.24;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста
(210) TM 2019/1070

(220) 25/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, црна, сива зелена
(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста
(210) TM 2019/1069

(220) 25/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, кафена, жолта, црна,
сина, зелена, портокалова
(531) 03.05.24;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста
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(210) TM 2019/1074

(220) 26/09/2019

(210) TM 2019/1077

(220) 26/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) Фирдус Хајредин Јан Хус 19, 1000,
Скопје, MK

(442) 30/11/2019
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

МАРГЕР

(540)

FREEWAY UP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците; безбедносни
услуги за заштита на имот и лица
(210) TM 2019/1075

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, енергетски
пијалоци
(210) TM 2019/1082

(220) 30/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/09/2019

(442) 30/11/2019
(731) Фирдус Хајредин Јан Хус 19, 1000,
Скопје, MK

Herajit
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/1085

MARGER

(220) 02/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Галевски Кире and Црвенковска
Билјана ул. Христо Смирненски бр. 48 120, Скопје, MK and ул. Ацо Караманов
бр. 20, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Колемишевски и
партнери ул. Коста Шахов бр. 7/6, 1000,
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците; безбедносни
услуги за заштита на имот и лица
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тапиока, саго, замена за кафе;брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед;мед,
меласа;квасец, прашок за печење; сол,
сенф;оцет, сосови (како
мирудии);мирудии;мраз
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работата; канцелариски
работи; рекламирање; цени (анализа на

(540)

цени), презентација на производи во
маркети, каталози, услуги при трговија на
големо и мало и увоз-извоз со: месо, риба,
живина и дивеч; месни преработки;
конзервирано смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови,

(591) црна, жолта
(531) 05.01.00;26.01.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење; кафе, чај, какао,
шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе; брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашокза печење;
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз

услуги;обука;забава;спортски и културни
активности;книги (објавување
книги);објавување книги;он-лајн
публикување, електронски книги и
списанија;електронско издаваштво
(210) TM 2019/1087

(220) 02/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Арменд Салиху ул. Вуковарска бр.
5/2-14, Скопје, MK

(210) TM 2019/1088

(220) 02/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ –
Скопје ул. Славка Димкова бр. 67, 1000,
Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) црвена, жолта
(531) 26.04.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни
преработки;конзервирано смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи;масла и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(591) зелена, темно розова, сина, жолта,
портокалова, бела, виолетова, кафена
153

Трговски марки

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

(531) 05.07.24;24.15.01;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
(210) TM 2019/1089

(220) 02/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ –
Скопје ул. Славка Димкова бр. 67, 1000,
Скопје, MK

(591) жолта, кафена, црвена
(531) 06.19.07;19.01.05
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 алкохолни пијалоци, производство
на вино и алкохолни пијалоци и сите други

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

производи добиени од вино и алкохол
освен пиво
кл. 35 промет со вино на големо и мало,
алкохолни пијалоци
(591) светло и темно зелена, жолта
(531) 26.05.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
(210) TM 2019/1092

(210) TM 2019/1093

(220) 03/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) Друштво за издавачка дејност,
маркетинг и односи со јавност
ПЛУСИНФО ИЗДАВАШТВО ДООЕЛ
Скопје ул. 50-та Дивизија бр. 15/1,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 03/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Трговско друштво за
производство и промет ДИВИНО ДОО
експорт-импорт с. Стајково Богданци
ул. Јане Сандански бр. 27, Стојаково,
Богданци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, сива, црна
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, односи со јавноста;
on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа; обработка на
текстови; изнајмување рекламен простор,
компјутерско рекламирање преку
интернет, маркетинг, обезбедување
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деловни информации преку веб страници
кл. 38 обезбедување на пристап до
содржина, веб страни и портали;
електронска пошта; обезбедување
кориснички пристап на глобалната
компјутерска мрежа (провајдери на
услуги); обезбедување пристап до бази на
податоци; агенции за информирање
кл. 41 он-лајн публикување на весници и

кл. 35 промет со вино на големо и мало,
алкохолни пијалоци

списанија; он-лајн публикување во врска
со забава, политички, економски, спортски
и културни активности; електронско
објавување текстови

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2019/1094

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) TM 2019/1117

(220) 09/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

ZOTREPLIX

(220) 04/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Трговско друштво за
производство и промет ДИВИНО ДОО
експорт-импорт с. Стајково Богданци
ул. Јане Сандански бр. 27, Стојаково,
Богданци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2019/1118

(220) 09/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DELSTRIGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2019/1119

(220) 09/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DIVINO ANTIKA
(591) жолта, кафена, црвена
(531) 19.03.00;19.07.02
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 алкохолни пијалоци, производство
на вино и алкохолни пијалоци и сите други
производи добиени од вино и алкохол
освен пиво

ZIERVUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
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(210) TM 2019/1120

(531) 26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за
лекување на кардиоваскуларни болести и
нарушувања, болести и нарушувања на
централниот нервен систем,
невродегенеративни болести и
нарушувања, невролошки болести и

(220) 09/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

нарушувања, гастроинтестинални болести
и нарушувања, метаболички болести и
нарушувања, како и бубрежни болести и
нарушувања; фармацевтски препарати за
лекување на транстиретинска амилоидоза

ZUMELPRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2019/1121

(220) 09/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(210) TM 2019/1123

(220) 10/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) SAISTOURS S.p.A. Via Libertà, 58, I90143 PALERMO PA, IT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DES Destination Experiences
& Services

PIFELTRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 организирање патувања;
резервирање на патувања; организирање
тури; резервирање седишта за патувања;
резервирање транспорт; информации за
транспорт; услуги за патувања; туристички
агенции; организирање тури и екскурзии;
воздушен транспорт; железнички
транспорт; автомобилски транспорт;
автобуски транспорт; бродски транспорт;
камионски транспорт; пакување стоки;
шпедиција, шпедитерски превоз на стоки;
водење и придружување на тури;
резервирање седишта и патни резервации
за патувања и за билети; советодавни и
информативни услуги поврзани со

(210) TM 2019/1122

(220) 10/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

транспорт, патување и туризам; испорака
(591)
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на стоки; испорака на пратки; изнајмување
паркинг места; изнајмување возила,
авиони, бродови и чамци; агенциски услуги
за организирање патувања; услуги за
организирање транспорт за патници и за
складирање на стоки поврзани со тоа;
услуги на резервирање на патувања;
агенциски услуги за организирање
транспорт на стоки

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BARTON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и

кл. 41 образование; обезбедување обуки;
забава; спортски и културни активности;
организирање, договарање и
спроведување конференции, семинари,
симпозиуми, состаноци и работилници
(обезбедување обука); услуги за

шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеши за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата;
прајмер за ѕидови; лепила; малтер; глет
маса
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи; услуги на
малопродажба врзани за хемиски
производи за индустријата, науката,
фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови

договарање, резервирање и советодавни
услуги во врска со погоре споменатите
услуги, вклучително и преку интернет и
преку центри за повикување и жешки
телефонски линии исклучиво во врска со
договарање и резервирање
кл. 43 обезбедување храна и пијалаци и
привремено сместување;услуги во
областа на обезбедување храна и
пијалаци и привремено сместување за
гости и организација за тоа, вклучително
организација на станови и домови за
одмор;организирање и изнајмување
домови за одмор, туристички домови и

вештачки смоли, сурови пластични
материи; вештачки ѓубриња; смеши за
гаснење пожар; препарати за калење и
заварување метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата;
прајмер за ѕидови; лепила; малтер; глет
маса; услуги на продажба на големо
врзани за хемиски производи за
индустријата, науката, фотографиите, како

апартмани за одмор;резервирање на соби
и резервирање на хотели;изнајмување
сали за состаноци;советување во врска со
обезбедување храна и пијалаци и
привремено сместување
(210) TM 2019/1128

(220) 14/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БОБО БАРТОН
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул.

и за земјоделието, градинарството и
шумарство; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; вештачки

Козјачка бр. 21, Куманово, MK

ѓубриња;смеши за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
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конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата;
прајмер за ѕидови; лепила; малтер; глет
маса
(210) TM 2019/1130

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер кој се користи
за извршување функции на деловно
управување; компјутерски софтвер кој се
користи за управување со корпоративни
функции за човекови ресурси;
компјутерски софтвер кој се користи за
управување со корпоративни процеси за

(220) 14/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Colgate-Palmolive Company 300

човекови ресурси; компјутерски софтвер
кој се користи за управување со
финансиски трансакции, финансиско
планирање и финансиско управување;
компјутерски софтвер кој се користи за
извршување сметководство; компјутерски

Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

софтвер кој се користи за водење и
управување со корпоративни ревизии;
компјутерски софтвер кој се користи за
водење и управување со финансиски
ревизии; компјутерски софтвер кој се
користи за водење и управување со
ревизии на инвентар; компјутерски
софтвер кој се користи за обезбедување
сметководствени услуги; компјутерски
софтвер кој се користи за водење даночни
анализи; компјутерски софтвер кој се

(591) црвена, бела, сива, темно сива,
светло кафена
(531) 26.04.02;26.04.22;26.11.05;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста
кл. 21 четки за заби

користи за олеснување на правилно
планирање на дизајнот, развојот,
примената и одржувањето на компјутерски
и информатички системи; публикации,
имено, електронски упатства во областите
на управување со сметководствена
работа, услуги на даночно советување,
услуги на ревизија и осигурување,
финансиски статистики и управување со
човекови ресурси
кл. 35 сметководствени услуги и услуги на
советување и консултации во областа на
сметководството; услуги на
сметководвствена ревизија и ревизија на

(210) TM 2019/1131

(220) 14/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) RSM International Association c/o
wadsack co. Treuhandgesellschaft
Bahnhofstrasse 7, Zug 6301, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

работењето; услуги на управување со
бизниси; купување бизниси и советување
за спојувања; подготовка на даноци;

THE POWER OF BEING
UNDERSTOOD
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услуги на даночно советување, имено,
услуги на даночно усогласување и
советодавни услуги; сметководствени
услуги; услуги на управување со
богатство, имено, управување со
финансиски регистри; советодавни услуги
за деловно работење; советодавни услуги
за управување со деловни ризици;
советодавни услуги за управување со

управување, услуги на финансиско
планирање, услуги за управување со
финансиски портфолија, услуги на
финансиско предвидување, услуги на
финансиски гаранции и осигурувања,
финансиски истражувања, услуги на
анализи и советување, финансиски
информации обезбедени преку
електронски средства и услуги на

влади, имено, обезбедување информации
во областа на владини работи; совети
поврзани со организација и управување со
деловни потфати, имено, помагање и
советување други за организација и
управување со деловни потфати или

советување и консултации во областа на
финансиски услуги; финансиско
планирање и инвестициско советување и
услуги за управување; услуги за
осигурителни консултации и советување;
осигурителни консултации, имено,

деловно управување на трговски функции
на комерцијални или индустриски фирми;
економски предвидувања и анализи,
имено, економски истражувања за
постигнување корист, деловни пречки и
утврдување на загуби за услуги за
одредување трошоци; советување за
вработување и регрутирање; советодавни
услуги за управување со сметководствена
работа; советодавни услуги за управување
со човекови ресурси; услуги за

обезбедување совети поврзани со
осигурителни прашања; актуарски услуги;
истражувања за достигнување на
осигурување и придонеси за вработените,
деловни пречки и утврдување на загуби;
услуги на инвестирање во недвижности;
услуги на финансирање; сметководствени
услуги за индивидуално пензионирање;
брокерство со општи хартии од вредност и
услуги на инвестициско банкарство;
советодавни услуги во областа на

распоредување персонал и регрутирање;
планирање на даноци и оданочување,
совети, информативни и советодавни

придонесите на вработените во врска со
осигурување, финансии и финансиски
програми за надоместоци; совети

услуги; осигурителни услуги, имено,
ревидирање, подготовка и анализа на
финансиски и не-финансиски информации
за други, имено, финансиски извештаи,
ревидирање на сметководствена
усогласеност, советодавни услуги за
финансиско сметководство и услуги за
истражување измами и разрешување на
спорови; информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото

поврзани со организација и управување со
деловни потфати, имено, помагање и
советување други за управување со
финансиски трговски функции на
комерцијални или индустриски фирми;
информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото; советодавни услуги за
даноци од продажба, имено,
обезбедување совети на ентитети за
автоматизација на софтвер и известувачки

кл. 36 финансиски услуги и советодавни и
консултативни услуги во областа на
финансиски услуги; услуги на финансиско

функции за сметање, собирање и плаќање
даноци од продажба; услуги на
управување со богатство; финансиско
159

Трговски марки

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

советување и осигурително советување,
имено евалуација на осигурителни
продукти за управување со планирање на
богатство;информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото
кл. 42 компјутерски услуги; дизајнирање и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и
компјутерски системи по мерка за други;

кој не може да се презема кој му
овозможува на корисникот да пристапи до
централизирано управување со документи
и портал за комуникација на вработени
дизајнирани специјално за користење од
страна на комерцијални банки и кредитни
унии; обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува и апликации за електронска

советодавни услуги во областа на
компјутерски базирани информациски
системи за деловни потфати и влади;
советодавни услуги во областа на
идентификување, приоритизација,
анализа, дизајн, развој и имплементација

пошта, ставање во календар и управување
со документи; онлајн компјутерски програм
кој не може да се симнува за закажување
состаноци и настани, управување со
групни календари, делегирање задачи и
известување, запишување белешки,

на компјутерски базирани информациски
системи за осигурување и други
финансиски услуги, деловни потфати и
други индустрии;технички советодавни
услуги и помош со компјутерски базирани
информациски системи и нивни
компоненти; советодавни услуги за ИТ и
информатичка безбедност, имено,
обезбедување советодавни услуги за ИТ и
електронска безбедност и управување со
ризик за ИТ и електронска безбедност за

пренесување податоци до и од бази со
податоци и до и од компјутерски програми
и компјутерски датотеки; онлајн
компјутерски софтвер кој не може да се
симнува за управување со адреси;
информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото
кл. 45 услуги за поддршка при
парничарење во вид на истражни ревизии
и финансиски анализи; поддршка при

банки и други финансиски институции;
водење ИТ безбедносни ревизии; ИТ
советување во областите на проценка на

парничарење во економија, сметководство
и финансии, имено, истражни ревизии и
финансиски анализи; услуги на даночно

ризик, ИТ и безбедност на електронски
информации, истрајност на ИТ и
електронски деловни информациски и
подготвеност за опоравување после
катастрофи, внатрешна ревизија и
планирање на ревизија за ИТ и
електронски информации;компјутерски
осигурителни услуги поврзани со развој на
безбедносни системи и планирање
непредвидливи настани за информациски
системи;информативни, советодавни и

советување, имено, советувања за
даночна усогласеност поврзани со
усогласеност со федерални, државни и
странски даночни закони и регулатива,
информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото; застапување клиенти во
даночни работи пред даночните управи;
информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото

консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото;обезбедување привремено
користење на онлајн компјутерски софтвер

(210) TM 2019/1132
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кл. 35 сметководствени услуги и услуги на
советување и консултации во областа на
сметководството; услуги на
сметководвствена ревизија и ревизија на
работењето; услуги на управување со
бизниси; купување бизниси и советување
за спојувања; подготовка на даноци;
услуги на даночно советување, имено,
услуги на даночно усогласување и

(731) RSM International Association c/o
wadsack co. Treuhandgesellschaft
Bahnhofstrasse 7, Zug 6301, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

RSM
(551) индивидуална
(510, 511)

советодавни услуги; сметководствени
услуги; услуги на управување со
богатство, имено, управување со
финансиски регистри; советодавни услуги
за деловно работење; советодавни услуги
за управување со деловни ризици;

кл. 9 компјутерски софтвер кој се користи
за извршување функции на деловно
управување; компјутерски софтвер кој се
користи за управување со корпоративни
функции за човекови ресурси;
компјутерски софтвер кој се користи за
управување со корпоративни процеси за
човекови ресурси; компјутерски софтвер
кој се користи за управување со
финансиски трансакции, финансиско
планирање и финансиско управување;
компјутерски софтвер кој се користи за
извршување сметководство; компјутерски
софтвер кој се користи за водење и
управување со корпоративни ревизии;
компјутерски софтвер кој се користи за
водење и управување со финансиски

советодавни услуги за управување со
влади, имено, обезбедување информации
во областа на владини работи; совети
поврзани со организација и управување со
деловни потфати, имено, помагање и
советување други за организација и
управување со деловни потфати или
деловно управување на трговски функции
на комерцијални или индустриски фирми;
економски предвидувања и анализи,
имено, економски истражувања за
постигнување корист, деловни пречки и
утврдување на загуби за услуги за
одредување трошоци; советување за

ревизии; компјутерски софтвер кој се
користи за водење и управување со
ревизии на инвентар; компјутерски
софтвер кој се користи за обезбедување
сметководствени услуги; компјутерски
софтвер кој се користи за водење даночни
анализи; компјутерски софтвер кој се
користи за олеснување на правилно
планирање на дизајнот, развојот,
примената и одржувањето на компјутерски
и информатички системи; публикации,

вработување и регрутирање; советодавни
услуги за управување со сметководствена
работа; советодавни услуги за управување
со човекови ресурси; услуги за
распоредување персонал и регрутирање;
планирање на даноци и оданочување,
совети, информативни и советодавни
услуги; осигурителни услуги, имено,
ревидирање, подготовка и анализа на
финансиски и не-финансиски информации
за други, имено, финансиски извештаи,

имено, електронски упатства во областите
на управување со сметководствена
работа, услуги на даночно советување,

ревидирање на сметководствена
усогласеност, советодавни услуги за
финансиско сметководство и услуги за

услуги на ревизија и осигурување,
финансиски статистики и управување со
човекови ресурси
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истражување измами и разрешување на
спорови; информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото
кл. 36 финансиски услуги и советодавни и
консултативни услуги во областа на
финансиски услуги; услуги на финансиско
управување, услуги на финансиско
планирање, услуги за управување со

споменатото; советодавни услуги за
даноци од продажба, имено,
обезбедување совети на ентитети за
автоматизација на софтвер и известувачки
функции за сметање, собирање и плаќање
даноци од продажба; услуги на
управување со богатство; финансиско
советување и осигурително советување,
имено евалуација на осигурителни

