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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на
правото на индутриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не
постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за
признавање на тоа право.
Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од
индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот
по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од
индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на
заштитата.

Патенти
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за
заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на
патент.
Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на
објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако
го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.
Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на
Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на
доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на
европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97)
ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е
платена пропишаната такса.
Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9).
За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД 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)

2|Страна
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(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 - ЅУ 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)
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)

пријава;

(датум

на

___________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

Патенти
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еден прстенесто вдлабнување во облик на

(51) F 16L 21/03, 21/08
(11) 4759

(13) Т1

исечок (26 - 29), и

(21) 2013/54

(22) 20/02/2013

ред за затворање (40) за заклучување на
завршетокот на главината (60) во завршетокот на

(45) 31/10/2013
(96) 28/06/2007 EP07764916.8
(97) 28/11/2012 EP2035736
(73) Duktus S.A., Niederlassung Osterreich
Innsbruckerstrasse 51 6060 Hall in Tirol, AT

ракавецот (16), така што потпорната лента (64)
лежи на уредот за заклучување и споменатиот

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

два прстенести елементи за заклучување во

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MUTSCHLECHNER, Hermann and MAURER,

облик на исечок (42, 44),
се карактеризира со тоашто

Reinhold
(54) ПРЕКЛОПНА ВРСКА

на ивицата (20) обезбедени се најмалку четири
вдлабнувања (26 - 29) коишто се подредени на

(57) 1 Преклопна врска за спојување на две
цевки, цевни споеви или слично, содржи

рамномерна одалеченост по периферијата, и
секој од двата елементи за заклучување (42, 44)

завршеток на ракавецот (16) којшто е предвиден

има два прстенести делови во облик на исечок

за една цевка (14) и во којшто завршетокот на
ракавецот (16) којашто е наглавен во една цевка

(52, 54), коишто се меѓусебно поврзани преку
соодветна мрежа (56), одалеченоста помеѓу

(14) и во којшто крајот на главината (60) од
другата цевка (62), којшто има потпорна лента

двата дела за заклучување (52, 54) од елементот
за заклучување е соодветна на одалеченоста

(64), може да биде вметната, споменатиот
завршеток на ракавецот (16) има радијално

помеѓу две соседни вдлабнувања (26 - 29).
има уште 12 патентни барања.

уред за заклучување лежи на ивицата (20),
уредот за заклучување (40) се состои од најмалку

внатрешно-испакната ивица (20) со најмалку

(51) C 07D 295/135
(11) 4774
(21) 2013/107

(73) Richter Gedeon Nyrt.
(13) Т1
(22) 28/03/2013

Gyomroi ut 19-21 H-1103 Budapest, HU

(45) 31/10/2013

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(30) HUA 0800765 18/12/2008 HU
(96) 18/12/2009 EP09797146.9

(72) AGAINE CSONGOR, Eva; GALAMBOS,
Janos; NOGRADI, Katalin; CZIBULA, Laszlo;

(97) 20/03/2013 EP2358691

JUHASZ, Balint and SEBOK, Ferenc

4|Страна
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(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
СОЕДИНЕНИЈА НА ПИПЕРАЗИН И НИВНИ
ХИДРОХЛОРИДНИ СОЛИ
(57) 1 Постапка за добивање на соединенија со
општата формула (I):

или негова сол или хидрат или солват во
инертен растворувач во присуство на база, а
потоа се додава дериват на јаглеродна киселина
со општата формула (VI):
каде што R1 и R2 претставуваат, независно еден
од друг:


водород, или



C1-6
алкил со
праволиниски или
разгранет ланец кој може да биде супституиран со арилна група, или



C2-7 алкенил кој содржи 1-3 двојни врски,
или



моноцикличен,
бицикличен
или
трицикличен арил кој може да биде супституиран со еден или повеќе C1-6

R-O-CO-Z

(VI)

каде што R е алкил со C1-6 праволиниски или
разгранет ланец или C1-2 целосно халогениран
алкил, Z е -O-R или -X, каде што R е како што е
опишано погоре, X е халоген; и
реакција на добиеното соединение со општата
формула (IV):

алкокси, трифлуоро-C1-6 алкокси, C1-6-алкоксикарбонил, C1-6 алканоил, арил, C1-6
алкилтио, халоген или цијано, или


можно супституирана моноциклична,
бициклична или трициклична C3-14 циклоалкилна група, или



толилна група, или



R1 и R2, заедно со соседниот азотен
атом, формираат заситен или незаситен,
можно супституиран моноцикличен или
бицикличен хетероцикличен прстен кој
може да содржи и додатни хетероатоми
одбрани од кислород, азот и сулфур;

каде што R е како што е опишано погоре,
на самото место или, по избор, во изолирана
состојба, со амин со општата формула (V):

каде што R1 и R2 се како што е опишано погоре,
со што се добива соединението со општата
формула (I), а потоа може да се формираат
негови хидрохлоридни соли и/или хидрати и/или
солвати.

и нивни соли со хидрохлорна киселина и/или
хидрати и/или солвати, назначена со тоа, што
опфаќа растворање или внесување на транс 4{2-[4-(2,3-дихлорофенил)-пиперазин-1-ил]-етил}циклохексиламин со формулата (III):
има уште 2 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07D 453/02, A 61K 31/444, A 61P 25/00, 25/02, 25/14, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28, 29/00,
35/00, 43/00, C 07D 471/08, 487/08
(11) 4773
(21) 2013/108

(13) Т1
(22) 28/03/2013

GATTO, Gregory J.; GENUS, John; MATHEW,

(45) 31/10/2013
(30) 953610 P 02/08/2007 US; 953613 P

Jacob; BENSON, Lisa; PFEIFFER, Inigo;
PFEIFFER, Sondra; JORDAN, Kristen G.;

02/08/2007 US; 953614 P 02/08/2007 US and
971654 P 12/09/2007 US
(96) 01/08/2008 EP08782584.0

MAZUROV, Anatoly A.; PHILLIPS, Teresa Y. and
MUNOZ, Julio A.
(54) (2S,3R)-N-(2-((3-ПИРИДИНИЛ)МЕТИЛ)-1-

(97) 02/01/2013 EP2182949
(73) Targacept, Inc.

АЗАБИЦИКЛО[2.2.2]ОКТ-3-ИЛ)БЕНЗОФУРАН2-КАРБОКСАМИД, НОВИ ФОРМИ НА СОЛ, И

100 North Main Street, Suite 1510 WinstonSalem, NC 27101 , US

МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

азабицикло[2.2.2]окт-3-ил)бензофуран-2карбоксамид хидрохлорид или негов хидрат или

(72) MIAO, Lan; DULL, Gary Maurice;

солват.

BENCHERIF, Merouane; FEDOROV, Nikolai;

има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 47/10, 31/765, 47/02, 47/22
(11) 4772
(13) Т1

Hogehilweg 7 1101 CA Amsterdam Zuid-Oost,
NL

(21) 2013/109

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(22) 29/03/2013

(57)

1

(2S,3R)-N-(2-((3-пиридинил)метил)-1-

(45) 31/10/2013
(30) 20020024909 25/10/2002 GB

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Barras, Norman; Cox, Ian David; Halphen,

(96) 24/10/2003 EP08014286.2
(97) 16/01/2013 EP2014304
(73) Norgine BV

Marc and Ungar, Alex
(54) СОСТАВИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДЕБЕЛО

6|Страна
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(57) 1 Сув состав за примеса со вода кадешто

c) еден или повеќе сулфати на алкален или

сувиот состав, за да се направи литар од воден

земноалкален метал; и

раствор, ги содржи следните компоненти:
a) 30 g до 150 g полиетилен гликол;

d) опционално еден или повеќе електролити
избрани од натриум хлорид, калиум хлорид и

b) 3 g до 20g смеса на аскорбинска киселина и
една или повеќе соли на аскорбинска киселина

натриум хидроген карбонат.
има уште 38 патентни барања.

во масен однос во рамките на опсег од 2:8 до 8:2
("аскорбинска компонента");
(51) C 07D 209/86, A 61K 31/403, A 61P 29/00,
31/00, 33/00, 35/00, C 07D 209/88, 401/04, 487/04
(11) 4771

(13) Т1

(21) 2013/110

(22) 29/03/2013
(45) 31/10/2013

или Rb и R6 или NRe и R6 заедно со
јаглеродните атоми за кои што тие се закачени
формираат пет- или шест-член алифатичен
карбоцикличен прстен или пет- или шест-член
алифатичен карбоцикличен или хетероцикличен
прстен;

(30) 102913 P 06/10/2008 US

Rc е селектиран од групата која што се состои

(96) 05/10/2009 EP09793304.8
(97) 09/01/2013 EP2356093
(73) INCURON, LLC
Moscow 12069, RU

од водород, C1-6 алкил, C1-6 хидроксиалкил,
циклоалкил,
хетероциклоалкил,
арил,

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

седумчлен алифатичен
прстен, кој што
незадолжително содржи еден кислороден атом;

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Rd е селектиран од групата која што се состои

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) TUCKER, John; SVIRIDOV, Sergey;

од
водород,
C1-6
алкил,
циклоалкил,
хетероциклоалкил, арил, хетероарил, и C(=O)Re,

BRODSKY, Leonid; BURKHART, Catherine;
PURMAL, Andrei; GUROVA, Katerina and

или Rd и R7 заедно со атомите за кои што тие се
закачени формираат пет- или шест-член

GUDKOV, Andrei
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА КАРБАЗОЛ И

алифатичен прстен;
Re, независно, е селектиран од групата која што

ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ НА

се состои од водород, C1-6 алкил, циклоалкил,

СОЕДИНЕНИЈАТА

хетероциклоалкил, арил, и хетероарил, или две
Re групи се земени заедно со еден азот за кои

(57)

1

Соединение кое има структурална

формула:

хетероарил, и C(=O)Re, или Rc и Rd се земени
заедно за да формираат пет-, шест-, или

што тие се закачени формираат пет- или шестчлен алифатичен прстен;

при што Ra е селектиран од групата која што се

R1, R2, R3, R4, R5 и R6, независно, се
селектирани од групата која што се состои од

состои од водород, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил,

водород,

циклоалкил,
хетероциклоалкил,
арил,
хетероарил, ORe, N(Re)2 , и SRe; алтернативно,

хетероциклоалкил, арил, хетероарил, хало, ORe,
C(=O) Re, C(=O)ORe, OC(=O)Re, C(=O)N(Re)2,

или Ra и R1 или NRe и R1 заедно со
јаглеродните атоми за кои што тие се закачени

C(=O)NRe SO2 Re, N(Re)2 , NRe C(=O)Re,
ReC(=O)N(Re)2 , CN, NO2 , CF3, OCF3 , SRe,

формираат пет- или шест-член алифатичен
карбоцикличен или хетероцикличен прстен;

SORe, SO2 Re, SO2 N(R)2 , и OSO2 CF3; R7 е
селектиран од групата која што се состои од

Rb е селектиран од групата која што се состои

водород,

од водород,
циклоалкил,

хетероциклоалкил, арил, и хетероарил; а n е 0,
1, 2, 3, 4, или 5,

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил,
хетероциклоалкил,
арил,

C1-6

C1-6

алкил,

алкил,

циклоалкил,

циклоалкил,

хетероарил, ORe, N(Re)2 , и SRe, хетероарил,
Патенти

7|Страна

Гласник 20/5,октомври 2013, Скопје

или фармацевтски прифатлива сол или хидрат

има уште 20 патентни барања.

од неа.

(51) B 60B 39/10, B 61C 15/10
(11) 4770
(13) Т1

помош на елемент за затворање (3), со дозирано
испуштање на песок врз транспортерската

(21) 2013/111

единица (5) која првенствено се активира
автоматски, при што наведениот елемент за

(22) 01/04/2013
(45) 31/10/2013

(30) 14732008 22/09/2008 AT
(96) 18/09/2009 EP09783159.8

затворање (3) е формиран од подвижна шипка
(7) со магнет за подигање (6) на електричен

(97) 27/03/2013 EP2326519
(73) Nowe GmbH
Heilswannenweg 61 31008 Elze, DE

погон, при што наведениот магнет за подигање

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

наведениот магнет за подигање (6) е поврзан со
контролен уред (22), каде што наведениот

(72) BARTLING, Werner
(54) НАПРАВА ЗА ДОЗИРАЊЕ НА ПЕСОК И

контролен уред (22) е предвиден за контрола на
фреквенцијата на наведениот магнет за

ЗА ЗАПИРАЊЕ

подигање (6), назначена со тоа, што наведениот

(57) 1 Направа за дозирање на песок и за
запирање (1), наменета за возила за растурање

контролен уред (22) е поврзан со уред за
регистрирање на брзината на возилото, така што

на песок, конкретно за шински возила со погон,
која содржи резервоар за песок (2) со испусен

е можно фреквенцијата на подигањето да се
регулира зависно од брзината на движење.

отвор (4) којшто е прилагоден да се затвори со

има уште 9 патентни барања.

8|Страна

(6) е поставен внатре во резервоарот за песок
(2) во регионот на испусниот отвор (4) и при што

Патенти

Гласник 20/5,октомври 2013, Скопје

(51) C 07D 207/273, A 61K 31/4015, A 61P 15/12,
19/10, 5/00, C 07D 209/54
(11) 4769
(21) 2013/113

(13) Т1
(22) 01/04/2013

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(45) 31/10/2013
(30) 2007205966 07/08/2007 JP and 2007299658

(72) HASUOKA, Atsushi
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛИДИН-2-ОН КАКО

19/11/2007 JP

МОДУЛАТОРИ НА АНДРОГЕНСКИОТ

(96) 06/08/2008 EP08792430.4
(97) 27/03/2013 EP2176220
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited

РЕЦЕПТОР

каде што:

содржи супституенти, или алкокси група која

1

(57) 1 Соединение претставено со формулата
(I):

R е атом на водород, атом на халоген или
алкилна група која соджи од 1 до 6 јаглеродни

содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми и која може
да содржи супституенти;

атоми и која може да содржи супституенти;

R е цијано група;

2

R е атом на халоген, алкилна група која содржи
од 1 до 6 јаглеродни атоми и која може да
Патенти

3
4

R е атом на водород или атом на халоген;
5
R е атом на водород;
9|Страна
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6

на халоген; 2) алкилна група која може да

7

содржи хидрокси група одбрана од групата која

R е атом на водород;
R е алкилна група која содржи од 1 до 6
јаглеродни атоми и која може да содржи
супституенти, или аралкилна група која може да
содржи супституенти;
8

R е атом на водород, алкилна група која содржи
од 1 до 6 јаглеродни атоми и која може да содржи
супституенти, или C3-6 циклоалкилна група која
може да содржи супституенти;
9

R е хидрокси група; и
Прстенот A е прстен на пиролидин, кој може да

се состои од метил, етил, пропил, изопропил,
бутил, изобутил, сек-бутил, терц-бутил, пентил,
хексил, хидроксиметил и 1-хидрокси-1-метилетил; 3) алкенилна група одбрана од групата
која се состои од винил, алил и 2-метилпроп-2ен-1-ил; и 4) аралкилна група, или прстен на
пиролидин кој формира спиро врска со C3-6
циклоалкан, или негова сол.