финансиски портфолија, услуги на
финансиско предвидување, услуги на
финансиски гаранции и осигурувања,
финансиски истражувања, услуги на
анализи и советување, финансиски
информации обезбедени преку

продукти за управување со планирање на
богатство; информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото
кл. 42 компјутерски услуги; дизајнирање и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и

електронски средства и услуги на
советување и консултации во областа на
финансиски услуги; финансиско
планирање и инвестициско советување и
услуги за управување; услуги за
осигурителни консултации и советување;
осигурителни консултации, имено,
обезбедување совети поврзани со
осигурителни прашања; актуарски услуги;
истражувања за достигнување на
осигурување и придонеси за вработените,

компјутерски системи по мерка за други;
советодавни услуги во областа на
компјутерски базирани информациски
системи за деловни потфати и влади;
советодавни услуги во областа на
идентификување, приоритизација,
анализа, дизајн, развој и имплементација
на компјутерски базирани информациски
системи за осигурување и други
финансиски услуги, деловни потфати и
други индустрии; технички советодавни

деловни пречки и утврдување на загуби;
услуги на инвестирање во недвижности;
услуги на финансирање; сметководствени

услуги и помош со компјутерски базирани
информациски системи и нивни
компоненти; советодавни услуги за ИТ и

услуги за индивидуално пензионирање;
брокерство со општи хартии од вредност и
услуги на инвестициско банкарство;
советодавни услуги во областа на
придонесите на вработените во врска со
осигурување, финансии и финансиски
програми за надоместоци; совети
поврзани со организација и управување со
деловни потфати, имено, помагање и
советување други за управување со
финансиски трговски функции на

информатичка безбедност, имено,
обезбедување советодавни услуги за ИТ и
електронска безбедност и управување со
ризик за ИТ и електронска безбедност за
банки и други финансиски институции;
водење ИТ безбедносни ревизии; ИТ
советување во областите на проценка на
ризик, ИТ и безбедност на електронски
информации, истрајност на ИТ и
електронски деловни информациски и
подготвеност за опоравување после

комерцијални или индустриски фирми;
информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре

катастрофи, внатрешна ревизија и
планирање на ревизија за ИТ и
електронски информации; компјутерски
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осигурителни услуги поврзани со развој на
безбедносни системи и планирање
непредвидливи настани за информациски
системи; информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото; обезбедување привремено
користење на онлајн компјутерски софтвер
кој не може да се презема кој му
овозможува на корисникот да пристапи до

даночни работи пред даночните управи;
информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото

централизирано управување со документи
и портал за комуникација на вработени
дизајнирани специјално за користење од
страна на комерцијални банки и кредитни
унии; обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

Tetovë, MK
(540)

(210) TM 2019/1135

(220) 15/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) Халили Сема; Halili Sema ул.101
бр. бб, Порој; rr. 101 nr.pn Poroj, Тетово;

да се симнува и апликации за електронска
пошта, ставање во календар и управување
со документи; онлајн компјутерски програм
кој не може да се симнува за закажување
состаноци и настани, управување со
групни календари, делегирање задачи и
известување, запишување белешки,
пренесување податоци до и од бази со
податоци и до и од компјутерски програми
и компјутерски датотеки; онлајн
компјутерски софтвер кој не може да се

(591) сина у зелена; kaltërt dhr gjelbërt
(531) 24.15.01;26.02.07;26.11.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 организирање и водење семинари;
organizime dhe udhëheqje të seminareve
(210) TM 2019/1136

(220) 15/10/2019

(442) 30/11/2019
(731) Aktiebolaget Electrolux 105 45
Stockholm, SE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

симнува за управување со адреси;
информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото
кл. 45 услуги за поддршка при
парничарење во вид на истражни ревизии
и финансиски анализи; поддршка при
парничарење во економија, сметководство
и финансии, имено, истражни ревизии и
финансиски анализи; услуги на даночно
советување, имено, советувања за
даночна усогласеност поврзани со
усогласеност со федерални, државни и
странски даночни закони и регулатива,

(540)

ARTHUR MARTIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 прибор за јадење; кујнски ножеви;
острилки за ножеви
кл. 11 електрични парни лонци
кл. 21 кујнски или прибор за храна и
садови за домаќинство; садови за
готвење, садови за печење и сервис за

информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото; застапување клиенти во

јадење, освен вилушки, ножеви и лажици;
експрес лонци; прибор за сервирање
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(210) TM 2019/1140
(442) 30/11/2019
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş

(220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2019/1137

(220) 16/10/2019

BUVASIN

Mucomax

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2019/1138

(220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR

(210) TM 2019/1141

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR

Mucovit-C

Dexcoril

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2019/1139

(220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR

(210) TM 2019/1142

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR

Mucostop

Dexday

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
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[наменети] за употреба од страна на
лекарите; медицински маски; термометри
за медицински цели; медицински столици
за лекување на пациенти; столици за
медицински процедури; столици за
масажа; апарат за масажа; апарат за
физиотерапија; опрема за физиотерапија
и рехабилитација
кл. 35 деловна помош, услуги за

(210) TM 2019/1143

(220) 17/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) MEDI SEI S.A. 47, PYTHAGORA Str.P. PHALIRO, P.O. 175-63, GR
(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)

управување и администрација; деловни
анализи, истражувачки и информативни
услуги; услуги за комерцијална трговија и
информативни услуги за потрошувачи;
рекламирање, маркетинг и промотивни
услуги. услуги на големо во врска со

(591) сина, бела, црна и сива
(531) 26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика за нега на кожа;
производи за нега на кожа; производи за
нега на лице, тело, коса; препарати за
нега на кожа; лак за нокти; сапуни;
козметички сапуни; течни сапуни за тело и
лице; парфеми; есенцијални масла;
производи за орална хигиена
кл. 5 фармацевтски препарати;
фармацевтски производи за
дерматолошка употреба; средства за
дезинфекција; сирупи за кашлица;
антисептички производи за човечка
употреба; бонбони за медицински цели;
витамински бонбони; инсектициди;

козметика и производи за лична хигиена;
малопродажни услуги во врска со
козметика и производи за лична хигиена,
нудење помош во областа на управување
со бизнисот во рамки на договор за
франшиза
(210) TM 2019/1144

(220) 17/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) MEDI SEI S.A. 47, PYTHAGORA Str.P. PHALIRO, P.O. 175-63, GR
(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)

препарати за тестирање на бременост за
домашна употреба
кл. 8 алатки за маникир и педикир; ножици
[рачни инструменти]; ножици за
потстрижување на добиток [рачно
управувани]; рачни ножици (рачно
управувани -); џебни ножици; бричеви;
жилети; рачни алати, рачно управувани;
ножици за сечење (Snips) [рачно
управувани алатки]
кл. 10 oртопедски производи; торби

(591) сина и сите нијанси на сива
(531) 26.11.07;26.11.08;26.13.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 3 прибор за лична хигиена, креми за
лице и лосиони за козметичка употреба;
креми за сончање и лосиони; препарати за
лице и навлажнувачи за нега на кожа
кл. 5 препарати и производи за
дерматолошка употреба

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MISSION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електрични и електронски апарати и
инструменти; апарати и инструменти за
пренесување, примање, снимање и

(210) TM 2019/1145

(220) 17/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156,
1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

репродуцирање на аудио и визуелни
сигнали; звучници, електрични кабли;
електрични конектори; слушалки;
компјутери; апарати и инструменти за
електронска обработка на податоци;
компјутерски програми за користење во
врска со контрола и функционирање на HIFI производи; грамафонски плочи;
магнетни носачи на звук и кертриџи за
нивна употреба; кoмпaкт дискови и мини
дискови како носачи на звучни и видео
сигнали; и делови вклучени во класа 9 за
потребите на сите горенаведени
производи

(540)

LIHEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување

(210) TM 2019/1148

(220) 18/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) Арменд Салиху ул. Вуковарска бр.
5/2-14, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(591) бела, сина
(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;

(210) TM 2019/1146

(220) 17/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) World Global Holdings Limited
Simmons Building Wickhams Cay 1 PO
Box 961, Road Town Tortola, VG
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желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

маси од метал, кабинети од метал
(мебел); канцелариски мебел од метал;
полици од метал (мебел) делови од метал
(мебел), мебел од плочест материјал во
комбинација со метал, огледала, рамки за
слики; производи што не се опфатени со
другите класи, од дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
слонова коска, китова коска, школки,

мраз
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работата; канцелариски
работи; рекламирање; цени (анализа на
цени), презентација на производи во
маркети, каталози, услуги при трговија на

килибар, седеф, морска пена и замените
за сите овие материјали или производи од
пластика; библиотекарски полици, врати,
врати за мебел, двоседи, троседи, детски
креветчиња, детски столчиња со масичка
за јадење, држачи за изложување,

големо и мало и увоз-извоз со: месо, риба,
живина и дивеч; месни преработки;
конзервирано смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење; 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);

закачалки, изложбени витрини [мебел],
канцелариски мебел, комоди со фиоки,
кревети, маси, маси за компјутери, ногарки
за маси [мебел], плакари, полици, полици
[мебел], работни маси, рамки за слики,
столчиња, тоалетни комоди, фотељи,
шанкови
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги при
производство, увоз-извоз и трговија на

мирудии; мраз

големи и мало со: мебел, мебел за
домаќинство и неговите делови,
производство на мебел (тапациран и

(210) TM 2019/1149

(220) 18/10/2019

корпусен), мебел од метал, маси од метал,
кабинети од метал (мебел); канцелариски
мебел од метал; полици од метал (мебел)
делови од метал (мебел), огледала, рамки
за слики;производи што не се опфатени со
другите класи, од дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
слонова коска, китова коска, школки,
килибар, седеф, морска пена и замените
за сите овие материјали или производи од
пластика; библиотекарски полици, врати,

(442) 30/11/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО
ДОО увоз-извоз Скопје СКУПИ 1 1, 1000,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ANGOLO DIVERSO
(551) индивидуална
(510, 511)

врати за мебел, двоседи, троседи, детски
креветчиња, детски столчиња со масичка
за јадење, држачи за изложување,

кл. 20 мебел, мебел за домаќинство и
неговите делови, производство на мебел
(тапациран и корпусен), мебел од метал,
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закачалки, изложбени витрини [мебел],
канцелариски мебел, комоди со фиоки,
кревети, маси, маси за компјутери, ногарки
за маси [мебел], плакари, полици, полици
[мебел], работни маси, рамки за слики,
столчиња, тоалетни комоди, фотељи,
шанкови
кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2019/1150

(220) 18/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) Друштво за производство, промет
и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје Бул. Јане
Сандански бр. 35/2-13, Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, црвена
(531) 26.04.07;26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на очила на мало и
големо
кл. 44 оптички услуги
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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)

5

MK/T/2019/1119

12

MK/T/2019/1035

1

MK/T/2019/1128

5

MK/T/2019/1120

12

MK/T/2019/1056

3

MK/T/2019/0851

5

MK/T/2019/1121

16

MK/T/2018/1163

3

MK/T/2019/0852

5

MK/T/2019/1122

16

MK/T/2019/0963

3

MK/T/2019/0853

5

MK/T/2019/1137

16

MK/T/2019/0964

3

MK/T/2019/0955

5

MK/T/2019/1138

16

MK/T/2019/1025

3

MK/T/2019/1044

5

MK/T/2019/1139

17

MK/T/2019/0867

3

MK/T/2019/1045

5

MK/T/2019/1140

18

MK/T/2019/0982

3

MK/T/2019/1047

5

MK/T/2019/1141

19

MK/T/2019/0867

3

MK/T/2019/1055

5

MK/T/2019/1142

20

MK/T/2019/0982

3

MK/T/2019/1066

5

MK/T/2019/1143

20

MK/T/2019/1149

3

MK/T/2019/1067

5

MK/T/2019/1144

21

MK/T/2019/1047

3

MK/T/2019/1068

5

MK/T/2019/1145

21

MK/T/2019/1130

3

MK/T/2019/1069

8

MK/T/2019/1136

21

MK/T/2019/1136

3

MK/T/2019/1070

8

MK/T/2019/1143

26

MK/T/2019/0955

3

MK/T/2019/1130

9

MK/T/2019/0851

28

MK/T/2019/1025

3

MK/T/2019/1143

9

MK/T/2019/0852

28

MK/T/2019/1051

3

MK/T/2019/1144

9

MK/T/2019/0853

29

MK/T/2019/0565

3

MK/T/2019/1145

9

MK/T/2019/0963

29

MK/T/2019/0566

5

MK/T/2019/0851

9

MK/T/2019/0964

29

MK/T/2019/1001

5

MK/T/2019/0852

9

MK/T/2019/1131

29

MK/T/2019/1026

5

MK/T/2019/0853

9

MK/T/2019/1132

29

MK/T/2019/1037

5

MK/T/2019/0914

9

MK/T/2019/1146

29

MK/T/2019/1087

5

MK/T/2019/0965

10

MK/T/2019/0851

29

MK/T/2019/1148

5

MK/T/2019/0989

10

MK/T/2019/0852

30

MK/T/2019/0565

5

MK/T/2019/1020

10

MK/T/2019/0853

30

MK/T/2019/0566

5

MK/T/2019/1041

10

MK/T/2019/0914

30

MK/T/2019/0866

5

MK/T/2019/1042

10

MK/T/2019/1031

30

MK/T/2019/0923

5

MK/T/2019/1043

10

MK/T/2019/1143

30

MK/T/2019/1001

5

MK/T/2019/1057

11

MK/T/2019/0867

30

MK/T/2019/1025

5

MK/T/2019/1058

11

MK/T/2019/1040

30

MK/T/2019/1030

5

MK/T/2019/1082

11

MK/T/2019/1136

30

MK/T/2019/1037

5

MK/T/2019/1117

12

MK/T/2019/0900

30

MK/T/2019/1087

5

MK/T/2019/1118

12

MK/T/2019/1034

30

MK/T/2019/1148
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31

MK/T/2019/0950

35

MK/T/2019/1038

41

MK/T/2019/0922

31

MK/T/2019/0970

35

MK/T/2019/1040

41

MK/T/2019/0986

31

MK/T/2019/1001

35

MK/T/2019/1044

41

MK/T/2019/1026

32

MK/T/2019/0565

35

MK/T/2019/1045

41

MK/T/2019/1038

32

MK/T/2019/0566

35

MK/T/2019/1046

41

MK/T/2019/1051

32

MK/T/2019/0839

35

MK/T/2019/1051

41

MK/T/2019/1074

32

MK/T/2019/0903

35

MK/T/2019/1087

41

MK/T/2019/1075

32

MK/T/2019/0970

35

MK/T/2019/1092

41

MK/T/2019/1085

32

MK/T/2019/1026

35

MK/T/2019/1093

41

MK/T/2019/1093

32

MK/T/2019/1032

35

MK/T/2019/1094

41

MK/T/2019/1123

32

MK/T/2019/1033

35

MK/T/2019/1128

41

MK/T/2019/1135

32

MK/T/2019/1077

35

MK/T/2019/1131

42

MK/T/2019/0851

32

MK/T/2019/1088

35

MK/T/2019/1132

42

MK/T/2019/0852

32

MK/T/2019/1089

35

MK/T/2019/1143

42

MK/T/2019/0853

32

MK/T/2019/1092

35

MK/T/2019/1148

42

MK/T/2019/0914

32

MK/T/2019/1094

35

MK/T/2019/1149

42

MK/T/2019/0950

33

MK/T/2019/0908

35

MK/T/2019/1150

42

MK/T/2019/0986

33

MK/T/2019/0909

36

MK/T/2019/0963

42

MK/T/2019/1027

35

MK/T/2018/1163

36

MK/T/2019/0964

42

MK/T/2019/1034

35

MK/T/2019/0839

36

MK/T/2019/1131

42

MK/T/2019/1035

35

MK/T/2019/0845

36

MK/T/2019/1132

42

MK/T/2019/1040

35

MK/T/2019/0851

37

MK/T/2019/0867

42

MK/T/2019/1131

35

MK/T/2019/0852

37

MK/T/2019/0949

42

MK/T/2019/1132

35

MK/T/2019/0853

38

MK/T/2019/0867

43

MK/T/2019/1033

35

MK/T/2019/0914

38

MK/T/2019/0922

43

MK/T/2019/1046

35

MK/T/2019/0922

38

MK/T/2019/0963

43

MK/T/2019/1074

35

MK/T/2019/0923

38

MK/T/2019/0964

43

MK/T/2019/1075

35

MK/T/2019/0949

38

MK/T/2019/1027

43

MK/T/2019/1123

35

MK/T/2019/0963

38

MK/T/2019/1093

44

MK/T/2019/0914

35

MK/T/2019/0964

39

MK/T/2019/0982

44

MK/T/2019/0955

35

MK/T/2019/0982

39

MK/T/2019/1123

44

MK/T/2019/1150

35

MK/T/2019/1001

40

MK/T/2019/0950

45

MK/T/2019/1074

35

MK/T/2019/1027

40

MK/T/2019/1149

45

MK/T/2019/1075

35

MK/T/2019/1030

41

MK/T/2018/1163

45

MK/T/2019/1131

35

MK/T/2019/1034

41

MK/T/2019/0545

45

MK/T/2019/1132

35

MK/T/2019/1035

41

MK/T/2019/0914
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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)

AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MK/T/2019/0914

Aktiebolaget Electrolux

MK/T/2019/1136

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

MK/T/2019/1041

CAMEL SH.P.K.

MK/T/2019/1001

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1055

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1066

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1067

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1068

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1069

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1070

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1130

Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)

MK/T/2019/1047

ELPEN PHARMACEUTICAL Co.Inc.

MK/T/2019/1058

International Truck Intellectual Property Company, LLC

MK/T/2019/0900

KANEKA CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants of

MK/T/2019/1031

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2019/1077

MEDI SEI S.A.

MK/T/2019/1143

MEDI SEI S.A.

MK/T/2019/1144

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1117

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1118

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1119

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1120

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1121

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1138

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1139

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1140

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1141

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1142

Pfizer Inc.

MK/T/2019/1122

RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft

MK/T/2019/1131

RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft

MK/T/2019/1132

SAISTOURS S.p.A.