содржи 1 или 2 супституенти одбрани од: 1) атом
има уште 19 патентни барања.
(51) G 01N 33/50, A 61K 31/4709, A 61P 7/00

6алкил,

аминоC1-6алкил,

или

радикали

со

(13) Т1
(22) 02/04/2013

формула-Alk1-C(=O)-R9, -Alk1-S(O)-R9 или -Alk1S(O)2-R9, кадешто Alk1 е C1-6 алканедиил, R9 е

(45) 31/10/2013
(30) 20040625204P 05/11/2004 US and

хидрокси, C1-6 алкил, C1-6 алкилокси, амино,
C1-8 алкиламино или C1-8 алкиламино

20050708075P 12/08/2005 US

супституиран со C1-6 алкилоксикарбонил;

(96) 02/11/2005 EP05851365.6
(97) 20/02/2013 EP1815247
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

R2, R3 и R16 секој независно се водород,
хидрокси, хало, цијано, C1-6 алкил, C1-6

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

6алкилокси, моно- или ди(C1-6алкил)аминоC16алкилокси, Ar1, Ar2C1-6алкил, Ar2 окси,

(72) FOURIE, Anne
(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА
ФАРНЕЗИЛТРАНСФЕРАЗНИ ИНХИБИТОРИ И

Ar2C1-6алкилокси,

ПОСТАПКИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НИВНАТА
ЕФИКАСНОСТ

диметилоксазолил;
или

(57) 1 Инхибитор на фарнезилтрансфераза за
употреба во лекување на сепса или септичен

кога на соседните позиции R2 и R3 земени
заедно може да формираат бивалентен радикал

шок,

со формула

(11) 4768
(21) 2013/114

кадешто

фарнезилтрансферазниот

алкилокси, хидрокси C1-6 алкилокси,
C1-6алкилоксиC1-6алкилокси,
амино-C1-

хидроксикарбонил

алкилoxyкарбонил
трихалометокси,

C2-6

C1-6

трихалометил,
алкенил,
4,4-

инхибитор содржи соединение со формула (I):
-O-CH2-O-

(a-1),

негова стереоизомерна форма, фармацевтски

-O-CH2-CH2-O-O-CH=CH-

(a-2),
(a-3),

прифатлива киселина или негова базна
дополнителна сол, кадешто испрекинатата

-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-CH2-

линија претставува опционална врска;

-CH=CH-CH=CH-

X е кислород или сулфур;
R1 е водород, C1-12 алкил, Ar1, Ar2C1-6 алкил,

R4 и R5 секој независно се водород, хало, Ar1,

кинолинил C1-6 алкил, пиридил C1-6 алкил,
хидрокси C1-6 алкил, C1-6 алкилокси C1-6

C1-6
алкил,
хидрокси-C1-6
алкил,
C1-6
алкилoокси C1-6алкил, C1-6 алкилокси, C1-

алкил, моно- или ди (C 1-6 алкил)аминоC1-

6алкилтио,
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(a-4),
(a-5),
(a-6);

амино,

хидроксикарбонил

C1-

Патенти

Гласник 20/5,октомври 2013, Скопје

6алкилоксикарбонил

C1-6алкилS(O)C1-6алкил

R11 е водород, C1-12алкил, Ar1 или Ar2C1-

или C1-6алкилS(O)2C1-6(алкил);

6алкил;

R6 и R7 секој независно се водород, хало,
цијано, C1-6алкил,

R12 е водород, C1-6алкил, C1-16 алкилкарбонил
C1-6
алкилоксикарбонил
C1-6

C1-6алкилокси, Ar2 окси, трихалометил, C16алкилтио,

алкиламинокарбонил Ar1, Ar2C1-6 алкил,
C1-6
алкилкарбонилC1-6алкил,
природни

ди(C1-6алкил)амино,
или
кога
соседните
позиции R6 и R7 земени заедно може да

аминокиселини,
Ar1карбонил
Ar2C1-6
алкилкарбонил аминокарбонилкарбонил

формираат бивалентен радикал со формула

C1-6

-O-CH2-O-

(c-1),

C1-6
алкилокси,
аминокарбонил
ди(C16алкил)аминоC1-6 алкилкарбонил амино,

или
-CH=CH-CH=CH-

(c-2);

C1-6алкиламино, C1-6алкилкарбониламино, или
радикал со формула-Alk2-OR13 или -Alk2-

алкилоксиC1-6алкилкарбонил

хидрокси,

цијано,

NR14R15; кадешто Alk2 е
C1-6алканедиил; R13 е водород, C1-6алкил, C1-

хидроксикарбонил C1-6алкилoксикарбонил C1-

6алкилкарбонил хидроксиC1-6алкил, Ar1 или

6алкилкарбонилC1-6алкил, цијано C1-6алкил,
C1-6алкилоксикарбонилC1-6алкил, карбокси C1-

Ar2C1-6алкил; R14 е водород,
C1-6алкил, Ar1 или Ar2C1-6алкил;

6алкил, хидрокси C1-6алкил, аминоC1-6алкил,
моноили
ди(C1-6алкил)-амино-C1-6алкил,

водород, C1-6алкил, C1-6алкилкарбонил Ar1 или
Ar2C1-6алкил;

имидазолил, хало C1-6 алкил, C1-6алкилокси
C1-6алкил, аминокарбонил C1-6алкил, или

R17 е водород, хало, цијано, C1-6алкил, C16алкилоксикарбонил Ar1;

радикал со формула

R18 е водород, C1-6алкил, C1-6алкилокси или

-O-R10

хало;
R19 е водород или C1-6алкил;

R8

е

водород,

C1-6

алкил,

(b-1),

R15

е

-S-R10
(b-2),
-N-R11R12
(b-3),

Ar1 е фенил или фенил супституиран со C1-6
алкил, хидрокси, амино, C1-6алкилокси или

кадешто R10 е водород, C1-6 алкил, C1-6

хало; и
Ar2 е фенил или фенил супституиран со C1-6

алкилкарбонил

алкил, хидрокси, амино, C1-6алкилокси или

Ar1,

Ar2C1-6алкил,

C1-

6алкилoоксикарбонил C1-6алкил, радикал или
формула-Alk2-OR13 или -Alk2-NR14R15;

Патенти

хало.
има уште 0 патентни барања.
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(51) B 22D 11/106, 41/50, 41/56

(54) ГЛАВА ЗА ПОДДРШКА ЗА РАКУВАЊЕ

(11) 4767

(13) Т1

СО ЦЕВКА МЕШАЛКА

(21) 2013/115

(22) 02/04/2013

(57) 1 Глава за поддршка (20) способна за
поддршка на цевка мешалка (12) за лиење течен

(45) 31/10/2013
(30) 08169501 20/11/2008 EP
(96) 19/11/2009 EP09763843.1

метал, се состои од канал (40) по кој што може
да помине метал, со проширување по можност

(97) 02/01/2012 EP2367649
(73) Vesuvius Group S.A.

заедно со оска, глава за поддршка (20) е
дизајнирана за ракување со цевчест уред (10) и

Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin, BE

се карактеризира со тоа што се состои од

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

контролни делови за контрола на аголната
ориентација на цевката во однос на главата (20),

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

за оска соодветна на оската на каналот.
има уште 15 патентни барања.

(72) DELSINE, Damien

(51) B 22D 11/106, 41/50
(11) 4766

(13) Т1

(21) 2013/116

(22) 02/04/2013
(45) 31/10/2013

(57) 1 Цевка мешалка (10) за лиење на течен
метал, се состои од канал (11) по кој металот

(30) 08169499 20/11/2008 EP

може да помине, со проширување по можност

(96) 19/11/2009 EP09760743.6
(97) 02/01/2013 EP2367648
(73) Vesuvius Group S.A.
Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin, BE

заедно со оската и метална облога (17)
позиционирана на крајниот дел од цевката што

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

најмалку, ремен (18) со дебелина поголема или
еднаква на 10мм, по можност од 14мм, а во тоа

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

цевката (10) се состои од делови (20) за

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) COLLURA, Mariano
(54) "ЦЕВКА МЕШАЛКА ЗА ПОСТРОЈКА ЗА
ЛЕЕЊЕ НА ТЕЧЕН МЕТАЛ"

прицврстување на деловите од погонот на
цевката, прикачените делови се формирани врз
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одговара на крајот на каналот, се карактеризира
со тоа што таа обвивка (17) се состои од

појасот (18) од обвивката (17).
има уште 6 патентни барања.

Патенти

Гласник 20/5,октомври 2013, Скопје

(51) B 22D 41/56, 11/106, 41/50
(11) 4765
(21) 2013/117

(13) Т1
(22) 02/04/2013

(54) ЦЕВКА ЗА ЛИЕЊЕ, УРЕД ЗА РАКУВАЊЕ
НА СПОМЕНАТАТА ЦЕВКА И УРЕД СО
УПРАВУВАЧКИ ВЕНТИЛ

(45) 31/10/2013
(30) 08169518 20/11/2008 EP and 09008451

(57) 1 Уред за маниуплација (26, 26', 26") на
цевка (16) за лиење течен метал, што се состои

29/06/2009 EP
(96) 19/11/2009 EP09763841.5

од делови за задржување (28, 30, 30') на
цевката, по текот на протокот на протокот од

(97) 02/01/2013 EP2367651
(73) Vesuvius Group S.A.
Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin, BE

контролниот вентил (14) за металот, овој вентил

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

дејство на погонскиот
карактеризира

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

со тоа што уредот за манипулација (26, 26', 26")
се состои од манипулациски делови (32, 34, 80)

(72) BOISDEQUIN, Vincent; COLLURA, Mariano

на погонскиот дел (20) за вентилот.

and BUTTS, Jeffrey

има уште 25 патентни барања.

(51) F 41H 5/04

(11) 4764

Патенти

е
во
можност
да
предвиди отворена
конфигурација и затворена конфигурација под
дел

(20),

што

(13) Т1
13 | С т р а н а

се

Гласник 20/5,октомври 2013, Скопје

(21) 2013/119

-вбризгување на првиот термопластичен

(22) 03/04/2013

-

(45) 31/10/2013

материјал

(15)

на

температури

Т1

и

под

(30) 2008FI00206 29/10/2008 IT
(96) 28/10/2009 EP09760295.7

притисок Р1 во споменатото прво гнездо за
налевање (9), каде споменатиот прв материјал

(97) 16/01/2013 EP2350554
(73) B-MAX S.r.l.

(15) опфаќа полимерна основа измешана со
најмалку
еден
отпорен
додаток,поради

Via Principe Amedeo 11 10123 Torino, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

добивање на спој на отпорниот слој (1) со
првиот наливок
(15) на термопластичен

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

материјал во меѓусклопот (16),

Скопје
(72) Cioffi, Cosimo
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КОНСТРУКЦИЈА ОТПОРНА НА ГРАНАТИ И НА

поставување на меѓусклоп (16) кој се
состои од споменатиот отпорен слој (1) и првиот

КУРШУМИ, И КОНСТРУКЦИЈА ОТПОРНА НА
ГРАНАТИ И КУРШУМИ

споменатиот
склоп
(16)
на
претходно
одреденото растојание од зидовите на другото
на

гнездо (14) поради создавање на меѓупростор

конструкција отпорна на гранати и куршуми која
опфаќа внатрешен отпорен слој (1) и надворшни

кој суштински го опкружува меѓусклопот (16);
вбризгување на друг термопластичен

куќишта што не одбиваат (29),када постапката
опфаќа фази:

материјал на температура Т2 и под притисок Р2
во друго гнездо,каде другиот спомнат материјал

Поставување на отпорен слој (1) во
првото налевно гнездо
(9) за лиење под

опфаќа полимерна основа,поради добивање на
спој на меѓусклопка (16) со друг наливок на

притисок во калап, и држење на отпорен слој (1)

термопластичниот материал.

на претходно одредено растојание од најмалку
еден зид од тоа гнездо, поради создавање на

има уште 14 патентни барања.

(57)

1

Постапка

за

производство

наливок (15) во другото наливно гнездо (14) на
калуп за лиење под притисок, и држењето на

меѓупростор пред најмалку удирната страна на
гранати или куршуми (30),

14 | С т р а н а

Патенти

Гласник 20/5,октомври 2013, Скопје

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, 16/46, C 12N

нечовечки цицачи константен регион и хуман

15/85

променлив регион;
(13) Т1
(22) 03/04/2013

каде eнечовечки цицачки геном во кој е
интегриран DNA содржи V(D)J региија која не е

(45) 31/10/2013
(30) 0011846 08/07/2009 GB; 0013102

избришана, во што нечовечки цицач е глодар.
и во што уфрлање на хуман тежок ланец DNA е

28/07/2009 GB; 0223960 P 08/07/2009 US and
0355666 P 17/06/2010 US

направен помеѓу нечовечкиот цицач константна
регија и најмалку , 3', на нечовечки циицач J

(96) 07/07/2010 EP10734546.4

регија.

(97) 23/01/2013 EP2421357
(73) Kymab Limited

или нечовечки цицач чив геном содржи:
(a) a плуралниот дел од човечки Ig лесен ланец

Meditrina (B260) Babraham Research Campus
Cambridge, Cambridgeshire CB22 3AT, GB

kappa V регија и еден или повеќе човечки Ig
лесен ланец
kappa J регија спротивно на

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

домаќинот на нечовечки цицач
kappa
константна регија и/или плурал на човечки Ig

Скопје

лесен ланец lambda V регија и еден или повеќе

(72) BRADLEY, Allan; LEE, E-Chiang; LIANG, Qi
and WANG, Wei
(54) ЖИВОТИНСКИ МОДЕЛИ И ТЕРАПЕВТСКИ
МОЛЕКУЛИ

човечки
Ig лесен ланец lambda J регија
спротивна на домаќинот нечовечки цицач

(57) 1 Нечовечки цицач чив геном вклучува:
(a) плуралност на човечки IgH V региони, еден

(b)опционално еден или повеќе хумани IgH V
регии, една или повеќе хумани D регии и една

или повеќе човечки D региони

или повеќе хумани

(11) 4763
(21) 2013/120

и еден или

lambda константна регија;
и

J регии спротивно од

повеќе човечки J региони во спротивни од на
домаќинот на нечовечки цицач на констана

домаќинот нечовечки цицач константа; во кој
нечовечки цицач е способен да продуцира

регија;и
(b) опционално еден или повеќе Ig лесен ланец

репертоар од chimaeric антитела, или chimaeric
лесни ланци,и опционално chimaeric тешки

kappa V регион и еден или повеќе хумани Ig
лесни ланци kappa J региони спротивни од на

ланци,имајки нечовечки цицач константна регија
и човечка промелива регија во која нечовечки

домаќинот

kappa

цицач има геном во кој е инсертиран DNA

константен регион и/или еден или повеќе хуман
Ig лесен ланец lambda V регион и еден или

содржи endogenous V(D)J регии и во кои регии
не е избришан кога нечовечки цицач е глодар.

повеќе хумани Ig лесен ланец lambda J регион
спротивно на домаќинот на нечовечки цицач

и во кој инсертирање на и каде инсертација на
нехуман kappa или lambda ланец DNA е

lambda констатен регион каде нечовечкиот цицач
е способен да продуцира репертоар на

направен помеѓу нечовечки цицач константна
регија и најмалку, 3', на нечовечки цицач J

chimaeric антитела,или chimaeric тежок ланец и

регија.

по

има уште 14 патентни барања.

избор

Патенти

на

нечовечки

chimaeric

лесен

цицачи

ланец,

имајки
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Гласник 20/5,октомври 2013, Скопје

(51) A 23L 1/30, A 61K 31/122, 31/202, 31/205,
31/221, A 61P 27/02

КАРНИТИН, БЕНЗОКИНОН РАСТВОРЛИВ ВО
МАСТИ И ОМЕГА-3-ПОЛИНЕЗАСИТЕНА

(11) 4762

(13) Т1

МАСНА КИСЕЛИНА ЗА ПОДГОТОВКА НА

(21) 2013/121

(22) 04/04/2013

ДИЕТАЛЕН ДОДАТОК ИЛИ ЛЕК ЗА
ЛЕКУВАЊЕТО НА БОЛЕСТИ НА КОРНЕА

(45) 31/10/2013
(30) 20050014812 08/07/2005 EP
(96) 30/06/2006 EP06777532.0

(57)
1
Комбиниран состав којшто содржи
активни состојки:

(97) 27/03/2013 EP1904044
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche

(a)

Riunite S.p.A.