MK/T/2019/1123

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2019/1056

The Coca-Cola Company

MK/T/2019/1032
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The Procter & Gamble Company

MK/T/2019/1020

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1042

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1043

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1057

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1082

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1137

World Global Holdings Limited Simmons Building

MK/T/2019/1146

АНДРЕЕВСКИ ДАВОР

MK/T/2019/0955

Александар Бариќ

MK/T/2019/0950

Арменд Салиху

MK/T/2019/1087

Арменд Салиху

MK/T/2019/1148

Атанасов Миле

MK/T/2019/1025

Атанасов Миле

MK/T/2019/1026

Бизнис и Иновејшн Сентр

MK/T/2019/1040

ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје

MK/T/2019/1088

ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје

MK/T/2019/1089

ДТУ ЕНТТЕ ДООЕЛ

MK/T/2019/0982

Драган Павловиќ Латас

MK/T/2019/1038

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД
Андријана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/1163

Друштво за едукација и консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ

MK/T/2019/0986

Друштво за издавачка дејност, маркетинг и односи со јавност ПЛУСИНФО
ИЗДАВАШТВО ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1093

Друштво за испитување и знализа РГВ ДОО Скопје

MK/T/2019/1034

Друштво за испитување и знализа РГВ ДОО Скопје

MK/T/2019/1035

Друштво за посредување, производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ
ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

MK/T/2019/0845

Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје

MK/T/2019/0839

Друштво за производство, промет и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експортимпорт Скопје

MK/T/2019/1150

Друштво за производство, трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО ДОО увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/1149

Друштво за производство, трговија и услуги БИОНАТУРАЛ ГРУП ДОО увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0989

Друштво за производство, трговија и услуги БОБО БАРТОН ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово

MK/T/2019/1128

Друштво за производство, трговија и услуги ПАСТОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/0949

Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

MK/T/2019/1145

Друштво за трговија и услуги ЕМОНАГРУП-МАК ДОО Скопје

MK/T/2019/0923

Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје

MK/T/2019/0922

Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје

MK/T/2019/0866

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица

MK/T/2019/1051

Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени

MK/T/2019/0908
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од грозје Вина од Македонија Скопје
Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени
од грозје Вина од Македонија Скопје

MK/T/2019/0909

Интернационална Организација за ЕдукацијаУметност Спорт и Култура - АРТ
ТЕН ПРОДУКЦИЈА

MK/T/2019/0545

Коктел Трејд

MK/T/2019/1033

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/2019/0851

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/2019/0852

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/2019/0853

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1030

Небојша Златевски

MK/T/2019/0565

Небојша Златевски

MK/T/2019/0566

Неоком АД Скопје

MK/T/2019/1027

ОЗОН ДООЕЛ

MK/T/2019/0867

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/T/2019/1037

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/2019/0903

Трговско друштво НЕРЦ ДОО експорт-импорт Скопје

MK/T/2019/1046

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

MK/T/2019/0970

Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с.
Стајково Богданци

MK/T/2019/1092

Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с.
Стајково Богданци

MK/T/2019/1094

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0965

Фирдус Хајредин

MK/T/2019/1074

Фирдус Хајредин

MK/T/2019/1075

Халили Сема; Halili Sema

MK/T/2019/1135

Халк Банка АД Скопје

MK/T/2019/0963

Халк Банка АД Скопје

MK/T/2019/0964

Црвенковска Билјана

MK/T/2019/1085

Шејдоски Риза

MK/T/2019/1044

Шејдоски Риза

MK/T/2019/1045
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18),
Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените
права на трговски марки.
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) 27749
(210) TM 2014/47

(151) 18/11/2019
(220) 24/01/2014
(181) 24/01/2024
(450) 30/11/2019
(732) ЕНМОН ДООЕЛ ул.Оливер

(181) 10/03/2025
(450) 30/11/2019
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО ул.Шишка
бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Китановски бр.119, Велес, MK
(540)

(591) бела, црвена светло и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода), води за
пиење
[пијалаци],
минерална
вода,
газирана

(591) зелена, бела, црвена, црна, розева,
жолта, лила, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 женски чанти, кожени ремени;торби
за плажа, рачни торби;спортски торби и
торби
кл. 25 обувки,
чизми;получизми;ремени;метални делови
за обувки;влечки;обувки за плажа, дрвени
обувки, кломпи;костими за капење;чевли,
спортски чевли и скијачки чизми
кл. 26 врвки за чевли, украси за чевли кои
не се од благородни метали
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на женски чанти, кожни
ремени;торби за плажа, рачни
торби;спортски торби и торби, обувки и
чизми;получизми;ремени;метални делови
за обувки;влечки;обувки за плажа, дрвени
обувки;кломпи;костими за капење;чевли,
спортски чевли и скијачки чизми врвки за
чевли, украси за чевли кои не се од
благородни метали

(111) 27797

(151) 11/11/2019

(210) TM 2017/20

(220) 11/01/2017
(181) 11/01/2027
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО
Скопје ул. „Максим Горки“ бр. 3, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 27801

(151) 20/11/2019

(591) златна

(210) TM 2015/287

(220) 10/03/2015

(551) индивидуална
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кл. 16 хартија и картон;Печатени
работи;Книговезнички
материјал;Фотографии;Канцелариски
материјали и канцелариски предмети,
освен мебел;Лепила за канцелариска и
куќна употреба;Материјали за сликање и
материјали за уметници;Сликарски
четки;Материјали за обука и
настава;Пластични листови, фолии и кеси

(510, 511)
кл. 30 чоколадо со потекло од Швајцарија
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на: чоколадо со потекло од
Швајцарија
(111) 27798

(151) 11/11/2019

(210) TM 2017/1004 (220) 17/10/2017
(181) 17/10/2027

за завиткување и пакување;Печатарски
букви, клишиња
акварели;албуми;алманаси;амбалажа за
шишиња од хартија или картон;апарати за
врамување фотографии;апарати за
нумерирање;апарати за пластифицирање

(450) 30/11/2019
(732) Јусуфи Есат ул. Охридска бр. 167,
Битола, MK
(540)

документи, за канцелариска
употреба;апарати за правење и
украсување вињети;апарати и машини за
книговез [канцелариски прибор];апарати за
рачно етикетирање;аритметички
таблици;атласи;бакрорез
[гравури];бележници или
блокчиња;библиотечни регистри
[канцелариски материјали];блокчиња за
цртање;блокчиња или перничиња за
впивање мастило [канцелариски

(591) црвена, бела, сина, зелена
(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

материјали];бришачи за пенкала;бришачи
за табли за пишување;брошури;валјаци за
бојосување;валјаци за машини за
пишување;витрини за канцелариски
материјали [канцелариски прибор];восок
за запечатување;восок за обликување,
што не е за дентална употреба;восочна
хартија;впивачи;географски карти;глина за
обликување;глина од полимер за
моделирање;глобуси на земјината
топка;глутен [лепак] за канцелариски
материјали или за употреба во
домаќинствата
гравирани уметнички предмети;градежни

(111) 27800
(210) TM 2018/457

(151) 21/11/2019
(220) 10/05/2018
(181) 10/05/2028
(450) 30/11/2019
(732) Матиќ Иван бул. АВНОЈ бр. 116/120, Скопје, MK
(540)

ПАНТЕР МИС
(551) индивидуална
(510, 511)

макети;графички репродукции;графички
слики и модели;графички цртежи;гребалки
[бришачи], за канцелариска
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употреба;гумени ленти за
канцеларии;гумени лепила за
канцелариски материјали или за употреба
во домаќинствата;гумирано платно за
канцелариска употреба;гумички за
бришење;даски за сложување букви
[печатарство];детски сликовници;држачи
за документи [канцелариски
прибор];држачи за мини од графит за

прибор];коритца за сортирање и броење
пари;корици [канцелариски
материјали];креда за пишување;креди за
литографија;кројачки креди;крпи за лице
од хартија;крпи од хартија;крпи од хартија
за маса;ксуан хартија за кинеско цртање и
краснопис;кутии за матрици;кутии за
пенкала;кутии за печати;кутии од картон за
шапки;кутии од хартија или картон;кутии со

технички моливи;држачи за
моливи;држачи за пенкала;држачи за
пенкала и моливи;држачи за
печати;држачи за страници;држачи за
фотографии;држачи за хартија;дупчалки
за канцелариска употреба;дупчалки

бои [училишен прибор];ленти за
подврзување [книговез];ленти за пури
[цигари];ленти и картички од хартија за
запишување компјутерски програми;ленти
натопени во мастило за печатари, за
компјутери;лепила од скроб за

[канцелариски
прибор];електротипови;етикети за
картички во картотека;етикети од хартија
или картон;желатин за канцелариски
материјали или за употреба во
домаќинствата;жици за
книговез;заштитници [леплива
хартија];златни пера за
пишување;знаменца од хартија;знамиња
од хартија;игли за бакрорез;игли за
цртање;индига;индига за машини за

канцелариски материјали или за употреба
во домаќинствата;лепливи средства за
канцелариски материјали или за употреба
во домаќинствата;летоци;лигавчиња од
хартија;линијари за цртање;листови од
вискоза за амбалажа;листови од
преработена целулоза за
амбалажа;листови хартија [канцелариски
материјали];литографи;литографски
камења;литографски уметнички
дела;макари за ленти натопени во

правење копии на документи;инструменти
за пишување;инструменти за
цртање;калапи за обликување глина

мастило;мали табли за пишување, со
држач за хартија;маркери [прибор за
пишување];маси за цртање;мастила

[уметнички
материјали];календари;канцелариски
материјали;канцелариски машини за
запечатување пликоа;канцелариски
прибор, освен мебел;карти *;картон *;каси
за писма;каталози;кеси за готвење во
микробранови печки;кеси од хартија или
пластика за ѓубре;кеси [плика, торбички]
од хартија или пластика, за пакување;кеси
(конусоидни хартиени кеси);класери
[канцелариски материјали];книги;книжни

*;мастилни перничиња за печати;мастилни
стапчиња [мини];мастилници [садови за
мастило];мастило за коригирање
[хелографија];материјал од скроб за
амбалажа;материјали за настава [освен
апарати];материјали за
обликување;материјали за
пишување;материјали за
цртање;материјали од хартија за
филтрирање;машини за острење моливи,
електрични или неелектрични;мини од

амбалажи за креми;колекционерски
сликички за размена кои не се за
играње;коректорски ленти [канцелариски

графит за технички моливи;модели за
везење [мостри];моливи;моливи од
шкрилци;моливи од јаглен;мостри за
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прецртување;музички
честитки;навлажнувачи за лепливи
површини [канцелариски
прибор];навлажнувачи [канцелариски
прибор];навлаки за пасоши;навлаки за
чековни книшки;навлаки од хартија за
саксии;налепници [канцелариски
материјали];натписи одхартија или
картон;неелектрични направи за

печати [жигови, отпечатоци];
печати за запечатување;
печати со адреси;
плакати од хартија или картон;
пластики за обликување;
пластични кеси за фрлање измет
оддомашни миленичиње;
пластични фолии за пакување;
платна [слики], врамени или неврамени;

отпечатоци на кредитни картички;ножеви
за сечење хартија [канцелариски
материјали];нотеси [бележници];обвивки
за шишиња од хартија или картон;огласни
карти [канцелариски материјали];огласни
табли од хартија или картон;одбележувачи

платно за книговез;
плика [канцелариски материјали];
плочки со адреси за машини за
адресирање;
подлоги за печати;
подметки за чаши за пиво;

за во книги;олеографи;острилки за
моливи,електрични или
неелектрични;отпечатоци [резби];паковки
(пластични паковки) за завиткување или
пакување;палети за
сликари;памфлети;пантографи
[инструменти за цртање];папиемаше;папки
за хартија;папки [канцелариски
материјали];папки со листови што се
вадат;пастелни боички;
патенти[притиснувачи];

подметки од хартија за маса;
подметки одхартија за шишиња;
покажувачи за карти, неелектронски;
портрети;
постери;
потпирачи за книги;
потпирачи за рака за сликари;
поштенски жигови;
правоаголни линијари за цртање;
преносливи печатарски прибори
[канцелариски прибор];

паус хартија;
пенкала [канцелариски прибор];
пенкала на полнење;

прецртани слики;
прибори за пишување [канцелариски
материјал];

пера;
пера за цртање;
пергамент хартија;
перничиња за печати;
перфорирани картички за разбои за
ткаење;
печатарски блокови;
печатарски букви;
печатарски броеви;
печатарски букви и бројки;
печатарски прекривки што не се

прибори за пишување [сетови];
прибори за цртање;
прирачници [упатства];
притискачи за хартија;
проекти;
производи за бришење;
проспекти;
проѕирна хартија [канцелариски
материјали];
радиограми (хартија за радиограми);
рамки на сложување [печатарство];

одтекстил;
печатени материјали;
печати;

рачно пишувани шаблони за копирање;
резгледници;
садови за боја;
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салфети од хартија за маса;
самолепливи ленти за канцелариски
материјали или за употреба во
домаќинствата;
сликарски платна;
сликарски штафелај;
слики;
смеси за обликување;
спојки за хартија;

пакување [полнење, обложување];
хартиени или пластични фолии за
одржување на влагата за пакување храна;
хартиени или пластични фолии за
впивање за пакување храна;
хартиени панделки;
хартиено или картонско обложување за
пакети;
хартии за обложување фиоки, миризливи

спојници за канцеларии;
сребрена хартија;
стапчиња за сложување;
стеатит [кројачки креди];
стегачи за задржување на приборотза
пишување;

или немиризливи;
хартија *;
хартија за електрокардиограф;
хартија за завиткување;
хартија за копирање [канцелариски
материјали];

табли за пишување;
тастатури од машини за пишување;
те-линијари за цртање;
тенка пластична фолија, растеглива, за
палетизирање;
тесни чаршафи за маса од хартија;
теста за печатење;
течни коректори [канцелариски
материјали];
ткаенини за книговез;
ткаенини за копирање;

хартија за машини за бележење;
хартија за пишување;
хартија за филтрирање;
хартија од дрвена маса;
хектографи;
хефталици [канцелариски прибор];
хромолиторгафи [печатење во боја];
цевки од картон;
чаршави од хартија за маса;
челични букви;
челични пера;

тоалетна хартија;
топчиња за хемиски пенкала;
транспаренти од хартија;

честитки;
четириаголни линијари за цртање;
четки;

тушеви за цртање;
украсни подметки од хартија;
уреди за копирање [канцелариски
материјали];
училишни набавки [канцелариски
материјали];
фасцикли за документи [канцелариски
материјали];
фигурини [статуетки] одхартија;
филтри за кафе од хартија;
флуоресцентна хартија;

четки за пишување;
четки за сликари;
чешли за гранулирање;
чиничиња за водени бои за уметници;
шаблони за кроење;
шаблони за цртање криви линии;
шамичиња одхартија;
шамичиња од хартија за отстранување
шминка;
шапирографи, апарати и машини;
шестари за цртање;

фотогравури;
фотографии;
хартиени и картонски материјали за

шишиња со мастило;
школски табли;
шкрилци за пишување;
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штипки за пари;
штипки за пенкала;
штитници за бришачи;
штитници за прсти [канцелариски
материјали];
штици од дрвена маса [канцелариски
материјал];
кл. 20 мебел, огледала, рамки за
слики;неметални контејнери, за

саксии [мебел];држачи за сметачки
машини;држачи за торби што не се од
метал;држачи за чадори;дубачиња за
деца;душеци *;душеци за преоблекување
бебиња;Душеци за спиење
душеци со федери;елементи од дрво за
кошници со пчели;еленски
рогови;животински копита;животински
рогови;жолт килибар;завеси од

складирање или транспорт;необработена
или полуобработена коска, рог, китова
коска или седеф;школки;морска
пена;килибар
бамбус;библиотекарски полици;бисти
оддрво, восок, гипс или пластика;бочви

бамбус;завртки за спојување за кабли што
не се од метал;завртки што не се од
метал;закачалки;закачалки за
капи;закачалки за костуми;закачалки за
облека што не се од метал;закачалки за
палта;затворачи;затворачи за садови што

што не се од метал;брави за возила што
не се од метал;брави, неелектрични и што
не се од метал;буриња што не се од
метал;валјаци за завеси;вентили од
пластика за водоводни цевки;внатрешни
решеткасти ролетни;внатрешни ролетни
за прозорци [ролетни] [мебел];внатрешни
текстилни ролетни за прозорци;воздушни
душеци што не се за медицинска
употребаВоздушни перници што не се за
медицинска употреба;воздушни

не се од метал;затворачи за шишиња што
не се од метал;затворачи со навој,
неметални, за шишиња;затворачи што не
се од метал;затки што не се од
метал;заштитни мрежи за врати
[мебел];заштитни огради за детски
креветчиња, освен постелнина;заштитни
огради за пред камини, за домашна
употреба;идентификациони белегзии за
употреб во болници што не се од
метал;изложбени витрини

перничиња што не се за медицинска
употреба;врати за мебел;врвки за
завеси;гвинтови што не се од

[мебел];имитации на оклоп од
желки;камари за несење јајца;камп
столови;канистри,

метал;големи плетени кошници за
бебиња;горни површини на масите;даги од
дрво, за бочви;двоседи,
троседи;декорации од ситни предмети
поврзани со жица;детски
креветчиња;детски столчиња со масичка
за јадење;дрва за гребење за
мачки;дрвени буриња за преточување
вино;дрвени украси;дрвени футроли за
шишиња;држачи за бочви што не се од
метал;држачи за завеси што не се од

неметални;канцелариски мебел;капачиња
за шишиња што не се од метал;капачиња
што не се од метал за
запечатување;картички (пластични
картички) за отворање на електронски
брави, некодирани;каучи;клинови за
чевли, неметални;клинци за чевли,
неметални;клупи за сечење [мебел];клупи
[мебел];колички за компјутери
[мебел];колички за послужување
[мебел];колички за послужување

текстил;држачи за изложување;држачи за
изложување весници;држачи за книги
[мебел];држачи за саксии;држачи за

чај;колички на тркалца за послужување
[мебел];колчиња за шатори што не се од
метал;комоди со фиоки;конзолни
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маси;контејнери [складирање, транспорт]
што не се од метал;копчиња,
неметални;корали;корита за мешање
малтер што не се од
метал;корозо;кошници за носење
работи;кошници за пчели;кошници за
риби;кошници [плетена стока];кошници
што не се од метал;кревети *;кревети за
домашни миленичиња;креденци;кројачки