алканоил L-карнитин(и),

Viale Shakespeare 47, 00144 Romе, IT

фармацевтски прифатливи соли;
(b)
бензокинон растворлив во масти;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GAETANI, Franco and FEHER, Janos
(54) УПОТРЕБА НА КОМБИНАЦИЈА КОЈАШТО
СОДРЖИ L-КАРНИТИН ИЛИ АЛКАНОИЛ L(51) A 61K 9/20, 31/4439, 9/28, 9/50
(11) 4761
(13) Т1
(21) 2013/122

(22) 05/04/2013
(45) 31/10/2013

(30) 2002301876 16/10/2002 JP and 2003066336
12/03/2003 JP
(96) 15/10/2003 EP03754116.6
(97) 27/03/2013 EP1553929
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 54108645, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
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L-карнитин

и/или

еден

или

повеќе

или еден од нивните

(c)
омега-3 полунезаситенa маснa киселинa
или нeгов естер; за употреба во лекувањето на
болест на корнеата.
има уште 12 патентни барања.
(72) AKIYAMA, Yohko; KURASAWA, Takashi;
BANDO, Hiroto and NAGAHARA, Naoki
(54) ПРЕПАРАТ СО КОНТРОЛИРАНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ
(57) 1 Капсула која содржи:
(i) таблета, гранула или ситна гранула во
којашто се врши контролирано ослободување
на активната состојка; при што наведената
таблета, гранула или ситна гранула содржи:
јадрена честичка која содржи соединение на
имидазол претставено со формулата (I'):

Патенти

Гласник 20/5,октомври 2013, Скопје

алкилсулфонилна група; ацилокси група одбрана
од

алкилкарбонилокси

C1-6

група,

C1-6

алкоксикарбонилокси
група,
карбамоилокси
група, C1-6 алкилкарбамоилокси група, C1-7 алкилкаде што прстенот C' е (1) прстен на бензен, кој
може да содржи од 1 до 3 супституенти одбрани
од групата која се состои од атом на халоген;
цијано група; нитро група; C1-7 алкилна група која

сулфинилокси група и C1-7 алкилсулфонилокси
група; и хетероциклична група одбрана од 2- или
3-тиенилна група, 2-, 3- или 4-пиридилна група, 2или 3-фурилна група, 1-, 2- или 3-пиролилна
група, 2-, 3-, 4-, 5- или 8-хинолилна група, 1-, 3-,

може да биде супституирана со атом на халоген,
хидроксилна група, C1-6 алкокси група, C1-6

4- или 5-изохинолилна група и 1-, 2- или 3индолилна група,

алкокси-карбонилна

R е атом на водород; C7-16 аралкилна група која
може да биде супституирана со атом на халоген,

група

или

карбамоилна

група; хидрокси група; C1-6 алкокси група која може да биде супституирана со атом на халоген,
хидрокси група, C1-6 алкокси група, C1-6 алкоксикарбонилна група или карбамоилна група; C6-14

0

хидрокси група, C1-6 алкокси група, C1-6 алкоксикарбонилна група или карбамоилна група; ацилна
група

одбрана

од

формилна,

C1-6

алкил-

арилна група; C6-14 арилокси група; карбокси
група; ацилна група одбрана од формилна, C1-6

карбонилна,
C1-6
алкоксикарбонилна,
карбамоилна, N-C1-6 алкилкарбамоилна, N,N-diC1-

алкилкарбонилна,

6

C1-6

алкоксикарбонилна,

карбамоилна, N-C1-6 алкилкарбамоилна, N,N-diC16 алкилкарбамоилна, C1-7 алкилсулфинилна и C1-7
алкилсулфонилна група; ацилокси група одбрана
од
C1-6
алкилкарбонилокси
група,
C1-6

7

алкилкарбамоилна, C1-7 алкил-сулфинилна и C1алкилсулфонилна група; или ацилокси група

одбрана од C1-6 алкилкарбонилокси група, C1-6
алкоксикарбонилокси
група,
карбамоилокси
група,

C1-6

алкилкарбамоилокси

алкилсулфинилокси
сулфонилокси група,

алкилсулфинилокси

R , R и R може да бидат исти или различни и се
атом на водород; C1-7 алкилна група која може да

и

C1-7

алкилсулфонилокси група; и хетероциклична
група одбрана од 2- или 3-тиенилна група, 2-, 3или 4-пиридилна група, 2- или 3-фурилна група,
1-, 2- или 3-пиролилна група, 2-, 3-, 4-, 5- или 8-

1

2

и

C1-7

C1-7

алкоксикарбонилокси
група,
карбамоилокси
група, C1-6 алкилкарбамоилокси група, C1-7
група

група

група,

алкил-

3

биде супституирана со атом на халоген, хидрокси
група, C1-6 алкокси група, C1-6 алкокси-карбонилна
група или карбамоилна група; C1-6 алкокси група

хинолилна група, 1-, 3-, 4- или 5-изохинолилна
група и 1-, 2- или 3-индолилна група, или (2)

која може да биде супституирана со атом на
халоген, хидрокси група, C1-6 алкокси група, C1-6

прстен на пиридин кој може да содржи од 1 до 4

алкокси-карбонилна група или карбамоилна
група; или амино група, моно-C1-6 алкиламино

супституенти одбрани од групата која се состои
од атом на халоген; нитро група; C1-7 алкилна
група која може да биде супституирана со атом
на халоген, хидрокси група, C1-6 алкокси група, C1-

група, моно-C6-14 ариламино група, ди-C1-6
алкиламино група, или ди-C6-14 ариламино група;
и

алкокси-карбонилна група или карбамоилна
група; хидрокси група; C1-6 алкокси група која

Y претставува атом на азот или CH; или негова
сол, или негов оптички активен изомер како

може да биде супституирана со атом на халоген,

активна состојка, како и
слој-облога со контролирано

6

хидрокси група, C1-6 алкокси група, C1-6 алкоксикарбонилна група или карбамоилна група; C6-14
арилна група; C6-14 арилокси група; карбокси
група; ацилна група одбрана од формилна, C1-6

ослободување,

растворлив зависно од pH вредноста, којшто
содржи мешавина на два или повеќе видови на
полимерни

супстанции

кои

имаат

различни

алкилкарбонилна,
C1-6
алкоксикарбонилна,
карбамоилна, N-C1-6 алкилкарбамоилна, N,N-diC1-

својства на ослободување, одбрани од групата
која се состои од фталат на хидроксипропил-

алкилкарбамоилна, C1-7 алкилсулфинилна и C1-7

метил целулоза, фталат на ацетат на целулоза,

6

Патенти
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Гласник 20/5,октомври 2013, Скопје

карбоксиметилетил
метакрилат

на

целулоза,

кополимер

метил-метакрилна

на

(ii)

таблета, гранула или ситна гранула која

киселина,

содржи јадрена честичка која ја содржи

кополимер на метакрилна киселина - етил акрилат, кополимер на метакрилна киселина - метил

активната состојка и ентерична облога која
е предвидена да се раствори, при што

акрилат - метил-метакрилат, суксинат на ацетат
на
хидроксипропилцелулоза,
фталат
на

активната состојка се ослободува во опсег
на pH вредност од најмалку 5.0, а најмногу

поливинил ацетат и шелак (природна смола); при
што наведената полимерна супстанција е

од 6,0.
има уште 8 патентни барања.

растворлива во опсег на pH вредност од 6,0 до
7,5; и
(51) C 07C 239/10, A 01N 43/26, C 07C 239/12,
239/20
(11) 4760
(21) 2013/138

R4
е
водород,
C4халогеналкил;

C1-C4алкил

или

C1-

(13) Т1
(22) 16/04/2013

R5, R6, R8, R9 и R10 се, независно едно од
друго, водород, халоген, C1-C4алкил или C1-

(45) 31/10/2013

C4халоалкил;

(30) DE27642008 05/12/2008 IN
(96) 01/12/2009 EP09793495.4

R7 е водород, халоген, C1-C4алкил,
C6алкенил или C3-C6алкинил;

(97) 23/01/2013 EP2364293
(73) Syngenta Participations AG

R11 е водород, халоген или C1-C6алкил;
R12 е водород, халоген, C1-C6алкил,

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

C6алкенил, C3-C6алкинил, C3-C6cycloалкил-C3C6алкинил,
халофеноски,
халофенил-C3-

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

C6алкинил, C(C1-C4алкил)=NO-C1-C4алкил, C1-

(72) WALTER, Harald; RAJAN, Ramya and
STIERLI, Daniel
(54) НОВИ ПИРАЗОЛ-4-NАЛКОКСИКАРБОКСАМИДИ КАКО

C6халоалкил,
C1-C6халоалкокси,
C2C6халоалкенил, или C2-C6халоалкенилокси;

МИКРОБИОЦИДИ

R7 е различен од халоген доколку X е кислород
или сулфур;

(57) 1 Соединение со формулата I

C2-

C2-

R13 е водород, халоген, C1-C6алкил;
X е кислород, сулфур или отсутен; под услов да

n е 0 или 1; и
назначена со тоа, што
R1 е C1-C4алкил или C1-C4халоалкил;

агрономски
прифатливи
соли/стереоизомери/диастереоизомери/енантиом

R2 е C1-C4алкил;
R3 е водород или халоген;

ери/тауто-мери и N-оксиди на овие соединенија.
има уште 13 патентни барања.

(51) A 61K 31/553, C 07D 281/02, 281/10, 417/12,

(74) Друштво за застапување од областа на

417/14

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(11) 4775
(21) 2013/156

(13) Т1
(22) 30/04/2013

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

(45) 31/10/2013

(72) Landry, Donald W.; Deng, Shixian; Cheng,
Zhen Zhuang; Lehnart, Stephan E. and Marks,

(30) 212413 25/08/2005 US
(96) 17/08/2006 EP11151905.4
(97) 13/02/2013 EP2311464
(73) The Trustees of Columbia University in the

Andrew Robert
(54) АГЕНСИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ

City of New York
New York, New York 10027, US

МОДУЛАЦИЈА НА RYR РЕЦЕПТОРИ

НА ЗАБОЛУВАЊА КОИ ИНВОЛВИРААТ
(57) 1 Употреба на соединение претставено со
структурата:
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клетките или во производството на лек за вакво
третирање

или

спречување,

при

што

заболувањето или болеста кои што се поврзани
со RyR се селектирани од групата која што се
состои од заболувања и болести на скелетните
мускули, когнитивни заболувања и болести,
за третирање или спречување на заболување
или болест поврзани со RyR кој што го регулира

малигна хипертермија, дијабетес и синдром на
ненадејна смрт кај доенчиња.

функционирањето на калциумскиот канал на во

има уште 2 патентни барања.

(51) A 61K 31/485, 9/20, 9/70, A 61P 25/04
(11) 4776
(13) Т1

(72) WALDEN, Malcolm; OKSCHE, Alexander;
HEATH, William; HOLDEN, Timothy; PRATER,

(21) 2013/162

Derek A. and SACKLER, Richard S.
(54) ТЕНКИ ПЛОЧКИ НА BUPRENORFIN ЗА
ТЕРАПИЈА НА ЗАМЕНА НА ДРОГА

(22) 02/05/2013

(45) 31/10/2013
(30) 20060119839 30/08/2006 EP
(96) 29/08/2007 EP07802995.6
(97) 27/03/2013 ep2059243
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle / 1653

(57) 1 Орален фармацевтски дозен облик кој
содржи најмалку
buprenorfin или негова

Luxembourg, LU

или спомнатата фармацевтски прифатлива

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

сол за помалку од 2 минути после орална,
посакано сублингвална, примена на дозниот

Скопје

облик.
има уште 9 патентни барања.

(51) A 61K 31/517, A 61P 25/00, 25/02, 25/08,

фармацевтски прифатлива сол, каде дозниот
облик го ослободува скоро целиот buprenorfin

(21) 2013/163

25/14, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28, 25/30
(11) 4777
Патенти

(13) Т1

(22) 02/05/2013
(45) 31/10/2013

(30) 0901460 27/03/2009 FR
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(96) 25/03/2010 EP10715983.2

 цијано група;

(97) 20/03/2013 EP2411009
(73) SANOFI
54, rue La Boetie 75008 Paris, FR

 нитро група;
 (C1-C6) алкилна група, која може
да биде супституирана со -NH2

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

или
со
-NHC(O)Rb група, при што Rb е

(72) VIVIANI, Fabrice; MARCINIAK, Gilbert and
NAVE, Jean-Francois
(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ

како што е дефинирано во продолжение;
 -ORa

група,

каде

што

Ra

НА ХИНАЗОЛИНДИОН

претставува:

(57) 1 Употреба на соединение претставено со



атом на водород,

општата формула (I):



(C1-C6) алкилна група, која
може да биде супституирана
со еден или повеќе атоми на
халоген, со една или повеќе
хидроксилни групи, со арилна
група и/или со една
повеќе цијано групи,


каде што:


А
претставува
арилна
хетероарилна група;



R1 претставува:
 атом на водород;

или

 -C(O)R, каде што R е атом на
водород, (C1-C6) алкокси група,
арилна
група,
(C3-C6)
циклоалкилна група или (C1-C6)
алкилна

група,

при

што

на-

ведениот алкил може да биде
супституиран со:


една или повеќе хидроксилни
групи,



бензилокси група,



(C1-C6) алкокси група, која
може да биде супституирана
со арил, или

 (C3-C6) циклоалкилна група,
 можно
супституирана
(C1-C6)
алкилна група;




(C2-C6) алкинилна група,



арилна група;

или

R3 претставува:
 атом на водород;
 атом на халоген;
 хидроксилна група;
 цијано група;
 -SCF3 група;
 нитро група;
 оксо група;
 -S(O)0-2-алкилна група, -S(O)0-2хетероциклоалкилна група, -OSO2-арилна група која може да
биде супституирана со еден или
повеќе атоми на халоген;
 -алкиламиноалкилна
или
циклоалкиламиноалкилна

-

група,

при што секоја од нив може да
биде супституирана врз крајниот
алкил;
 можно

супституирана

сулфонамидна група;
 арилна или хетероарилна група,
при што наведената група може

R2 претставува:

да биде моноциклична или
полициклична и, додатно, може

 атом на водород;
 атом на халоген;

да биде супституирана со (C1-C6)
алкилна група, со еден или
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повеќе атоми на халоген или со



(C1-C6) алкокси група;

халоген,

 хетероциклоалкилна група, која
може да биде супституирана со



(C1-C6) алкокси група,



-C(O)ORc група, каде што Rc

(C1-C6) алкилна група;
 (C1-C6) алкилна група, која може
да биде супституирана со:


е како што е дефинирано во
продолжение,


-C(O)NRbRc група, каде што
Rb и Rc се како што е
дефинирано во продолжение,



оксо група и/или



или повеќе атоми на халоген

арилна група, која и самата
може да биде супституирана

или со една или
хидроксилни групи,

со еден или повеќе атоми на

еден или повеќе атоми на
халоген,



арилна група, која може да
биде супституирана со еден
повеќе



хетероарилна група,

халоген, цијано група, (C1-C6)
алкокси
група,
-O-ха-



една или повеќе хидроксилни
групи, кои може да бидат

лоалкилна
група
халоалкилна група;

супституирани со арилна
група, која и самата може да
биде супституирана со еден
или повеќе атоми на халоген,

 -O-циклоалкилна
арилна група, или:


или


хетероциклоалкилна
која
може
супституирана

и/или

група,

-O-

-O-хетероциклоалкилна
група, при што секоја од нив
може да биде супституирана
со:

група,

да
биде
со CO(O)Ra



арилна група, која и самата
може да биде супституирана

група или со (C1-C6) алкилна
група, при што Ra е како што

со еден или повеќе атоми на
халоген
или
со
(C1-C6)

е дефинирано погоре,

алкилна група,

 -C(O)NRbRc група, каде што Rb и
Rc се како што е дефинирано во
продолжение;
 -C(O)ORc група или -O-C(O)ORc
група, каде што Rc е како што е
дефинирано во продолжение;
 (C1-C6) алкокси група, која може
да биде супституирана со:



оксо група,



еден или повеќе атоми на
халоген и/или



(C1-C6) алкилна група, која и
самата
може
да
биде
супституирана со арилна

група и/или оксо група;
 -NH-CO-NH-арилна група,

-NH-



аминоалкилна група,



аминоциклоалкилна група,

CO-NH-хетероарилна група или NH-CO-NH-(C1-C6) алкилна група,



циклоалкилна група,

при што секоја од нив може да



хетероциклоалкилна група,



моноциклична
или
полициклична хетероарилна

биде супституирана со еден или
повеќе атоми на халоген, цијано

група,


една или повеќе хидроксилни
групи,

група, нитро група, една или
повеќе хидроксилни групи или
(C1-C6) алкокси група;
 -N-(C1-C6) алкилна група, при што
е

Патенти

еден или повеќе атоми на

можно

наведената

(C1-C6)
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алкилна

група

да

биде

или, Rb и Rc, заедно со азотниот атом за

супституирана со:

кој се прикачени, формираат полициклична



една или повеќе оксо групи
и/или

хетероарилна
група
хетероциклоалкилна група;



една

или

повеќе

арилни



групи, кои може да бидат
супституирани со еден или
повеќе атоми на
и/или со SO2 група;

халоген

или

m и n, независно еден од друг
претставуваат вредност од 0, 1 или
2, при што се подразбира дека
m+n3;



 -NH-CO-арилна група или -NHCO-хетероарилна група, при што

p и p', независно еден од друг
претставуваат вредност од 1, 2 или

секоја од нив може да биде

3, при што се подразбира дека кога p
е поголемо или еднакво на 2, тогаш

супституирана со еден
повеќе атоми на халоген;

или

групите R2 се поставени на одделни
јаглеродни атоми и може да бидат

или R3, заедно со А, формира
полициклична хетероарилна група која

меѓусебно различни, а кога p' е
поголемо или еднакво на 2, тогаш

може да биде супституирана со (C1-C6)
алкокси група, или (C1-C6) алкилна група

групите R3 се поставени на одделни
јаглеродни атоми и може да бидат
меѓусебно различни;

која може да биде супституирана со
арилна група, која и самата може да
биде супституирана со еден или повеќе



атоми на халоген;

q претставува вредност од 0 или 2,
при што се подразбира дека кога q=0,
тогаш азотната хетероциклична група



која е прикачена за азотниот атом



R4 претставува атом на водород,
оксо група или (C1-C6) алкилна група;

којшто е поставен во положбата 1 на
прстенестиот систем на 2,4-диоксо-

Rb претставува:


атом на водород,



(C1-C6) алкилна група, која може

1,2,3,4-тетрахидрохиназолин, повеќе
не е премостена и е од следниот тип:

да биде супституирана со еден
или повеќе атоми на халоген,
една или повеќе хидроксилни,
цијано,
амино,
хетероциклоалкилни, (C1-C6) алкокси
групи, или со арилна група која
може да биде супституирана со
еден или
халоген,



повеќе

атоми

на

каде што R1, R4, m и n се како што е дефинирано
погоре;



(C3-C6) циклоалкилна група,



(C2-C6) алкинилна група,



(C1-C6) алкокси група,

во вид на база или киселинска адитивна сол;



арилна група која може да биде
супституирана со еден или

за добивање на лек наменет за третирање и/или
спречување на психијатриски и невролошки

повеќе атоми на халоген;

нарушувања,
психијатриски

Rc претставува атом на водород или
(C1-C6) алкилна група која може да
биде супституирана со еден или
повеќе атоми на халоген;
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r претставува вредност од 0 или 1;

каде
што
нарушувања се

наведените
одбрани од

анксиозност,
депресија,
нарушено
расположение, несоница, нарушувања кои се
однесуваат на лажно убедување, нарушувања
Патенти
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кои се однесуваат на опседнатост, психози,

нарушувања кои се однесуваат на траума на

нарушувања кои се однесуваат на шизофренија,

мозокот или нарушувања кои се однесуваат на

нарушувања кои се однесуваат на намалена
концентрација поради хиперактивност (кај хи-

акутни или хронични невродегенеративни заболувања, вклучително и хореа и Хантингтонова

перактивни деца), нарушувања кои резултираат
од употреба на психотропни супстанции,

хореа, а наведените навролошки нарушувања се
манифестираат преку аномалии во движењето и

особено во случајот на злоупотреба на
супстанции и/или зависност од супстанции,

нарушена моторна способност поврзана со
патологија
одбрана
од
дискинезија,

вклучително и зависност од алкохол и/или

Паркинсонова

никотин, мигрена, стрес, нарушувања кои се
однесуваат на заболувања од психосоматско

паркинсонизам, допа-сензитивна дистонија, ШајДрагеров синдром, синдром на периодично

потекло, напади на паника, епилепсија,
нарушено памтење, когнитивни нарушувања,

движење на екстремитетите, синдром на периодично движење на екстремитетите за време

конкретно сенилна деменција или нарушувања
кои се однесуваат на Алцхајмерова болест, како

на спиење, Туретов синдром или синдром на
немирни нозе.

и

има уште 14 патентни барања.

нарушувања

кои

се

однесуваат

на

болест,

постенцефалитски

концентрацијата или на вигиланцата, исхемија,
(51) G 01N 33/53, A 61K 38/18, 38/19, A 61P 3/06,
3/10
(11) 4778
(21) 2013/164

(13) Т1
(22) 02/05/2013
(45) 31/10/2013

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Oral, Elif Arioglu; Taylor, Simeon I; Garg, A.
and Dapaoli, Alex M
(54) УПОТРЕБА НА ЛЕПТИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ

(30) 20010336394P 22/10/2001 US
(96) 22/10/2002 EP10165256.8

НА ЧОВЕЧКА ЛИПОАТРОФИЈА И ПОСТАПКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДИСПОЗИЦИЈА

(97) 24/04/2013 EP2219031
(73) Amgen Inc.; THE BOARD OF REGENTS,

КОН СПОМЕНАТОТО ЛЕКУВАЊЕ

THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM and The
Government of the United States of America,

за лекување на липоатрофија или метаболичка
абнормалност каде истите се поврзани во

represented by The Secretary , Department of

човечки пациент со липоатрофија, при што

Health and Human Services National Institutes
of Health Office of Technology Transfer

методот се состои од давање доза протеин
липин на пациентот, за ефективно да се

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799 , US; 201 West 7th Street, Austin,

третираат липоатрофијата или метаболичката
абнормалност
поврзана
со
истата
(со

Texas 78701, US and Suite 325, 6011 Executive
Boulevard Rockville, MD 20852-3804, US

липоатрофијата).
има уште 15 патентни барања.

Патенти

(57) 1 Протеин лептин за употреба во методот
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(51) C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 11/00,
11/08
(11) 4779
(21) 2013/165

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

(13) Т1
(22) 02/05/2013

(72) FLEURY, Melissa; STANGELAND, Eric L.;
BYUN, Daniel; CHEN, Yan; WILSON, Richard, D.;

(45) 31/10/2013

YEN, Rose; HUGHES, Adam, and JACOBSEN,

(30) 20090172039P 23/04/2009 US
(96) 16/04/2010 EP10715058.3

John, R.,
(54) ДИАМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО

(97) 03/04/2013 EP2421849
(73) Theravance, Inc.

ИМААТ ДЕЈСТВО НА МУСКАРИНСКИ
РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ И БЕТА 2

901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080, US

АДРЕНЕРГИЧНИ РЕЦЕПТОРНИ АГОНИСТИ

или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 47/48, A 61P 35/00
(11) 4780
(21) 2013/166

(57) 1 Соединението со формула

830 Winter Street Waltham, MA 02451, US
(13) Т1
(22) 07/05/2013

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(45) 31/10/2013

(72) STEEVES, Rita; LUTZ, Robert; CHARI, Ravi;

(30) 509901 P 10/10/2003 US and 960602
08/10/2004 US

XIE, Hongsheng and KOVTUN, Yelena
(54) КОЊУГАТИ НА МАЈТАНСИНОИД DM1 СО

(96) 12/10/2004 EP04793896.4
(97) 27/03/2013 EP1689846
(73) ImmunoGen, Inc

АНТИТЕЛО ТРАСТУЗУМАБ, ПОВРЗАНИ ПРЕКУ
НЕ-РАСЦЕПЛИВ ПОВРЗУВАЧ, И НЕГОВА

(57)

1

УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА ТУМОРИ

Мајтансиноид коњугат средство што

врзува клетки со следнава формула:
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назначено со тоа, што Ab е трастузумаб.
има уште 5 патентни барања.