мртовечки сандаци;опрема што не е од
метал, за врати;ормани за
картотеки;ормани за облека;палети за
транспорт што не се од метал;палки за
завеси;палки за скали;патент-брави што
не се од метал;пекарски кошници за
леб;перници;перници за домашни
миленичиња;перничиња;плакари за крпи
[мебел];плакати од дрво или

кукли;куки за завеси;кутии за домашни
миленичиња;кутии за изложување
накит;кутии од дрво или пластика;куќички
за домашни миленичиња;куќички за
кучиња;куќички за птици;куќни броеви,
несветлечки, што не се од метал;лепези за

пластика;пластични етикети;пластични
затворачи за торби;пластични
клучеви;плетени дрвени ролетни
[мебел];плетени слами, со исклучок на
рогозини;плетеници од слама;плочки од
пресуван килибар;плочки со натпис за

лична употреба, неелектрични;лулки,
колевки;макари од дрво за преѓа, свила,
гајтан;макари, од пластика, за
ролетни;маси *;маси за масирање;маси за
преоблекување бебиња прицврстени на
ѕид;маси за техничко цртање;маси од
метал;мебел;Мебел на дување;мебел од
метал;менгеме-маси [мебел];мијалници
[мебел];морска пена;навлаки за алишта
[гардероба];навлаки за облека
[складирање];неметални вентили што не

идентификација што не се од
метал;подвижни огледала со рачка
[тоалетни огледала];подвижни прегради
[мебел];подметки за оградени простори за
бебиња;подметки што можат да се
извадат, за мијалници;полици;полици за
книги;полици за пушки;полици за
складирање;полици за сточна
храна;полици за чинии;полици за
шишиња;полици за шкафови за картотеки
[мебел];полици[мебел];пораби од пластика

се делови од машини;неметални и
немеханички кривулести навивки за
флексибилни црева;неметални и

за мебел;послужавници што не се од
метал *;посребрено стакло
[огледала];постаменти за книги на

немеханички калеми за флексибилни
црева;неметални колци за растенија или
дрвја;неметални куки за закачалки за
облека;нитни што не се од метал;ногалки
за мебел;ногари за мебел;ногари за
сечење дрва;ногарки за маси
[мебел];носачи за мебел,
неметални;обрачи за буриња што не се од
метал;огласни табли;огледала;оградени
простори за бебиња;оклоп од
желки;опрема за кревети што не е од

катедра;постелнина, со исклучок на
чаршафи;потперници;потпирачи за глава
[мебел];потпирачи за качување,
неметални;потпирачи за рамки за
слики;резиња што не се од метал;резиња
за врата, неметални;резервоари што не се
од метал и што не се ѕидни;регистарски
таблички што не се од метал;рачки за
када, неметални;рачки за врати што не се
од метал;рафтови за
списанија;ратан;рамки од дрво за

метал;опрема за мебел што не е од
метал;опрема за прозорци што не е од
метал;опрема што не е од метал, за

кревети;рамки за четки;рамки за
слики;рамки за саќе, за кошници со пчели;
работни маси [мебел];
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работни маси за пишување на машина;
работни маси за пишување;
работни маси;
птици (препарирани птици);
прстени за клучови, неметални;
прицврстени кутии за книжни крпи за раце
што не се од метал;
препарирани животни;
предмети на надувување за рекламирање;

столчиња за фризерски салони;
табли за закачување клучеви;
табли, од дрво или пластика, со натписи;
табуретки;
табуретки за нозе;тапи за шишиња;
тоалетни комоди;
тркалца за кревети што не се од метал;
тркалца за мебел што не се од метал;
тропалки за врата, неметални;

прегради од дрво за мебел;
прачки од пресуван килибар;
прачки за мерење товар за железнички
вагони што не се од метал;
поштенски сандачиња што не се ѕидни или
од метал;

трска [материјал за плетење];
трупци за сечење [маси];
украси за рамки за слики;
украси од пластика за храна;
украсни завеси со монистра за декорација;
уметнички дела од дрво, восок, гипс или

ремени, неметални, за прицврстување
цевки;рог, необработен или
полуобработен;
садови за течни горива што не се од
метал;
садови од пластика за амбалажа;
сандаци;
сандаци за играчки;
сандаци за месо;
сандаци што не се од метал;
саќе;

пластика;
урни, за пепел на покојници;
училишен мебел;
фигурини [статуетки] од дрво, восок, гипс
или пластика;
фотелји;
фотељи што се навалуваат;
хартиени ролетни;
хидростатични [водени] кревети што не се
за медицинска употреба;
цистерни што на се од метал;

седеф, необработен или полуобработен;
седишта од метал;
сифони од пластика на одводни цевки;

чивилаци за одела;
шанкови;
шанкови-шкафови;

скали од дрво или пластика;
скали што не се од метал;
славини за буриња што не се од метал;
сламарици;
сламени пораби;
слонова коска, необработена или
полуобработена;
софи;
стаклени плочи за огледала;
стапови што не се од метал;
статуи оддрво, восок, гипс или пластика;

шни за завеси;
шкафови за лекови;
шкафови за регистри [мебел];
шкафчиња;
школки;
школки од остриги;
штипки за кабли или цевки од
пластика;штрафови што не се од метал;
ѓерѓеф за везење;
ѕвончиња за врати, неметални,
неелектрични;

столарија;
столарски маси;
столчиња;

ѕвончиња на ветар што одцаваат звуци
[украси];
ѕидни приклучоци за струја што не се од
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метал;
јареми;
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови
за домаќинството;Садови за готвење и
прибор за јадење освен виљушки, ножеви
и лажици;Чешли и сунѓери;Четки, освен
сликарски четки;Материјали за правење
четки;Производи што се користат за
чистење;Необработено и полуобработено

чинии [садови за овошје];длабоки чинии за
супа;дрвени калапи за чизми
[растегнувачи];држачи за листи на
јадења;држачи за ножеви за маса;држачи
за пегли;држачи за салфети;држачи за
сапуни;држачи за свеќи;држачи за
сунѓер;држачи за тоалетна хартија;држачи
за цвеќе и растенија [аранжирање
цвеќе];држачи за чепкалки;држачи за четки

стакло [освен градежно стакло];стакларија,
порцелан и грнчарија;абразивни сунѓери
за триење кожа;абразивни тампони за
кујнска употреба;авани за кујна,
неелектрични;авани за кујнска
употреба;автоклави, што не се

за бричење;држачи за шишенца со масло
и оцет;дршки за метли;електрични
распрскувачи на средства против
комарци;електрични уреди за
привлекување и уништување
инсекти;емајлирано стакло;жици за

електрични, за готвење;аератори за
вино;аеросолни распрскувачи што не се за
медицинска употреба;апарати за бришење
прашина, неелектрични;апарати за
дезодорирање за лична употреба;апарати
за филтер кафе, неелектрични;апарати и
машини за полирање, за употреба во
домаќинствата, неелектрични;апарати на
вода за чистење заби и
гингивит;базенчиња за птици
*;биберници;бинлаци;бисти од порцелан,

чистење;жици од метал за чистење
тави;закачалки за сушење
алишта;закачалки и алки за крпи за
раце;закачалки што се шират за
облека;затворачи за капаци за
тенџериња;земјени садови;изотермички
вреќи;инки за преточување;казани;калапи
за колачи;калапи за обувки
[растегнувачи];калапи за правење коцки
мраз;калапи за растегнување
ракавици;калапи [кујнски

теракота или стакло;бокали за
вино;бокалчиња;бришачи за под со
реси;вазни;влакна (животински влакна) [за

прибор];канделабри [свеќници];канти за
искористена хартија;канти за
полевање;канти за ѓубре;капаци за

правење четки];влакна за четки;внатрешни
аквариуми;внатрешни терариуми
[вивариуми];внатрешни терариуми за
одгледување растенија;војнички
канчиња;гезвиња, неелектрични;глави за
електрични четкички за заби;големи шолји
со рачка, за пиво;готварски
калапи;готвачки шприцови за
преливање;градинарски ракавици;греачи
за шишенца за храна;грнчарски
предмети;даски за сечење во кујна;детски

садови;капаци за садови за путер;капаци
за садови за сирење;капаци за
тенџериња;капаци што не се од хартија, за
саксии со цвеќе;касички за штедење што
не се од метал;кафеански
послужавници;кафези за домашни
миленичиња;кафези за птици;керамика за
употреба во домаќинствата;кожа за
полирање;козметички прибори;козметички
шпатули;комплети за зачини;комплети за
ликер;комплети тенџериња за

кадички, подвижни;длабоки
садови;длабоки чинии за
зеленчук;длабоки чинии за салати;длабоки

готвење;конец од плексиглас што не е за
текстилна употреба;корита за перење
алишта со вода пепелница;корита за
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хранење;корита за хранење животни;корпи
за леб за домашна употреба;коса (чешли
за коса) со големи запци;кофи;коцки мраз
за повеќекратна употреба;кошници за
домашна употреба;кошнички за
излети;коњски влакна за изработка на
четки;кригли;кригли за пиво;крпи за
бришење прашина од мебел;крпи за
миење подови;крпи за полирање;крпи за

обување чевли;лажици за мешање [кујнски
прибор];кујнски садови;навлаки за штици
за пеглање, обликувани;направи за гасење
свеќи;направи за полевање;направи за
фаќање муви;неелектрични подвижни
ладилници;ножеви за сечење
слатки;ножеви за тесто;нокшири;огласни
табли од порцелан или стакло;ознаки за
декантери;опално стакло;отворачи за

прашина;крпи за чистење;кршалки за
ореви;куки за закопчување;кутивчиња за
чај;кутии за леб;кутии за сапуни;кутии за
слатки;кутии за тоалетен прибор;кутии за
тоалетна хартија;кутии за употреба во
домаќинствата и кујнска употреба;кутии од

вадење тапи;отворачи за
шишиња;отнувалки за затнати
одводи;отпадоци од волна за
чистење;памучни отпадоци за
чистење;парни лонци,
неелектрични;пердуви за бришење

стакло;кутии со песок за домашни
миленичиња;кутии со прозорци;кутии со
топчеста форма, за чај;кујнски машини за
мешање, неелектрични;мозаици од стакло
што не се за градба;млечно
стакло;миксери [блендери], неелектрични,
за употреба во домаќинствата,
мешалки, рачни [за правење
коктели];механички метли [рачни направи
со четки за чистење
килими];метли;метални кутии, за хартиени

прашина;пипети [тестери за
вино];пирустии [прибори за маса];пијалаци
(садови, со топлинска изолација, за
пијалаци);плитки чинии;плитки чинии за
еднократна употреба;плоснати џебни
шишенца;плочи за печење вафли,
неелектрични;плочки за спречување
претечување на млекото;подлошки за
маса, што не се од хартија или
текстил;подлошки за печење;подлошки за
тенџериња;подлошки, што не се од хартија

крпи за раце;мелници за употреба во
домаќинствата, рачни;мелници за бибер,
рачно управувани;мајолика [видфина

или текстил;подметки за чаши што не се
од хартија или од текстил;поила за
добиток;покривачи за чајници;покриви на

керамика];машини за правење тестенини,
рачно управувани;машини за полирање со
восок, неелектрични, за чевли;материјали
за полирање за правење сјај, со исклучок
на препарати, хартија и
камен;матарки;маталки,
неелектрични;маталки за јајца,
неелектрични, за употреба во
домаќинствата;лопатчиња за кујнска
употреба;лопатки за сервирање
пити;лонци за загревање храна што не се

аквариуми;полирање со восок (апарати за
полирање со восок),
неелектрични;послужавници за употреба
во домаќинствата;послужавници од
хартија, за домаќинство;послужавници што
се вртат;потпирачи за решетки за
скара;правење четкарски производи
(материјали за правење четкарски
производи);предмети од порцелан;преси
за вратоврски;преси за лук [прибори за
кујна];преси за панталони;преси за цедење

загреваат со електрична енергија;лажици
за чевли;лажици за црпење, за кујнска
употреба;лажици за сладолед;лажици за

овошје, неелектрични, за употреба во
домаќинствата;прибор за отстранување
шминка;прибори за готвење,
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неелектрични;прибори за излет,
вклучително и садови;прибори за
кујна;прибори за употреба во
домаќинствата;производи од кристал
[стакларија];прскалки;прскалки за канти за
полевање;прскалки за парфеми;прскалки
за полевање цвеќе и растенија;прскалки за
црева за полевање;прстени за држење
свеќи;прстени за живина;прстени за

(бојосана стакларија);стаклена волна што
не е за изолација;стаклени длабоки
чинии;стаклени затворачи;стаклени
кварцни влакна што не се за употреба со
текстил;стаклени плоснати шишенца
[садови];стаклени садови;стаклени тегли
[дамиџана];стаклени чаши за
пиење;стаклени шишенца за парфеми или
лекови;стаклено влакно, што не е за

птици;прстени за
салфети;пудриери;пудрила;ражни за
готвење, од метал;разладни патрони за
ладење храна и пијалаци;ракавици за
миење возила;ракавици за
полирање;ракавици за рерна;ракавици за

изолација или текстилна употреба;стакло
во прав за декорирање;стакло,
необработено или полуобработено, со
исклучок на стакло за градба;стакло со
вградени електрични проводници;стапици
за глувци;стапици за инсекти;стапици за

употреба во домаќинствата;рачни апарати
за чистење;рачни мелници за
кафе;рендиња [прибори за кујна];решета
[кујнски прибор];рогови (чаши за пиење во
форма на рогови);садови за горење
миризливи материи;садови за ладење
[кофи со мраз];садови за лепило;садови за
пијалаци;садови за путер;садови за
сапуни;садови за собирање маснотии од
печење;садови за храна, топлински
изолирани;садови за шеќер;садови од

муви;стапици за стаорци;стапчиња за
коктели;стапчиња за јадење;статуи од
порцелан, теракота или стакло;сукала,
домашни;сунѓери за употреба во
домаќинствата;фаќалки за шеќер;фаќалки
за салата;фаќалки за мраз;урни *;уреди за
собирање трошки;уреди за отстранување
влакна од облека, електрични или
неелектрични;уреди за апсорбирање чад
за употреба во домаќинствата;уметнички
дела од порцелан, теракота или

метал за правење мраз и ладни
пијалаци;саксии за цвеќе;свилени конци за
дентална употреба;свински влакна за

стакло;украсни статуетки од порцелан,
теракота или стакло;украсни садови за
маси;украси од порцелан;топлински

изработка на четки;сепаратори за ножни
прсти од пена за педикир;сепаратори за
јајца, неелектрични, за домашна
употреба;сервиси за кафе;сервиси за
чај;сервиси за јадење, со исклучок на
ножеви, вилушки и лажици;сервиси
[чинии];сипачи на пијалак;сита за сеење
пепел [прибор во домаќинствата];сита
[прибори за домаќинствата];сифони за
газирана вода;скари [готварски
прибор];сламки за пиење;слаткарски

изолирани садови;топен кварц
[полуобработен производ] што не е за
употреба во градење;толчници за кујнска
употреба;тоалетни сунѓери;тоалетни
прибори;ткаенини (ведра од
ткаенини);термоси;тенџериња за
готвење;тенџериња;тегли за
колачиња;тави (земјени тави);тави за
пржење;тави;сунѓери за шминкање;филтри
за кафе, неелектрични;фритези,
неелектрични;футроли за чешли;цедилки

вреќички за декорирање;снопови коноп за
чистење;соларници;стакла за прозорци на
возила [полуготови производи];стакларија

за крпи за бришење;цедилки за употреба
во домаќинствата;цедилки за чај;црпалки
за домашна употреба;црпалки за
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сервирање;црпалки за сервирање
вино;чаши за сервирање варени
јајца;чаши за сервирање овошје;чаши од
хартија или пластика;чајници;чајници,
неелектрични;челична волна за
чистење;чепкалки;четкарски
производи;четки *;четки (електрични
четки), со исклучок на делови од
машини;четки за бричење;четки за

адаптирани за користење со надворешни
екрани или монитори);апарати за
исфрлање тениски топки;базени за
пливање [објекти за игра];балони за
играње;бебешки вежбални;билијарлски
маси;билијардски маси што работаатсо
парички;билијардски стапови;бобсанки;боксерски ракавици;валјаци за
статички велосипеди за

заби;четки за заби, електрични;четки за
коњи;четки за купатила;четки за миење
подови, со долги рачки;четки за миење
садови;четки за нокти;четки за
печиво;четки за стаклени светилки;четки
за триење;четки за чевли;четки за чистење

вежбање;вештачки снег за новогодишни
елки;воздушни пиштоли [играчки];возила
играчки;возила играчки со далечинско
управување;возила макети во
размер;врвови за билијардски
стапови;вреќи за удирање;вртимушки

резервоари и садови;четкички за
веѓи;четкички за трепки;чешалки за
тимарење коњи;чешли;чешли (електрични
чешли);чешли за животни;чинии; чинии од
хартија;
чиничиња;
чукалки за тресење теписи [рачни алати];
шишенца со масло и оцет;
шишиња;
шишиња за разладување;
шлифувано стакло [сурови материјали];

[играчки];гимнастика (опрема за
гимнастика);глинени гулаби [мети];дама
[игри];даски за едрење;даски за едрење
(појаси за даски за едрење);даски за
пливање на стомак;даски за
сурфање;дискови за
спортови;домина;дрезги [обувки] за одење
по снег;држачи за новогодишни
елки;држачи за свеќи за новогодишни
елки;друштвени игри;експлозивни бонбони
[новогодишни бонбони што пукнуваат кога

шолји;
штедни касички;
штипки за сушење алишта;

се отвораат];електронски мети;ефтини
играчки за забави, игранки;жетони
[дискови] за игри;жица за риболов;жици за

штици за леб;
штици за пеглање;
штици за перење;
јајца што се ставаат како полог во гнезда,
вештачки;
јарешка кожа за чистење;
кл. 28 игри и играчки;апарати за видео
игри;производи за гимнастика и
спорт;ухраси за елки амлии за
игри;апарати за аркадни
видеоигри;апарати за боди-

рекети;жици од животински црева за
рекети;забавни игри во кои се користи
шах-часовник;заштитни потполнки
[делови од спортски одела];игли за пумпи
за напумпување топки за игри;играчки
играчки за домашни миленичиња;игри
*;игри за градење;игри со потковици;игри
со табли;игри со чипови;игри со
шах;калеидоскопи;каписли за пиштоли
[играчки];карти зза играње;картички за
бинго;картички за гребење за игри на

билдинг;апарати за забава, автоматски и
на парички;апарати за игри на
среќа;апарати за игри различни од оние

среќа;кожа од фока [обвивки за
скии];конец за риболов;конфети;костими
за пливање;коцки;коцки за градење
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[играчки];коњчињ а за нишање;креветчиња
за кукли;креда за билијардски
стапови;куглање [игри];кукли;куќички за
кукли;лакови за стрелање;летала;летачки
дискови [играчки];летање со
змаеви;лизгалки за мраз;магионичарска
опрема;макари за летала;макари за
риболов;макети [играчки];макети на
играчки;мамец (вештачки мамец) за

голф;ракавици за безбол;рабови на
скии;пушки со боја [спортска
опрема];пумпи специјално приспособени
за топки за игри;преносливи видео-игри со
екран од течен кристал;појаси за
пливање;полнети играчки;покажувачи за
мамци [опрема за риболов];повици за игри
со ловење;плишани играчки со прикачени
ќебиња;плишани играчки;плетени кошници

риболов;мамки за лов или
риболов;марионети;маркери [направи за
бележење бодови во билијард];маси за
пинг-понг;маси за собен фудбал;маски за
камуфлажа [спортски предмети];маски за
мечување;маски играчки;маски

за риби [опрема за риболов];планинарски
појаси;пињати;пиштоли
играчки;перничиња за билијардски
маси;пераи [перки за пливање];пеинт бол
[муниција за пиштоли со боја] [спортска
опрема];ремени за кревање тегови

[играчки];матрошки [дрвени руски кукли
„бабушки"];мах-јонг [кинеска хазардна
игра];машини за видео-игри;машини за
физички вежби;машини за фрлање
топки;машки потпирачи за атлетика
[спортска опрема];пачинко [механички
игри];параглајдери;палки за
жонглирање;палки за голф;отскочни даски
[спортска опрема];оружје за
мечување;опрема за стрелање со
лак;опрема за риболов;опрема за возење

[спортска опрема];роботи
играчки;ролери;ролери со тркала во една
редица;санки [спортска опрема ]; сензори
за мамци [опрема за
риболов];скејтборд;сложувалки;
слот-машини [машини за игри];
снежни топки;
соби за кукли;
стапови за риболов;
стрели за пикадо;
табли за играње дама;

на саеми/панаѓури;облоги за долниот дел
од скиите;облека за кукли;носачи на
тркала за голф-опрема;новогодишни елки

табли за шах;
фрлање обрачи околу клин;
фигури на играчки;

од синтетички материјал;нишалки;направи
за исфрлање глинени гулаби;мускули за
бањање и пливање;мрежи за
спортови;мрежи за пеперутки;мрежи за
вадење уловена риба за спортски
риболовци;мобили [играчки што треперат
на ветар];миризливи мамки за лов или
риболов;мечиња;меури од сапуница
[предмети за играње];меури за топки за
игри;мети;ремени за даски за
сурфање;рекети;растегнувачи за гради

уреди и механизми за куглање;
уреди за контрола за конзоли за игри;
управувачи за играчки;
украси за новогодишни елки, освен
предмети за осветлување и кондиторски
производи;
ударни каписли [играчки];
тркала за рулет;
трицикли за деца [играчки];
триктрак [игра];
трикови за мамење и шега на туѓа сметка

[направи за вежбање];ракавици за
мечување;ракавици за крикет [опрема за
игри];ракавици за игри;ракавици за

[евтини играчки];
трамболини;
торби специјално дизајнирани за скии и
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даски за сурфање;
торби за крикет;
торби за голф со или без тркала;
топчиња за билијард;
топчиња за бадминтон;
топки за игри;
топки за играње;
ѕвончиња за новогодишни елки;
ѕвечки [играчки];

(510, 511)
кл. 42 компјутерско програмирање,
изработка на софтвер, советување за
компјутерски програми

штици за пливање;
шишиња за храна за кукли;
штитници за колена [спортска опрема];
штитници за лакти [спортска опрема];
штитници за нозе [ спортска опрема];
чипови за игри на среќа;

(300) 2018 00193 14/02/2018 AZ
(732) Rothmans of Pall Mall Limited Route
de France 17, Boncourt 2926, CH

чизми за лизгање со додадени лизгалки;
чашки за мешање коцки;
чатали [спортска порема];
хартиени шешири за забава;
харпун-пушки [спортска опрема];
тобогани [предмети за играње];
тениски мрежи;
тегови за вежбање;
тегови;
театарски маски;
тапи за риболов

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 27767

(111) 27760
(210) TM 2018/802

(151)
(220)
(181)
(450)

21/11/2019
13/08/2018
13/08/2028
30/11/2019

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

MADE OF DISCOVERY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун; замена
за тутун (не е за медицински цели); пури,
цигарилос; запалки; кибрити; артикли за
пушачи; хартија за виткање цигари,
обвивки за цигари, филтри за цигари;
џебен апарат за виткање цигари; рачни
машини за полнење на тутун во хартиени
обвивки; електронски цигари; течности за
електронски цигари; производи одтутун
наменети за загревање

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/745

(220) 24/07/2018
(181) 24/07/2028
(450) 30/11/2019
(732) КУИПУ ДООЕЛ Скопје ул. Чедомир
Миндеровиќ бр. 31, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(111) 27774

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/818

(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/11/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(591) бела, сива, сина, црвена, зелена,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

жолта
(551) индивидуална
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апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
комплјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за

(540)

UROPOTENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27766

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/826

(220) 16/08/2018
(181) 16/08/2028

јадење
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;

(450) 30/11/2019
(732) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат 158, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

оцет, сосови ( како мирудии); мирудии;
мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и приридно цвеќе; храна за живони,
пивски слад
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, изнајмување рекпамен
простор, рекламен материјал, рекламен

(591) бела, сина, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белеење и други
материи за перење;препарати за чистење,
полирање, триење и
нагризување;сапуни;парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса;препарати за нега на
забите
кл. 9 научни, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и
инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

простор, рекламирање преку радио и
телевизија
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
скпадирање стока, организирање
патувања
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 компјутерски
хардвер и софтвер
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репородукција на
звук или слика; магнетски носачи на

услуги; услуги на хигиена и разубавување
на луѓе или животни; земјоделски,
градинарски и шумски услуги

податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
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(111) 27793

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/854

(220) 03/09/2018
(181) 03/09/2028
(450) 30/11/2019
(732) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул.
Петар Маџуков 1536, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

(591) црвена, зелена, бела, кафена, окер,
жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб без
квасец;двопек;бисквити;колачиња од
слад;вафли;земички;додатоци на
јадења;слаткарски производи;пченкарни

INTEREX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца; млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашокза печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 пива; минерална и сода вода и

снегулки;пуканки;леб со ѓумбир;мирудија
направена од пименто;брашно за
исхрана;брашно од грав;пченкарно
брашно;брашно од синап;брашно од
јачмен;брашно од соја;пченично
брашно;скроб за храна;квасец за
тесто;фондани [слаткарски
производи];чајни колачиња;прашок за
колач;тесто за колач;макарони;пченка,
мелена;пченка, печена;леб;лупен
јачмен;резанки од тесто;пити;јачмен
(дробен јачмен);сендвичи;пастили
[слаткарски производи];слатки;бисквити
петит-бер;мали кифли [печива];сосови
[додатоци на храна];брашно од тапиока за
исхрана;торти;овес (дробен овес);лупен
овес;храна од овес;овесни
снегулки;овесно брашно;пивски
оцет;екстракти од слад за исхрана;слад за
човечка исхрана;прополис за исхрана на
луѓето;крекери;крем пудинг;мусли;преливи
за салати;лебни трошки [презла];табуле
[вид ориентално јадење од пченица];соја
(тесто од соја) [производи за

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 35 рекпамирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
(111) 27790
(210) TM 2018/855

(151) 21/11/2019
(220) 04/09/2018
(181) 04/09/2028
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK

исхрана];мали парчиња храна од
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жита;варена пченка;бакардан;прашок за
печење;сода бикарбона [бикарбонат на
сода за готвење];ленено семе за јадење
[зачин];пченични никулци за
јадење;високопротеински плочки од
житарки;глутенски додатоци за кулинарска
употреба;сос за тестенини;плочки од
житарки;тесто;јаткасто овошје во
прав;кнедли на база на брашно;замрзнати-

други; дистибуција на прехрамбени
производи, луксузна храна и алкохол и на
топли, ладни или замрзнати готови оброци
кл. 39 развивање и дистрибуција на
концепт за обвивки за прехрамбени
производи и луксузна храна и алкохол;
развој и дистрибуција на концепт за
произведување и дистрибуција на обвивки
за храна и луксузна храна и алкохол

сушени јадења чија главна состојка е
тестенина

кл. 40 замзнување на храна; производство
на храна, луксузна храна и алкохол и
топли, ладни и замрзнати готови оброци;
развој и дистрибуција на концепти за
производство и дистрибуција на храна и
луксузна храна и алкохол

(111) 27765
(210) TM 2018/868

(151) 21/11/2019
(220) 07/09/2018
(181) 07/09/2028

(450) 30/11/2019
(300) 30 2018 102 651.6/30 08/03/2018 DE
(732) LSG Lufthansa Service Holding AG
Dornhofstrasse 38, 63263 Neu-Isenburg,
DE

кл. 43 услуги на кетеринг, особено во
авиони, возови, хотели, продавници за
малопродажба (outlets) и ресторани

(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)

(210) TM 2018/885

(111) 27792

(151) 21/11/2019

(220) 14/09/2018
(181) 14/09/2028
(450) 30/11/2019
(732) Сељмани Туризам ДООЕЛ 11
Ноември бр. 86А, Куманово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

EVERTASTE

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 овошна салата; супи; зеленчукова
салата
кл. 30 брашно;брашно од јачмен;оброк со
зрнести
плодови;бисквити;колачиња;леб;ролати;бу
рито;торти;чизбургер [сендвичи];чоколадни
мусеви;пити со месо;готови оброци
базирани на нудли;слатки;пити;пица;пити
со јајца, сирење и

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огалсување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски
работи, услуги при трговија на големо и
мало и увоз-извоз со: кафе, чај, какао и
вештачко кафе; ориз; тапиока и саго;
брашно и производите од жито; леб;
колачи и слаткарски производи; сладолед,

сланина;сендвичи;тартови
кл. 35 организирање на дистрибуција на
рекламни материјали; организирање и
склучување на трговски трансакции за
други; преговарање за бизнис контакти за
други; промовирање на продажбата за

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за
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печење; сол; сенф; оцет, сосови (како
мируди), мирудии, мраз; спојување, за
доброто на другите, на производи
овозможувајќи им на корисниците полесно
да ги видат и купат тие стоки од
продавници, преку каталози, пошта или со
помош на електронски медиуми, преку
веб-сајтови
кл. 39 транспортни услуги пакување и

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како
мируди), мирудии, мраз; спојување, за
доброто на другите, на производи
овозможувајќи им на корисниците полесно
да ги видат и купат тие стоки од
продавници, преку каталози, пошта или со
помош на електронски медиуми, преку
веб-сајтови
кл. 39 транспортни услуги пакување и

складирање стока
кл. 43 ресторани, ресторани со
самопослужување, бифеа, кафетерии,
кантини, снек- барови, услуги во барови,
кетеринг, изнајмување на столици, масии,
чаршави за маси, стакларија

складирање стока
кл. 43 ресторани, ресторани со
самопослужување, бифеа, кафетерии,
кантини, снек- барови, услуги во барови,
кетеринг, изнајмување на столици, масии,
чаршави за маси, стакларија

(111) 27791
(210) TM 2018/886

(151) 21/11/2019
(220) 14/09/2018
(181) 14/09/2028
(450) 30/11/2019
(732) Сељмани Туризам ДООЕЛ 11
Ноември бр. 86А, Куманово, MK

(111) 27755
(151) 21/11/2019
(210) TM 2018/1008 (220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) "Agro Kor" sh.p.k NRB: 70184366
Rr. Hasan Prishtina p.n., Obiliq, ZB

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.
'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огалсување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски
работи, услуги при трговија на големо и
мало и увоз-извоз со: кафе, чај, какао и
вештачко кафе; ориз; тапиока и саго;
брашно и производите од жито; леб;
колачи и слаткарски производи; сладолед,
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за

(591) поерокалова, светло кафена, темно
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
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(како мирудии); мирудии; мраз (замрзната
вода)
кл. 35 рекламирање, водење на
работење, управување со работи,
канцелариски работи
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање патувања
(111) 27754

(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање,

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/1009 (220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) "Agro Kor" sh.p.k NRB: 70184366
Rr. Hasan Prishtina p.n., Obiliq, ZB
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.

акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

HÖHÉ

или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони,
регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз (замрзната
вода)
кл. 35 рекламирање, водење на
работење, управување со работи,
канцелариски работи
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање патувања

услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; услуги од
областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

(111) 27759
(151) 21/11/2019
(210) TM 2018/1016 (220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФУД ЛАБ ДОО Скопје
бул. Борис Трајковски бр. 130, Скопје,

(111) 27788
(151) 21/11/2019
(210) TM 2018/1023 (220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за интернет и
информатички технологии, маркетинг и

MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
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трговија ЕФ- ТРИ ДОО експорт-импорт
Скопје ул. Сава КОвачевиќ бр. 1-4,

или компјутерски информации и
комуникациски мрежи; компјутерски
софтвер за изменување и овозможување
пренос на слики, аудиовизуелна и видео
содржина; компјутерски софтвер за
уредување, собирање, организирање,
изменување, пренос, споделување и
складирање на податоци и информации;
компјутерски софтвер за е-трговија за

Скопје, MK
(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

симнување кој им дозволува на
корисниците да извршат електронски
бизнис трансакции преку глобални
компјутерски и комуникациски мрежи;
софтвер за испраќање електронски
сигнални пораки, известувања и
(591) црна, розева, сина, жолта, црвена,
зелена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски
софтвер за социјално вмрежување; алатки
за развивање на компјутерски софтвер;
компјутерски софтвер за употреба како
интерфејс за програмирање апликации
(API); интерфејс за програмирање
апликации (API) за употреба во развојот на
софтверските апликации; интерфејс за
програмирање апликации (API) за
компјутерски софтвер кој ги потпомогнува
онлајн за социјалното вмрежување и за
вчитување, прикачување, симнување, и
менаџмент на податоци; компјутерски
софтвер за креирање, раководење и
комуницирање со онлајн заедницата;
компјутерски софтвер за организирање
настани; компјутерски софтвер за
креирање, уредување, прикачување,
пристапување, прикажување, стриминг,
гледање, тагирање, поврзување,
забележување, покажување чувства за,
коментирање на, вградување,
пренесување, и споделување или на друг
начин обезбедување електронски медиуми

потсетници; софтвер за пренесување на
налози; софтвер за испраќање и примање
на електронски пораки; компјутерски
софтвер за пребарување; магнетски
кодирани картички за подарок;
компјутерски софтвер за употреба во
креирање, раководење, мерење и ширење
на рекпамирањето на други лица; сервер
за реклами, особено компјутерски сервер
за услугите пристап складирање реклами
и доставување реклами до вебстрани;
софтвер за виртуелни реални игри;
компјутерски хардвер за виртуелни реални
игри; компјутерски периферни уреди;
софтвер за виртуална реалност што се
користи за да овозможи компјутерите,
управувачките табли за видео игри,
рачните управувачки табли за видео игри,
таблет компјутерите, мобилните уреди и
мобилните телефони да обезбедат
искуства на виртуелна реалност; софтвер
за електронски игри за безжични уреди;
софтвер за електронски игри за рачни
симнување, постирање, блогирање, преку
менаџирање, електронски уреди; програми
за видео и компјутерски игри; периферни
уреди за носење за компјутери, таблет
компјутери, мобилни уреди и мобилни
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телефони; софтвер за виртуелна
реалност; софтвер за видео игри;
интерактивни мултимедијални програми за
компјутерски игри; програми за
електронски игри за симнување; софтвер
за компјутерски игри; слушалки за
употреба со компјутери; ласерска опрема
за немедицински цели; периферни
компјутерски уреди за носење; периферни

на пазарот и информациони услуги;
промовирање на стоки и услуги за други
преку компјутер и комуникациски мрежи;
бизнис и услуги за рекламирање, особено,
медиумско планирање и медиумско
купување за други; бизнис и услуги за
рекламирање, особено, услуги за
рекламирање за следење на рекламниот
учинок, за раководење, дистрибуција и

уреди; компјутерски софтвер
комуникација; софтвер за за далечинска
зголемена реалност за употреба во
мобилни уреди за интегрирање
електронски податоци со реална светска
околина со цел за забава, образование,

услуги за рекламирање, за анализирање
на рекламните податоци, за пријавување
на податоци за оптимизирање
рекламирање, на и за перформансите на
рекламирање; консултантски услуги во
полето на рекламирањето, особено,

игри, комуникација и социјално
вмрежување; софтвер за симнување во
природата на мобилната апликација за
пристапување и гледање текст, слики и
електронски податоци поврзани со
конференции во областа на развојот на
софтвери; компјутерски софтвер кој
овозможува развој, испитување,
тестирање и одржување на мобилни
софтверски апликации за преносливи
електронски комуникациски уреди, имено,

прилагодување на напорите за маркетинг
на други; услуги за комерцијални
информирање, особено, служење рекпами
за обезбедување на извештаи, насочено
рекламирање, и раководење со
електронско зачувани раклами, за
употреба на глобалната компјутерска
мрежа; олеснување на размена и
продажба на услуги и производи од трета
страна преку компјутер и комуникациски
мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои

мобилни телефони, смартфони, рачни
компјутери и таблет компјутери;
компјутерски софтвер за конвертирање

има широк спектар на производи за
широка потрошувачка на други, картички
за подарок, и испорака на дигитални

природни јазици во машинскиизвршливи
команди; компјутерски софтвер, имено,
интерфејс за преведување за
овозможување интеракција помеѓу луѓето
и машините; компјутерски софтвер во
областа на вештачката интелегенција;
алатки за развој на компјутерски софтвер
за да им овозможи на мобилните
софтверски апликации пристап во
позадински услуги; имено, складирање на
податоци, брзи известувања и менаџмент

медии, слушалки за виртуелната
реалност, и содржина и податоци за
виртуелната реалност; обезбедување на
онлајн место за маркетинг на продавачите
на стоки и услуги; обезбедување на онлајн
олеснување за поврзување на
продавачите и купувачите; обезбедување
на онлајн олеснување за информирањето
на потрошувачите во полето за подароци;
промовирање на добра и услуги за други
преку обезбедување на онлајн

на корисници
кл. 35 маркетинг, рекламирање и
промотивни услуги; услуги за истражување

олеснување преку истакнување на
предлози за подароци; бизнис
вмрежување; услуги на вработување и
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примање; услуги за рекламирање и
дистрибуирање информации, особено,
обезбедување на доверлив простор за
рекламирање преку глобалната
компјутерска мрежа; обезбедување на
онлајн компјутерски бази на податоци и
онлајн пребарувања во бази на податоци
во полето на доверливоста; при-пејд
услуги за картички за подароци, особено,

финансиска размена, особено,
обезбедување на виртуелни валути за
користење од страна на членовите на
онлајн заедница преку компјутер и
комуникациски мрежи кп. 38 услуги на
споделување фотографии и видеа,
особено, електронски пренос на дигитални
фајлови за фотографии, видеа и аудио
визуелна содржина помеѓу интернет

издавање на сертификат за картичка за
подарок што може да бидат надоместоци
за стоки и услуги; добротворни услуги,
особено промоција на јавната свест во
врска со добротворони, филантропски,
волонтерски, јавни услуги и услуги во

корисниците; телекомуникации;
овозможување пристап до компјутерски,
електронски и онлајн бази на податоци;
телекомуникациски услуги, особено
електронски пренос на електронски
медиуми, податоци, пораки, графика,

врска со заедницата и хуманитарни
активности; обезбедување на
натпреварувачки и стимулирачки наградни
програми наменети за препознавање,
наградување и охрабрување на поединец
и група која учествува во
самоподобрување, самоисполнување,
добротворни, филантропски, волонтерски,
јавни програми и услуги на заедницата и
хуманитарни активности и споделување на
производ од креативна работа;

слики, аудио, видео и информации;
обезбедување онлајн форуми за
комуникација на теми од општиот интерес;
обезбедување онлајн комуникациски
линкови кои пренесуваат мобилни уреди и
интернет корисници на други локални и
глобални онлајн локации; обезбедување
пристап до вебстрани на трети лица или
до други електронски содржини на трети
лица преку универзално приклучување;
обезбедување онлајн услуги преку соби за

организирање на изложби и настани во
полето за развој на софтвер и хардвер за
комерцијални и цели за рекламирање;

разговор (chat rooms), маил и брзи пораки,
и електронски огласни табли; аудио, текст
и видео емитувачки услуги преку компјутер

услуги на здружение што ги промовираат
интересите на професионалците и
бизнисите во полето за развој на
мобилната софтвер апликација
кл. 36 услуги на обработка на финансиски
трансакции, особено, расчистување и
порамнување на финансиските трансакции
преку компјутер и комуникациски мрежи;
електронска обработка и пренос на
податоци за плаќање на сметки за
корисниците на компјутер и

или други комуникациски мрежи, особено
прикачување, постирање, прикажување,
изменување, тагирање и електронско
пренесување на податоци, информации,
аудио и видео; услуги на глас преку
интернет протокол (VoIP); услуги на
телефонски комуникации; обезбедување
пристап до компјутерски бази на податоци
во областа на социјалното вмрежување,
социјалното претставување и
запознавање

комуникациските мрежи; услуги за
електронски трансфер на средства; услуги
на плаќање на сметки; услуги на

кл. 41 услуги за забава; обезбедување на
компјутерски, електронски и онлајн бази на
податоци за образовна, рекреативна и
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забавна употреба во областа на забавата
и во областите на средните, студентските,
социјалните и заедничките интересни
групи; услуги на споделување фотографии
и видеа; електронски издавачки услуги за
други; услуги за забава, особено
овозможување интерактивни и услуги за
игри за повеќе играчи и за еден играч за
игри кои се играат преку компјутер или

виртуелно реални игри, интерактивна
забава и виртуелно реална содржина;
обезбедување копјутерска игра за
користење на целата мрежа од
корисниците на мрежа; обезбедување
онлајн зголемени реалност игри;
образовни обезбедување услуги, онлајн
видео особено игри; организирање
изложби во областа на интерактивната

комуникациски мрежи; обезбедување
информации за онлајн компјутерски игри и
видео игри преку компјутер или
организирање комуникациски и мрежи;
спроведување на натпревари и
потпомагање настани за играчи на видео

забава, виртуелната реалност,
потрошувачката електроника и забавната
индустрија на видео игри за културни или
образовни цели; организирање и
спроведување образовни конференции;
организирање изложби и настани во

игри и играчи на компјутерски игри;
обезбедување онлајн ресурси за
развивачите на софтвер; натпреварувачки
и стимулирачни наградни програми
дизајнирани да ги препознае, награди и
поттикне поединците и групите кои се
вклучуваат во услуги на самоподобрување, самореализација,
хуманитарни, филантропски, волонтерски,
јавни и услуги на заедницата и
хуманитарни активности и споделување на

областа на развојот на софтвер за
образовни цели; образовни услуги, имено
организирање и спроведување
конференции и семинари во областа на
вештачката интелегенција и интернетот на
предмети
кл. 42 дизајнирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер;
компјутерски услуги, особено креирање
виртуелни заедници за регистрираните
корисници да организираат групи и

производите од креативната работа;
организирање и спонзорирање
натпреварувачки и стимулирачки наградни

настани, да учествуваат во дискусии и да
се вклучуваат во социјално, деловно и
вмрежување во заедницата; компјутерски

програми за развивачите на софтвер;
објавување на образовни материјали,
особено обајвување на книги, списанија,
весници и електронски публикации;
образовни услуги, особено организирање
и спроведување конференции, курсеви,
семинари и онлајн обука во областа на
рекламирањето, маркетингот, социјалното
вмрежување, интернетот и социјалните
медиуми и дистрибуцијата на материјали
за курсот во врска со тоа; онлајн

услуги, особено хостирање електронски
капацитети за други за организирање и
водење состаноци, настани и
интерактивни дискусии преку
комуникациски мрежи; компјутерски услуги
како прилагодени веб страници што
промовираат информации дефинирани од
корисникот или назначени, лични
профили, аудио, видео, фотографски
слики, текст, графики и податоци;
компјутерски услуги, особено

списанија, особено блогови (blogs) во кој е
дефинирана содржината на корисниците;
образовни услуги, особено обезбедување

обезбедување пребарувачи за добивање
податоци на глобална компјутерска мрежа;
обезбедување веб сајт што промовира
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технологија која овозможува он-лајн
корисниците да креираат лични профили
промовирајќи информации за социјално и
деловно вмрежување и да ги пренесуваат
и споделуваат таквите информации меѓу
повеќекратни он-лајн капацитети;
обезбедување времено користење на
софтверски апликации што не се
симнуваат за социјално вмрежување,

особено, АЅР што промовира API софтвер
за да им овозможи на корисниците да
извршуваат електронски деловни
трансакции преку глобална компјутерска
мрежа;услуги на софтвер како
промовираат услуга софтвер испраќање
предупредувања за електронски пораки,
за пренесување на налози и испраќање и
примање на електронски пораки, и да им

креирање виртуелна заедница и пренос на
аудио, видео, фотографски слики, текст,
графики и податоци; услуги на АЅР,
особено, хостирање компјутерски
софтверски апликации на други; АЅР што
промовира софтвер за да овозможи или

овозможи на корисниците да извршуваат
електронски деловни трансакции преку
глобална компјутерска мрежа;
обезбедување времено користење на онлајн софтвер што не може да се симне за
употреба при раководење, мерење и

олесни креирање, уредување, симнување,
постирање, блогирање, анотирање,
пристапување, прикажување, стриминг,
покажување прикачување, гледање,
тагирање, поврзување, емоција за,
коментирање на, вградување,
пренесување и споделување или поинаку
обезбедување електронски медиуми или
информации преку компјутер и
комуникациски мрежи; обезбедување
услуга на он-лајн мрежа што овозможува

служење рекпами за други; АЅР што
промовира API софтвер за раководење,
следење, известување и мерење на
медиумско планирање, медиумско
купување и рекламирање за други;
провајдер на он-лајн платформа за
купување реклами, особено,
обезбедување на софтверски програми
што не може да се симнат за да им се
овозможи на купувачите и продавачите на
он-лајн рекламирање да купуваат и

корисниците да ги пренесат податоците за
личниот идентитет во и да ги споделат
податоците за личниот идентитет со и

продаваат рекламен инвентар; платформа
како услуга (РААЅ) што промовира
компјутерска софтверска платформа за

меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;
обезбедување информации од индекси и
бази на информации што може да се
пребаруваат, вклучувајќи текст,
електронски документи, бази на податоци,
графики, електронски медиуми,
фотографски слики и аудио-визуелни
информации, на компјутер и
комуникациски мрежи; обезбедување
софтвер за е-трговија што не може да се
симне за да им се овозможи на

употреба при купување и ширење на
реклама; АЅР што промовира софтвер за
употреба при купување, продавање,
следење, вреднување, оптимизирање,
таргетирање, анализирање, испорака и
известување за он-лајн рекламирање и
маркетинг; АЅР што промовира софтвер
за употреба при дизајнирање и
раководење со он-лајн рекламни и
маркетинг кампањи; дизајнирање и
развивање софтвер за компјутерски игри и

корисниците да извршуваат електронски
деловни трансакции преку глобална
компјутерска мрежа; компјутерски услуги,

софтвер за видео игри за употреба со
компјутери, програмски систем за видео
игри и компјутерски мрежи; развивање на
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компјутерски хардвер за компјутерски
игри; услуги за развивање на видео игра;
обезбедување он-лајн сајтови што им
даваат на корисниците можност да
прикачуваат, модифицираат и
споделуваат содржина и податоци за
виртуелна реалност; услуги на дизајн,
инженерство, истражување, развој и
тестирање во областа на развивање на

средства, трансакции на кредитна и
дебитна картичка и електронски чек преку
глобална компјутерска мрежа

софтвер за мобилна апликација поврзана
со употреба и функционалност на
хиперлинкови; технички консултации во
областа на развивање на софтвер за
мобилна апликација поврзана со употреба
и функционалност на обезбедување

EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(111) 27758

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/1024 (220) 22/10/2018
(181) 22/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) Alvogen Pharma Trading Europe

CYSTOSANIT
(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

времена хиперлинкови; употреба на
компјутерски софтвер што не може да се
симне што овозможува развој, проценка,
тестирање и одржување на мобилни
софтверски апликации за преносни уреди
за електронска комуникација, имено,
мобилни телефони, смартфони, рачни
компјутери и компјутерски таблети;
едукативни услуги, имено, организирање и
водење конференции и семинари во
областа на вештачка интелигенција и
интернет на нешта (loT)
кл. 45 услуги на социјално претставување,
вмрежување и запознавање;

(111) 27751

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/1025 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) Бучков Ламбе ул. Коце Металец
бр. 4/1-27, Скопје, MK
(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје,
1000, Скопје
(540)

обезбедување пристап до компјутерски
бази на податоци во областите на
социјално вмрежување, социјално
претставување и запознавање;
обезбедување социјални услуги и
информации во областа на личниот развој,
особено самоподобрување,
самоисполнување, добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни и услуги
во заедницата, и хуманитарни активности;
обезбедување услуги на автентификација

GET BODY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции (додатоци во
исхраната)

при трансакции на е-трговија;
обезбедување на автентификација на
корисник при електронски трансфер на

кл. 35 услуги при продажба на мало и

199

Трговски марки

Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

големо со диететски супстанции (додатоци
во исхраната)
(111) 27752

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции (додатоци во
исхраната)
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со дитететски суостанции
(додатоци во исхраната)

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/1026 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) Бучков Ламбе ул. Коце Металец
бр. 4/1-27, Скопје, MK
(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје,
1000, Скопје
(540)

(111) 27757
(151) 21/11/2019
(210) TM 2018/1040 (220) 25/10/2018
(181) 25/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) БИС ОИЛ ДОО Скопје ул. 1721 бр.
31, с. Глумово, Сарај, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции (додатоци во
исхраната)
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со дитететски суостанции
(додатоци во исхраната)
(111) 27753

(591) сива и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; услуги при продажба
на недвижности
кл. 36 работи поврзани со недвижности
кл. 37 градежни работи, проектирање,
изградба на згради, надзор

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/1027 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) Бучков Ламбе ул. Коце Металец
бр. 4/1-27, Скопје, MK
(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје,
1000, Скопје
(540)

(111) 27762

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/1057 (220) 30/10/2018
(181) 30/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,
Maryland, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
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(540)

(540)

MARRIOTT BONVOY
BONVOY
(591)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата;
канцелариски работи; програми со награди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата;
канцелариски работи; програми со награди
за поттик; промоција на услуги на хотел,
одморалиште, авиокомпанија,

за поттик; промоција на услуги на хотел,
одморалиште, авиокомпанија,
изнајмување на автомобили, временски
ограничено право на користење на
одредена недвижност (time share),
патување и одмор преку програма со
награди за поттик; организација,
функционирање и надгледување на
програмите за лојалност
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, недвижен имот; услуги
за временски ограничено право на
користење (timesharing) на недвижен имот
со програма со награди за поттик; услуги
за листинг, изнајмување и закуп на
недвижен имот за резидентно сместување,
станови, соби во домовите, куќи за одмор,

изнајмување на автомобили, временски
ограничено право на користење на
одредена недвижност (time share),
патување и одмор преку програма со
награди за поттик; организација,
функционирање и надгледување на
програмите за лојалност
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, недвижен имот; услуги
за временски ограничено право на
користење (timesharing) на недвижен имот
со програма со награди за поттик; услуги
за листинг, изнајмување и закуп на
недвижен имот за резидентно сместување,
станови, соби во домовите, куќи за одмор,
и вили со програма со награди за поттик;
услуги за кредитни картички

и вили со програма со награди за поттик;
услуги за кредитни картички
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување;
хотелски услуги програма со награди за
поттик; хотелски резервации

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување;
хотелски услуги програма со награди за
поттик; хотелски резервации

(111) 27763
(151) 21/11/2019
(210) TM 2018/1058 (220) 30/10/2018
(181) 30/10/2028
(450) 30/11/2019

(111) 27750
(151) 21/11/2019
(210) TM 2018/1060 (220) 30/10/2018
(181) 30/10/2028
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ХОУМ БРУ ДОО Скопје

(300) 074902 30/04/2018 JM
(732) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,

ул. Васко Карангелески бр. 9/1-33,
Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ

Maryland, US

СКОПЈЕ бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000,
Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јајца
(111) 27799

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/1072 (220) 05/11/2018
(181) 05/11/2028
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за монтажа и

(591) кафена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

реконструкција на телефонски и
сигнални линии, уреди и постројки НЕТ
МОНТИНГ ДОО Скопје ул. 16-та
Македонска бригада бр. 10, Скопје, MK
(740) Борко Бајалски, адвокат ул. 11
Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за
кафе;ориз;тапиока и саго;брашно и
производи од жита;леб, производи од
тесто и слатки;сладолед;шеќер, мед,
меласа;квасец, прашок за
печење;сол;сенф;оцет, сосови [како
мирудии];мирудии;мраз [замрзната вода]
кл. 32 пива; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

(540)

(591) сина, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на големо и мало на
телекомуникациска опрема
кл. 37 поставување, одржување и
поправки на телекомуникациска опрема
(мобилни и фиксни мрежи); инсталација на
хардвер; услуги за поддршка на
телекомуникациска мрежа; инсталација на
домашни системи за безбедност и

кл. 33 алкохолни пијалоци [освен пива]
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 27789
(151) 21/11/2019
(210) TM 2018/1065 (220) 01/11/2018
(181) 01/11/2028
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО

автоматизација
кл. 38 телекомуникациски услуги, имено
услуги за пренос на глас, податоци, слики,
аудио, видео и информации

експорт-импорт Гевгелија ул. Моински
пат бр. 221, Гевгелија, MK
(540)

(111) 27756
(151) 21/11/2019
(210) TM 2018/1091 (220) 06/11/2018
(181) 06/11/2028
(450) 30/11/2019
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

(591) црвена и бела
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEO PURPLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, сиров или преработен;
производи од тутун; замени за тутун (не за
медицински цели); сите со цел да бидат

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници за
малопродажба и услуги на продавници за
малопродажба на интернет во областа на
облека, конфекција и модни додатоци;
рекламирање и публицитет поврзани со
малопродажните услуги

загревани но не и горени; артикли за
пушачи; електронски направи и нивните
делови со цел за загревање на тутун
(111) 27761

(151) 21/11/2019

(210) TM 2018/1148 (220) 14/11/2018
(181) 14/11/2028
(450) 30/11/2019
(732) Љубо Јолевски ул. Ванчо
Николески бр. 1, Охрид, MK

(111) 27787
(210) TM 2019/83

(151) 21/11/2019
(220) 21/01/2019
(181) 21/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Фисник Садики и Касим Касами

(740) Адвокат Рамије Муса ул. Струшка
бр. 2, Тетово
(540)

ул. 102 бр. 7, 1200, Тетово, MK
(540)

(591) црна и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 медицински апарати и инструменти
кл. 44 медицински клиники, медицински
услуги, ортодонски услуги

(591) бела, златна, црна, црвена и розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни
преработки;конзервирано, змрзнато,
сушено, варено овошје и зеленчук;желе,
џемови, компоти, ајвар;јајца, млеко и

(111) 27764
(151) 21/11/2019
(210) TM 2018/1290 (220) 18/12/2018
(181) 18/12/2028
(450) 30/11/2019
(732) United States Polo Association 1400
Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm
Beach, FL 33401, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

млечни производи;маста и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какако, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе;брашно и
производи од жита, леб, тесто за слатки и
слатки, сладолед;мед, меласа;кфасец,
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прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови
(како мирудии);мирудии;мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци;пијалоци од
овошје, и овошни сокови;сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 35 рекламирање;водење на
работењето;управување со
работата;канцелариски работи, услуги при
продажба на голема и мало со месо, риба,
живина и дивеч;месни
преработки;конзервирано, змрзнато,
сушено, варено овошје и зеленчук;желе,
џемови, компоти, ајвар;јајца, млеко и
млечни производи;маста и масти за

(591) портокалова, зелена, црвена, црна,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервиран зеленчук (ајвар)

јадење, Кафе, чај, какако, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе;брашно и
производи од жита, леб, тесто за слатки и
слатки, сладолед;мед, меласа;кфасец,
прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови
(како мирудии);мирудии;мраз, пиво,
минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци;пијалоци од
овошје, и овошни сокови;сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 43 услуги за пдготвување храна и

(111) 27775
(210) TM 2019/89

(151) 21/11/2019
(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) 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)

пијалоци;привремено сместување
(111) 27773

(151) 21/11/2019

(210) TM 2019/88

(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
MK

(591) жолта, зелена, црвена, портокалова
и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 чај (овошен)
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(732) 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
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 џемови
(111) 27778
(210) TM 2019/92

(151) 21/11/2019
(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
MK

(591) портокалова, зелена, црвена, црна и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервиран зеленчук (ајвар)
(111) 27777

(151) 21/11/2019

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2019/91

(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) 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
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 џемови
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(111) 27779
(210) TM 2019/93

(151) 21/11/2019
(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
MK
(591) виолетова, зелена, црвена, црна и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 џемови

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(111) 27782
(210) TM 2019/95

(151) 21/11/2019
(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
MK

(591) портокалова, зелена, црвена, црна и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 џемови
(111) 27780

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(151) 21/11/2019

(210) TM 2019/94

(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) 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
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 џемови
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(151) 21/11/2019
(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сосови (како мирудии)

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
MK

(210) TM 2019/98

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

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

(111) 27783
(210) TM 2019/96

(111) 27785

(151) 07/11/2019

(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,

(540)

(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сосови (како мирудии)
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
(111) 27784

(151) 07/11/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сосови (како мирудии)

(210) TM 2019/97

(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,

(111) 27786
(210) TM 2019/100

(151) 21/11/2019
(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
MK

MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
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(540)

(591) зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, трикотажа, хеланки, долна
облека, чорапи, хулахопки
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со хулахопки, чорапи, долна
облека, хеланки и облека

(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз
кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други

(111) 27795
(210) TM 2019/112

(151) 21/11/2019
(220) 24/01/2019
(181) 24/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство и
трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски
Милован ДООЕЛ експорт-импорт
Илинден ул. 19 бб, Илинден, 1000,
Скопје, MK
(540)

препарати за производство на пијалоци
(111) 27796

(151) 21/11/2019

(210) TM 2019/111

(220) 24/01/2019
(181) 24/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство и
трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски
Милован ДООЕЛ експорт-импорт
Илинден ул. 19 бб, Илинден, 1000,
Скопје, MK

(591) златна, бела, црна
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, хулахопки
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со хулахопки, чорапи

(540)
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(151) 21/11/2019
(220) 24/01/2019
(181) 24/01/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за производство и

кл. 12 Велосипеди; Електрични возила;
Мотоцикли; Моппеди; Скупери (возила);
Електрични велосипеди, Мотоскутери

трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски
Милован ДООЕЛ експорт-импорт
Илинден ул. 19 бб, Илинден, 1000,
Скопје, MK

(210) TM 2019/164

(540)

Чешмиче бр. 17А, Скопје, MK
(540)

(111) 27794
(210) TM 2019/113

(111) 27768

(151) 21/11/2019

(220) 07/02/2019
(181) 07/02/2029
(450) 30/11/2019
(732) Миливоевиќ Златан ул. Тасино

hotel EVROPA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(591) жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27771
(210) TM 2019/203

(151) 21/11/2019
(220) 13/02/2019
(181) 13/02/2029
(450) 30/11/2019
(732) FRUTEX Sh.p.k. Brigada 123, 23000
Suhareke, Republic of Kosovo, ZB

кл. 25 чорапи, хулахопки, хеланки, долна
облека
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со хулахопки, чорапи, долна
облека, хеланки
(111) 27781

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(151) 21/11/2019

(210) TM 2019/148

(220) 27/02/2019
(181) 27/02/2029
(450) 30/11/2019
(732) СИНПЕКС ДОО Воден 17, 7000,
Битола, MK
(740) Олгица Трандафиловска СИНПЕКС
ДОО Воден 17, 7000, Битола
(540)
(591) сина, жолта/окер, црвена, бела,
црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни

(551) индивидуална
(510, 511)

производи; масла и масти за јадење
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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. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, енергетски

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на облека, капи, игри и играчки и
украси за елка

пијалоци; пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

Компани дооел експорт-импорт Скопје
ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK
(540)

(111) 27772

(151) 07/11/2019

(210) TM 2019/243

(220) 22/02/2019

(111) 27769

(151) 21/11/2019

(210) TM 2019/260

(220) 26/02/2019
(181) 26/02/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за трговија и услуги Гари

(591) бронзена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на облека, капи, игри и играчки и
украси за елка

(181) 22/02/2029
(450) 30/11/2019
(732) 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)

(111) 27748
(210) TM 2019/692

(151) 01/11/2019
(220) 23/05/2019
(181) 23/05/2029
(450) 30/11/2019
(732) ДПТУ Аљи Ком ДООЕЛ експортимпорт ул. Никола Мартиновски 79,

HERPLEXIM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

Скопје, MK
(540)

(111) 27770
(210) TM 2019/259

(151) 21/11/2019
(220) 26/02/2019
(181) 26/02/2029
(450) 30/11/2019
(732) Друштво за трговија и услуги Гари
Компани дооел експорт-импорт Скопје
ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, што
не се опфатени со другите класи, покривки
за
кревети и маси
кл. 25 чорапи, спортски чорапи, кратки
чорапи, хулахопки, долна облека, долна
облека за жени, корсети, боди, долна
облек а за апсорбирање пот, костуми за
капење, гаќички за капење, пижами

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 35 трговија на големо и мало со
текстилни производи
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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/2019/1128

5

MK/T/2019/1119

12

MK/T/2019/1034

3

MK/T/2019/0851

5

MK/T/2019/1120

12

MK/T/2019/1035

3

MK/T/2019/0852

5

MK/T/2019/1121

12

MK/T/2019/1056

3

MK/T/2019/0853

5

MK/T/2019/1122

16

MK/T/2018/1163

3

MK/T/2019/0955

5

MK/T/2019/1137

16

MK/T/2019/0963

3

MK/T/2019/1044

5

MK/T/2019/1138

16

MK/T/2019/0964

3

MK/T/2019/1045

5

MK/T/2019/1139

16

MK/T/2019/1025

3

MK/T/2019/1047

5

MK/T/2019/1140

17

MK/T/2019/0867

3

MK/T/2019/1055

5

MK/T/2019/1141

18

MK/T/2019/0982

3

MK/T/2019/1066

5

MK/T/2019/1142

19

MK/T/2019/0867

3

MK/T/2019/1067

5

MK/T/2019/1143

20

MK/T/2019/0982

3

MK/T/2019/1068

5

MK/T/2019/1144

20

MK/T/2019/1149

3

MK/T/2019/1069

5

MK/T/2019/1145

21

MK/T/2019/1047

3

MK/T/2019/1070

8

MK/T/2019/1136

21

MK/T/2019/1130

3

MK/T/2019/1130

8

MK/T/2019/1143

21

MK/T/2019/1136

3

MK/T/2019/1143

9

MK/T/2019/0851

26

MK/T/2019/0955

3

MK/T/2019/1144

9

MK/T/2019/0852

28

MK/T/2019/1025

3

MK/T/2019/1145

9

MK/T/2019/0853

28

MK/T/2019/1051

5

MK/T/2019/0851

9

MK/T/2019/0963

29

MK/T/2019/0565

5

MK/T/2019/0852

9

MK/T/2019/0964

29

MK/T/2019/0566

5

MK/T/2019/0853

9

MK/T/2019/1131

29

MK/T/2019/1001

5

MK/T/2019/0914

9

MK/T/2019/1132

29

MK/T/2019/1026

5

MK/T/2019/0965

9

MK/T/2019/1146

29

MK/T/2019/1037

5

MK/T/2019/0989

10

MK/T/2019/0851

29

MK/T/2019/1087

5

MK/T/2019/1020

10

MK/T/2019/0852

29

MK/T/2019/1148

5

MK/T/2019/1041

10

MK/T/2019/0853

30

MK/T/2019/0565

5

MK/T/2019/1042

10

MK/T/2019/0914

30

MK/T/2019/0566

5

MK/T/2019/1043

10

MK/T/2019/1031

30

MK/T/2019/0866

5

MK/T/2019/1057

10

MK/T/2019/1143

30

MK/T/2019/0923

5

MK/T/2019/1058

11

MK/T/2019/0867

30

MK/T/2019/1001

5

MK/T/2019/1082

11

MK/T/2019/1040

30

MK/T/2019/1025

5

MK/T/2019/1117

11

MK/T/2019/1136

30

MK/T/2019/1030

5

MK/T/2019/1118

12

MK/T/2019/0900

30

MK/T/2019/1037
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30

MK/T/2019/1087

35

MK/T/2019/1035

41

MK/T/2019/0922

30

MK/T/2019/1148

35

MK/T/2019/1038

41

MK/T/2019/0986

31

MK/T/2019/0950

35

MK/T/2019/1040

41

MK/T/2019/1026

31

MK/T/2019/0970

35

MK/T/2019/1044

41

MK/T/2019/1038

31

MK/T/2019/1001

35

MK/T/2019/1045

41

MK/T/2019/1051

32

MK/T/2019/0565

35

MK/T/2019/1046

41

MK/T/2019/1074

32

MK/T/2019/0566

35

MK/T/2019/1051

41

MK/T/2019/1075

32

MK/T/2019/0839

35

MK/T/2019/1087

41

MK/T/2019/1085

32

MK/T/2019/0903

35

MK/T/2019/1092

41

MK/T/2019/1093

32

MK/T/2019/0970

35

MK/T/2019/1093

41

MK/T/2019/1123

32

MK/T/2019/1026

35

MK/T/2019/1094

41

MK/T/2019/1135

32

MK/T/2019/1032

35

MK/T/2019/1128

42

MK/T/2019/0851

32

MK/T/2019/1033

35

MK/T/2019/1131

42

MK/T/2019/0852

32

MK/T/2019/1077

35

MK/T/2019/1132

42

MK/T/2019/0853

32

MK/T/2019/1088

35

MK/T/2019/1143

42

MK/T/2019/0914

32

MK/T/2019/1089

35

MK/T/2019/1148

42

MK/T/2019/0950

32

MK/T/2019/1092

35

MK/T/2019/1149

42

MK/T/2019/0986

32

MK/T/2019/1094

35

MK/T/2019/1150

42

MK/T/2019/1027

33

MK/T/2019/0908

36

MK/T/2019/0963

42

MK/T/2019/1034

33

MK/T/2019/0909

36

MK/T/2019/0964

42

MK/T/2019/1035

35

MK/T/2018/1163

36

MK/T/2019/1131

42

MK/T/2019/1040

35

MK/T/2019/0839

36

MK/T/2019/1132

42

MK/T/2019/1131

35

MK/T/2019/0845

37

MK/T/2019/0867

42

MK/T/2019/1132

35

MK/T/2019/0851

37

MK/T/2019/0949

43

MK/T/2019/1033

35

MK/T/2019/0852

38

MK/T/2019/0867

43

MK/T/2019/1046

35

MK/T/2019/0853

38

MK/T/2019/0922

43

MK/T/2019/1074

35

MK/T/2019/0914

38

MK/T/2019/0963

43

MK/T/2019/1075

35

MK/T/2019/0922

38

MK/T/2019/0964

43

MK/T/2019/1123

35

MK/T/2019/0923

38

MK/T/2019/1027

44

MK/T/2019/0914

35

MK/T/2019/0949

38

MK/T/2019/1093

44

MK/T/2019/0955

35

MK/T/2019/0963

39

MK/T/2019/0982

44

MK/T/2019/1150

35

MK/T/2019/0964

39

MK/T/2019/1123

45

MK/T/2019/1074

35

MK/T/2019/0982

40

MK/T/2019/0950

45

MK/T/2019/1075

35

MK/T/2019/1001

40

MK/T/2019/1149

45

MK/T/2019/1131

35

MK/T/2019/1027

41

MK/T/2018/1163

45

MK/T/2019/1132

35

MK/T/2019/1030

41

MK/T/2019/0545

35

MK/T/2019/1034

41

MK/T/2019/0914
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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)

AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MK/T/2019/0914

Aktiebolaget Electrolux

MK/T/2019/1136

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

MK/T/2019/1041

CAMEL SH.P.K.

MK/T/2019/1001

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1055

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1066

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1067

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1068

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1069

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1070

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/1130

Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)

MK/T/2019/1047

ELPEN PHARMACEUTICAL Co.Inc.

MK/T/2019/1058

International Truck Intellectual Property Company, LLC

MK/T/2019/0900

KANEKA CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan,
Manufacturers and Merchants of

MK/T/2019/1031

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2019/1077

MEDI SEI S.A.

MK/T/2019/1143

MEDI SEI S.A.

MK/T/2019/1144

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1117

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1118

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1119

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1120

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/2019/1121

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1138

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1139

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1140

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1141

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1142

Pfizer Inc.

MK/T/2019/1122

RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft

MK/T/2019/1131

RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft

MK/T/2019/1132

SAISTOURS S.p.A.

MK/T/2019/1123

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2019/1056

The Coca-Cola Company

MK/T/2019/1032
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The Procter & Gamble Company

MK/T/2019/1020

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1042

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1043

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1057

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1082

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1137

World Global Holdings Limited Simmons Building

MK/T/2019/1146

АНДРЕЕВСКИ ДАВОР

MK/T/2019/0955

Александар Бариќ

MK/T/2019/0950

Арменд Салиху

MK/T/2019/1087

Арменд Салиху

MK/T/2019/1148

Атанасов Миле

MK/T/2019/1025

Атанасов Миле

MK/T/2019/1026

Бизнис и Иновејшн Сентр

MK/T/2019/1040

ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје

MK/T/2019/1088

ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје

MK/T/2019/1089

ДТУ ЕНТТЕ ДООЕЛ

MK/T/2019/0982

Драган Павловиќ Латас

MK/T/2019/1038

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД Андријана
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/1163

Друштво за едукација и консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ

MK/T/2019/0986

Друштво за издавачка дејност, маркетинг и односи со јавност ПЛУСИНФО
ИЗДАВАШТВО ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1093

Друштво за испитување и знализа РГВ ДОО Скопје

MK/T/2019/1034

Друштво за испитување и знализа РГВ ДОО Скопје

MK/T/2019/1035

Друштво за посредување, производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН
ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

MK/T/2019/0845

Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје

MK/T/2019/0839

Друштво за производство, промет и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/2019/1150

Друштво за производство, трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/1149

Друштво за производство, трговија и услуги БИОНАТУРАЛ ГРУП ДОО увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0989

Друштво за производство, трговија и услуги БОБО БАРТОН ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово

MK/T/2019/1128

Друштво за производство, трговија и услуги ПАСТОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/0949

Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

MK/T/2019/1145

Друштво за трговија и услуги ЕМОНАГРУП-МАК ДОО Скопје

MK/T/2019/0923

Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје

MK/T/2019/0922

Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје

MK/T/2019/0866

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица

MK/T/2019/1051

Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени од
грозје Вина од Македонија Скопје

MK/T/2019/0908
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Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени од
грозје Вина од Македонија Скопје

MK/T/2019/0909

Интернационална Организација за ЕдукацијаУметност Спорт и Култура - АРТ ТЕН
ПРОДУКЦИЈА

MK/T/2019/0545

Коктел Трејд

MK/T/2019/1033

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/2019/0851

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/2019/0852

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/2019/0853

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1030

Небојша Златевски

MK/T/2019/0565

Небојша Златевски

MK/T/2019/0566

Неоком АД Скопје

MK/T/2019/1027

ОЗОН ДООЕЛ

MK/T/2019/0867

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/T/2019/1037

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/2019/0903

Трговско друштво НЕРЦ ДОО експорт-импорт Скопје

MK/T/2019/1046

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

MK/T/2019/0970

Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково
Богданци

MK/T/2019/1092

Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково
Богданци

MK/T/2019/1094

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0965

Фирдус Хајредин

MK/T/2019/1074

Фирдус Хајредин

MK/T/2019/1075

Халили Сема; Halili Sema

MK/T/2019/1135

Халк Банка АД Скопје

MK/T/2019/0963

Халк Банка АД Скопје

MK/T/2019/0964

Црвенковска Билјана

MK/T/2019/1085

Шејдоски Риза

MK/T/2019/1044

Шејдоски Риза

MK/T/2019/1045
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ПРЕНОС
(111) 388
(732) Boardriders IP Holdings, LLC 5600
Argosy Circle, Suite 100, Huntington

(111) 8378
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

Beach, California 92649, US
(111) 9336
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(111) 388
(732) QS Holdings SARL 9-11, rue

ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156,
1000, Скопје, MK

Louvigny, L-1946, LU
(111) 6673
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 9335
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156,
1000, Скопје, MK

(111) 6674
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH
(111) 6678
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 9176
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 6679
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 9191
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 6681
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 10258
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 6684
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 10259
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 8372
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701

(111) 10260
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701

Fribourg, CH

Fribourg, CH

(111) 8371

(111) 10261

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH
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(111) 10368
(732) Bunge Finland Oy Raisionkaari 55,

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,

21200 Raisio, FI

Скопје, MK

(111) 12558

(111) 12623

(732) PFIZER INC. 235 East 42nd Street
New York, 10017-5755, US

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 10582
(732) REFAN BULGARIA OOD Karlovsko
shose 52 Trud, BG

(111) 12624
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 10697
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,

(111) 12231

Скопје, MK

(732) Wanli Tire Corporation Limited NO.3
WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA,
GUANGZHOU, GUANGDONG, CN

(111) 10941
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 12202
(732) Wanli Tire Corporation Limited NO.3
WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA,

(111) 13489
(732) Stora Enso Paper Oyj Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FI

GUANGZHOU, GUANGDONG, CN
(111) 12835
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska

(111) 12905
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

23, 10000, Zagreb, RH
(111) 12798
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 11604
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH
(111) 11605
(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 15032
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 11605
(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 14969
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 12622
(111) 15344
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(732) Wanli Tire Corporation Limited NO.3
WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA,

(111) 21264
(732) Друштво Хемиски Инженеринг

GUANGZHOU, GUANGDONG, CN

ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 18160
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 21263
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 18316
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 21266
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 19836
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH
(111) 18644
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 20883
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 20437
(732) Cardinal Health Switzerland 515

(111) 22606
(732) Друштво Хемиски Инженеринг

GmbH Lindenstrasse 10, 6340 Baar, CH

ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 19330
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701

(111) 22607
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

Fribourg, CH
(111) 19878
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 22608
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 20926
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 22605
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 21265
(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 22604
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(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,

Скопје, MK

Скопје, MK

(111) 21579

(111) 23483

(732) Друштво за угостителство,
туризам и услуги НО 1 Бутикуе Вила
Водно ДООЕЛ Сокпје ул. Периша
Савелиќ бр. 8, Скопје, MK

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, MK

(111) 22064
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ПРОМЕНИ
(111) 4253
(732) Gulf International Lubricants, Ltd.
Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria

(111) 3287
(732) VETERINA d.d. Svetonedeljska 2
10436 Rakov Potok Kalinovica, HR

Street, Hamilton HM 10, BM
(111) 2039
(732) TI Gothham Inc 1716 Locust Street,

(111) 2914
(732) Wabco IP Holdings LLC 2770
Reseatch Drive Rochester Hills Michigan

Des Moines, Iowa, 50309 Iowa, US

48309, US

(111) 6673
(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 7152
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 6674
(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 7153
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 6678
(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 7154
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 6679
(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 7155
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 6681
(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR
(111) 6684
(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 7156
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 6953
(732) OATH Inc., a Delaware corporation

(111) 7157

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 , US
(111) 3287

(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(732) GENERA INC Svetonedjelska 2,
10436 Rakov Potok Kalinovica, CR

(111) 7158
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(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,

(732) EMS-CHEMIE AG Via Innovativa 1,
CH-7013 Domat/Ems, CH

US
(111) 9336
(732) Приватна здравствена установа-

(111) 7159

Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US
(111) 7160
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 9335
(732) Приватна здравствена установаГаленска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

(111) 7161
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

MK
(111) 9126
(732) CORPORACION HABANOS Carretera
Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
CU

(111) 7162
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 9127
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del

(111) 7163
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU
(111) 9141
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 7164
(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 9128
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 7874
(732) Трговско радиодифузно друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје Кратко име: (ТЕЛМА ДООЕЛ
СКОПЈЕ) ул. Никола Парапунов 51, 1000,
Скопје, MK

(111) 9129
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 8194
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(111) 9125
(732) CORPORACION HABANOS, S.A

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
CU

(111) 9130
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,

(111) 9137
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

CU
(111) 9138
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9131
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9139
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9140
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 8451
(732) CORPORACION HABANOS, S.A

(111) 9132
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU
(111) 8450

(111) 9133
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU
(111) 9459
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9134
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 10225
(732) Maxell Holdings, Ltd. 1 Koizumi,
Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, Otokuni-Gun,
Kyoto, JP

(111) 9135
(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 11604
(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 9136
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(111) 12835

(111) 15823

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 12798
(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 15626
(732) GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 4101
Research Commons, 79 TW Alexander

(111) 15582
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр.
37 , 1430, Кавадарци , MK

Drive, Research Triangle Park, NC 27709,
US
(111) 15838
(732) EMINENT LUGGAGE CORP. a
corporation Incorporated under the laws

(111) 15583
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр.
37 , 1430, Кавадарци , MK

of Taiwan, R.O.C. No. 40, Chung-Shan 9th
Street, Kuei-Jen Dist., Tainan City, TW

(111) 15362
(732) Друштво за трговија,
производство, услуги, шпедиција увозизвоз ПЕКАБЕСКО АД
ул. 10 бр. 44 с. Кадино, 1041 Кадино,

(111) 19668
(732) Трговско друштво Агенција во
приватна сопственост за интелектуални
услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје Бул.

Скопје, MK

„ВМРО“ бр. 1, Скопје, MK

(111) 16132
(732) MICRO - STAR INTERNATIONAL

(111) 19178
(732) Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG

CO., LTD. (a corporation incorporated
under the laws of Taiwan, R.O.C.) NO.69,
LI-DE ST. ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI
CITY 235, TW

Heinrich Stutz-Strasse 20, 8902 Urdorf, CH
(111) 17531
(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Aiphone Co., Ltd.) Meiji Yasuda
Seimei Nagoya Bldg., 1-1 Shinsakaemachi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JP

(111) 16133
(732) MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,
LTD (a corporation incorporated under the
laws of Taiwan, R.O.C.) No. 69, Li-De St.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, TW

(111) 17465
(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Aiphone Co., Ltd.) Meiji Yasuda
Seimei Nagoya Bldg., 1-1 Shinsakaemachi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JP

(111) 16131
(732) MICRO - STAR INTERNATIONAL
CO., LTD. (a corporation incorporated
under the laws of Taiwan, R.O.C.) NO.69,
LI-DE ST. ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI
CITY 235, TW

(111) 18649
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
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Ferrocarril Final, Guanabacoa La Habana,
CU

(111) 20847

(111) 20437
(732) Cordis Corporation (a wholly owned

(732) Fabricas Agrupadas de Muñecas de
Onil S.A. C/ del franco s/n, Pl Las
Atalayas, 03014 ALICANTE, ES

subsidiary of Johnson & Johnson
manufacturers and merchants) 6500
Paseo Padre Parkway, Fremont, California
94555, US

(111) 21579
(732) Д.У.Т. Вила Водно ДОО Скопје ул.
Периша Савелиќ бр. 8, Скопје, MK

(111) 19610
(732) GlaxoSmith Kline LLC Corporation
Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 21753
(732) МЏ РОБИН ДОО ул. Здуње, бр.
Индустриска Зона, Падиште, 1230,
Гостивар, Гостивар, MK

(111) 19869
(732) GlaxoSmith Kline LLC Corporation
Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 24690
(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED
Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9
Science Museum Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, HK

(111) 20571
(732) GlaxoSmith Kline LLC Corporation

(111) 24693

Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US

(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED
Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9
Science Museum Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, HK

(111) 22226
(732) МЏ РОБИН ДОО ул. Здуње, бр.
Индустриска Зона, Падиште, 1230,
Гостивар, Гостивар, MK
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ПОНИШТУВАЊА
(111) 13230
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/09/2015
(111) 13686
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/03/2016

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 20546 MK/T/ 2012/789

ОБНОВУВАЊА
(111) 2784

(186) 28/11/2029

(111) 6326

(186) 15/04/2028

(111) 1484

(186) 15/04/2028

(111) 2835

(186) 25/06/2028

(111) 4104

(186) 15/12/2029

(111) 4118

(186) 25/12/2029

(111) 3430

(186) 18/02/2028

(111) 1184

(186) 15/12/2029

(111) 2956

(186) 15/04/2028

(111) 2957

(186) 15/04/2028

(111) 4253

(186) 25/10/2029

(111) 1579

(186) 16/10/2029

(111) 1580

(186) 16/10/2029

(111) 1674

(186) 25/12/2029

(111) 1675

(186) 25/12/2029

(111) 1265

(186) 12/10/2029

(111) 1307

(186) 21/09/2029

(111) 4343

(186) 10/10/2028

(111) 4372

(186) 03/10/2029

(111) 2120

(186) 20/04/2028

(111) 1753

(186) 22/11/2029
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(111) 1760

(186) 22/10/2029

(111) 1836

(186) 28/12/2029

(111) 4426

(186) 24/11/2028

(111) 3217

(186) 20/03/2028

(111) 2262

(186) 22/10/2029

(111) 2693

(186) 25/12/2029

(111) 2379

(186) 28/12/2029

(111) 3287

(186) 25/06/2028

(111) 2914

(186) 29/12/2029

(111) 7874

(186) 01/04/2027

(111) 8215

(186) 04/03/2028

(111) 9336

(186) 13/03/2028

(111) 9335

(186) 13/03/2028

(111) 9325

(186) 18/03/2028

(111) 9145

(186) 18/03/2028

(111) 9151

(186) 19/03/2028

(111) 9329

(186) 10/04/2028

(111) 9126

(186) 15/04/2028

(111) 9127

(186) 15/04/2028

(111) 9141

(186) 15/04/2028

(111) 9128

(186) 15/04/2028

(111) 9125

(186) 15/04/2028

(111) 9130

(186) 15/04/2028

(111) 9131

(186) 15/04/2028

(111) 9140

(186) 15/04/2028

(111) 9132

(186) 15/04/2028

(111) 9134

(186) 15/04/2028

(111) 9135

(186) 15/04/2028

(111) 9136

(186) 15/04/2018

(111) 9137

(186) 15/04/2028

(111) 9138

(186) 15/04/2028

(111) 9139

(186) 15/04/2028

(111) 8451

(186) 15/04/2028

(111) 8450

(186) 15/04/2028

(111) 9459

(186) 15/04/2018

(111) 8138

(186) 11/05/2028
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(111) 8463

(186) 27/10/2028

(111) 8578

(186) 18/11/2028

(111) 9561

(186) 09/03/2029

(111) 8896

(186) 15/10/2029

(111) 8904

(186) 15/10/2029

(111) 8758

(186) 02/11/2029

(111) 8757

(186) 02/11/2029

(111) 8759

(186) 02/11/2029

(111) 8984

(186) 10/11/2029

(111) 8875

(186) 12/11/2029

(111) 8824

(186) 23/11/2029

(111) 8494

(186) 02/12/2029

(111) 8495

(186) 02/12/2029

(111) 8496

(186) 02/12/2029

(111) 8307

(186) 10/12/2029

(111) 8308

(186) 10/12/2029

(111) 8951

(186) 15/12/2029

(111) 8950

(186) 16/12/2029

(111) 8652

(186) 27/12/2029

(111) 8653

(186) 27/12/2029

(111) 8654

(186) 27/12/2029

(111) 15032

(186) 14/05/2027

(111) 15333

(186) 09/01/2028

(111) 15179

(186) 14/01/2028

(111) 15046

(186) 20/02/2028

(111) 15751

(186) 06/03/2028

(111) 23929

(186) 10/03/2028

(111) 15752

(186) 11/03/2028

(111) 15161

(186) 19/03/2028

(111) 14946

(186) 21/03/2028

(111) 15470

(186) 25/03/2028

(111) 15629

(186) 28/03/2028

(111) 15630

(186) 28/03/2028

(111) 14953

(186) 31/03/2028

(111) 14966

(186) 31/03/2028

(111) 14965

(186) 31/03/2028
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(111) 14950

(186) 31/03/2028

(111) 18459

(186) 01/04/2028

(111) 15456

(186) 01/04/2028

(111) 15582

(186) 03/04/2028

(111) 15583

(186) 03/04/2028

(111) 15400

(186) 09/04/2028

(111) 15399

(186) 09/04/2028

(111) 15398

(186) 09/04/2028

(111) 15346

(186) 09/04/2028

(111) 15444

(186) 10/04/2028

(111) 15441

(186) 10/04/2028

(111) 15362

(186) 21/04/2028

(111) 15551

(186) 23/04/2028

(111) 15569

(186) 23/04/2028

(111) 15846

(186) 06/05/2028

(111) 16132

(186) 23/05/2028

(111) 16133

(186) 23/05/2028

(111) 16131

(186) 23/05/2028

(111) 16766

(186) 23/05/2028

(111) 15823

(186) 26/05/2028

(111) 16275

(186) 28/05/2028

(111) 16271

(186) 28/05/2028

(111) 15649

(186) 28/05/2028

(111) 15650

(186) 28/05/2028

(111) 16272

(186) 29/05/2028

(111) 16273

(186) 29/05/2028

(111) 16274

(186) 29/05/2028

(111) 16270

(186) 29/05/2028

(111) 16269

(186) 29/05/2028

(111) 16267

(186) 29/05/2028

(111) 16268

(186) 29/05/2028

(111) 15626

(186) 09/06/2028

(111) 15620

(186) 10/06/2028

(111) 15622

(186) 12/06/2028

(111) 15621

(186) 12/06/2028

(111) 15838

(186) 16/06/2028
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(111) 16066

(186) 17/06/2028

(111) 17075

(186) 20/06/2028

(111) 15879

(186) 23/07/2028

(111) 15872

(186) 28/07/2028

(111) 15931

(186) 30/07/2028

(111) 15930

(186) 30/07/2028

(111) 17191

(186) 12/08/2028

(111) 15730

(186) 19/08/2028

(111) 15627

(186) 20/08/2028

(111) 16283

(186) 22/08/2028

(111) 15900

(186) 27/08/2028

(111) 15984

(186) 29/08/2028

(111) 16582

(186) 15/09/2028

(111) 16349

(186) 26/09/2028

(111) 16326

(186) 21/10/2028

(111) 16294

(186) 22/10/2028

(111) 16626

(186) 22/10/2028

(111) 16552

(186) 31/10/2028

(111) 17156

(186) 20/11/2028

(111) 19668

(186) 10/02/2029

(111) 18682

(186) 17/06/2029

(111) 17665

(186) 11/08/2029

(111) 17404

(186) 11/08/2029

(111) 20934

(186) 17/08/2029

(111) 17664

(186) 17/08/2029

(111) 17570

(186) 14/09/2029

(111) 19178

(186) 18/09/2029

(111) 17641

(186) 25/09/2029

(111) 17650

(186) 25/09/2029

(111) 17788

(186) 02/10/2029

(111) 17789

(186) 02/10/2029

(111) 17790

(186) 02/10/2029

(111) 17729

(186) 05/10/2029

(111) 17810

(186) 06/10/2029

(111) 19304

(186) 05/10/2029

(111) 17811

(186) 09/10/2029
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(111) 17807

(186) 06/11/2029

(111) 17463

(186) 09/11/2029

(111) 17585

(186) 10/11/2029

(111) 17586

(186) 10/11/2029

(111) 18591

(186) 12/11/2029

(111) 17522

(186) 16/11/2029

(111) 18012

(186) 26/11/2029

(111) 18126

(186) 30/11/2029

(111) 17828

(186) 02/12/2029

(111) 17587

(186) 21/12/2029

(111) 18276

(186) 24/12/2029

(111) 17531

(186) 24/12/2029

(111) 17465

(186) 24/12/2029
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Гласник Бр.11/2019 - 30/11/2019

ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн.
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 2019/17

(45) 30/11/2019
(22) 03/09/2019
(28)
3 (три) дизајни, дводимензионални
(72) Ристевски Пеце
(73) Пеце Ристевски ул. Широк Сокак 86, 7000, Битола, MK
(51) 19-08
(54) "СТИКЕРИ"

(21) ID 2019/22

(45) 30/11/2019

(22) 02/10/2019
(28)
2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Наташа Шејкероска
(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
(51) 02-04
(54) "Чевлички"
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(21) ID 2019/23

(45) 30/11/2019
(22) 02/10/2019
(28)
2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Наташа Шејкероска
(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
(51) 06-13
(54) Вреќи за спиење

(21) ID 2019/24

(45) 30/11/2019
(22) 02/10/2019
(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Наташа Шејкероска
(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
(51) 21-04
(54) Детски шатор
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(21) ID 2019/25

(45) 30/11/2019
(22) 02/10/2019
(28)
4 (четири) дизајни, тродимензионални
(72) Наташа Шејкероска
(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
(51) 06-09
(54) Украсни перници
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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)

19-08

MK/I/ 2019/17

02-04

MK/I/ 2019/22

06-13

MK/I/ 2019/23

21-04

MK/I/ 2019/24

06-09

MK/I/ 2019/25

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Пеце Ристевски ул. Широк Сокак 86, 7000, Битола, MK

MK/I/ 2019/17

ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK

MK/I/ 2019/22

ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK

MK/I/ 2019/23

ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK

MK/I/ 2019/24

ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK

MK/I/ 2019/25

ПРОМЕНИ
(111) 736/2019
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. 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) 875
(21) ID 2017/13

(45) 30/11/2019
(22) 14/09/2017
(18) 14/09/2022
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Горан Антевски (ул. Партение Зографски бр. 3А, 1000 Скопје,) and Љупчо Јовчевски (ул.
Драгиша Мишковиќ 8/32, 1000 Скопје, )
(73) РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје,, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 13-03
(54) Опрема за дистрибуција на електрична енергија
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(11) 873
(21) ID 2019/9

(45) 30/11/2019
(22) 23/05/2019
(18) 23/05/2024
(28) 2 (дизајна), дводимензионални
(72) Имерали Бафтијари (ул. Бајрам Шабани бр. 4, Скопје)
(73) ДПТУ АЉИ КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ ул. "Никола Мартиновски" 79/2, 1000
Скопје, MK
(51) 05-05
(54) "ДИЗАЈН ЗА ПОСТЕЛНИНИ"
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(11) 874
(21) ID 2019/10

(45) 30/11/2019
(22) 09/07/2019
(18) 09/07/2024
(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални
(72) Димитар Петрески (ул. Рајко Жинзифов бр. 26-3, Скопје); Данијела Ќурчиева (бул. Јане
Сандански бр. 74/50, Скопје,) and Бобан Давков (ул. Славонска Позега, бр 7, Штип,)
(73) Друштво за производство трговија и услуги АРМОР ПЛУС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Трета Македонска Бригада бр. 48, 1000 Скопје, , MK
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје
(51) 02-02
(54) "ОБЛЕКА"
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(11) 876
(21) ID 2019/13

(45) 30/11/2019
(22) 18/07/2019
(18) 18/07/2024
(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални
(72) Ертан Фејзулаи (ул. „Томо Шумски„ бр. 1, Гостивар) and Исак Фејзулаи (ул. „Томо
Шумски“ бр. 1, Гостивар,)
(73) Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги БЛОКАРА ДОО
експорт-импорт Гостивар ул. „ЈНА“ бб, Гостивар, MK
(51) 25-01
(54) "Декоративен блок"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по медународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)

(11)

13-03

875

05-05

873

02-02

874

25-01

876

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)

РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје III Македонска Бригада бб, 1000
Скопје,, MK

875

MK/I/ 2017/13

ДПТУ АЉИ КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ ул. "Никола Мартиновски"
79/2, 1000 Скопје, MK

873

MK/I/ 2019/9

Друштво за производство трговија и услуги АРМОР ПЛУС ДОО увозизвоз Скопје

874

MK/I/2019/10

876

MK/I/2019/13

ул. Трета Македонска Бригада бр. 48, 1000 Скопје, , MK
Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги БЛОКАРА
ДОО експорт-импорт Гостивар ул. „ЈНА“ бб, Гостивар, MK
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