(51) C 07K 1/00, A 61K 47/48, A 61P 35/00, 7/00

група, каде споменатиот G-CSF пептид опфаќа
структура во согласност со формулата

(11) 4781

(13) Т1

(21) 2013/167

(22) 07/05/2013

(45) 31/10/2013
(30) 20070909917P 03/04/2007 US;
20070911788P 13/04/2007 US and
20070986240P 07/11/2007 US
(96) 01/04/2008 EP08744881.7
(97) 13/02/2013 EP2144923
(73) BioGeneriX AG

каде е
q 0 или 1; и
Sia-PEG има структура во согласност со
формулата :

Janderstrasse 3 68199 Mannheim, DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(72) ZOPF, David, A. and LUBENAU, Heinz
(54) ПОСТАПКИ НА ТРЕТМАН СО УПОТРЕБА
НА GLIKOPEGILIRAN G-CSF
(57) 1. Пептид кој е ковалентен коњугат помеѓу
G-CSF пептид и полимерна
модифицирачка

Патенти

каде n е цел број од 400 до 500, за употреба
во зголемување на производство на
клетки кај донорот.

stem

има уште 12 патентни барања.
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(51) B 60G 17/015, 17/033, 5/04
(11) 4782
(13) Т1

што има склоп од сензори што е
конфигуриран да ги измери силите за потпирање

(21) 2013/168

на оската (R1, R2) на двете оски (А1, А2),
што има воздушни контролни средства

(22) 08/05/2013
(45) 31/10/2013

(30) 102010017172 31/05/2010 DE;
102010037260 01/09/2010 DE and 102010037700

(E1, AL1, E2, AL2), што се конфигурирани да
делуваат на двата склопа од составна пружина

22/09/2010 DE

поединечно,

(96) 12/05/2011 EP11165906.6
(97) 06/03/2013 EP2390121
(73) Schmitz Cargobull Gotha GmbH
Kindleber Strasse 99 99867 Gotha, DE

што има контролен уред (SE) што е
конфигуриран да ги вклучи контролните

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

од составна пружина (B1, B2) за отскокнувачки
состојби на шасијата, назначена со тоа, што

(72) Eberle, Reinhard; Volz, Siegfried and

контролниот уред е конфигуриран да изведува

Dumpich, Sven
(54) ПРИКОЛКА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНО ВОЗИЛО

мерно поминување и во постапката одредува
мнозинство на измерени вредности што зависи

И КОНТРОЛЕН УРЕД ЗА СКЛОП ОД
ВОЗДУШНА ПРУЖИНА

од вкупната тежина и/или од надолжната
позиција на центарот на гравитација од вкупната

(57) 1 Приколка за комерцијално возило
што има шасија (CH) што може да биде

тежина на приколката, и со тоа, што контролниот
уред изведува, во согласност со меморизирано

прикачена на влечно возило со потпорен товар

правило за назначување, контролни вредности

(FD) користејќи спојувачки средства (ZD, KP)
што има склоп од повеќе оски што

од измерените вредности со цел да подеси
посакувани
вредности
на
притисок
на

содржи најмалку прва, предна оска (А1) и втора,
задна оска (А2),

склоповите од составна пружина за движечкиот
режим на работа и ги подесува притисоците во

што има склоп од воздушна пружина (B1,
B2) што може да ја потпре шасијата (CH) кон

склоповите
од
воздушна
пружина
посакуваните вредности на притисок.

двете оски и што содржи прв склоп од составна

има уште 24 патентни барања.

средства со цел да постават променливи
вредности на воздушен притисок во склоповите

пружина (B1) назначен на првата оска (А1) и
втор склоп од составна пружина (B2) назначен
на втората оска (А2),
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В) средство (15) за предизвикување вртежен

(51) F 16H 33/10
(11) 4783

(13) Т1

момент (21) кон телото (2) околу третата оска

(21) 2013/169

(22) 10/05/2013

(16) во смисла на зголемување на аголот на
наклон (и) кога првата оска (4) е на избраниот

(45) 31/10/2013
(96) 17/04/2008 EP08735274.6
(97) 17/04/2013 EP2265843
(73) Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik
A.S.

агол на наклон (и) во однос на втората оска (11)
којшто е поголем од нула степени и помал од 90

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Yolu No. 5/A

на телото (2) околу третата оска (16) во смисла

34303 Kucukcekmece Istanbul,, TR

на намалување на аголот на наклон (и) такашто
аголот на наклон (и) на првата оска (4) во однос

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

степени, и
Г) средство (210) за ограничување на ротацијата

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) OZT?RK, Mustafa, Naci
(54) УРЕД ЗА ПРЕНОС НА ДВИЖЕЊЕ И

на втората оска (11) останува поголем од нула
степени и помал од 90 степени,

ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
РОТАЦИЈА

овозможи приклучување на извор на погонска
сила со телото (2) за да се предизвика ротација

(57) 1 А) уред за пренос на движење, по
можност моторен уред, за обезбедување на

на телото (2) околу првата оска (4), и
Ѓ) кадешто ротацијата на телото (2) околу првата

ротација околу најмалку една излезна оска,

оска (4) е со аголна брзина (щspin) поголема од
критичната аголна брзина (щc) такашто се

уредот содржи:

постигнува константен или зголемен агол на

Б) тело (2) монтирано за ротација околу прва

наклон (и), за да се иницира и да се зголеми
излезна аголна брзина (щоut) и-или излезен

оска (4) и ротација околу втора оска (11) и
ротација околу трета оска (16), првата оска (4) е

вртежен момент од ротацијата на телото (2)
околу втората оска (11) и/или околу третата оска

ориентирана во однос на втората оска (11) под
агол на наклон (и), втората оска (11) и/или

(16) како споменатата барем една излезна оска,
Е) кадешто телото (2) има специфична критична

третата оска (16)

Д) споменатиот уред е така структуиран за да

ја создаваат барем едната

аголна брзина (щspec) од помалку од 20000

излезна оска на споменатиот уред, кадешто
ротацијата на телото (2) околу третата оска (16)

вртежи во минута, подобро со тоа да ја зголеми
излезната моќност околу барем една излезна

предизвикува промена на аголот на наклон (и),

оска,

Патенти
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кадешто
критична

аголна

споменатата
брзина

специфична
(щc,spec)

е

дефинирана како што следува:

поголема од 0.1kg и помала од
100kg,
в) 50mm доколку масата
на телото (2) е еднаква на или

специфичната критична аголна брзина (щc,spec)
е критичната аголна брзина (щc) на телото (2)

поголема од 100kg и помала од
1000kg, и

кога аголот на наклон (и) на првата оска (4) во
однос на втората оска (11) е 45 степени,

г) 100mm доколку масата
на телото (2) е еднаква на или

кога првата оска (4) поминува низ суштинското
тежиште (CM) на телото (2),
кога телото (2) е ориентирано така да моментот
на инерција на
максимизиран,

телото

(2)

е

поголемо од 1000kg,
кадешто

споменатиот

лост

за

суштински

поврзување (lc) е растојанието од
точката на пресек на поврзувачката

кога, доколку телото (2) не е симетрично околу
рамнина која поминува низ тежиштето (CM) на

рамнина (Pc) и првата оска (4) до
третата
оска (16), кадешто споменатата поврзувачка

телото (2) и кое што е ортогонално на првата

рамнина (Pc) е

оска (4), помеѓу можните ориентации на
поставување за поставување на телото (2) на

ортогонална на првата оска (4) и го пресекува
телото (2) и има минимално

првата оска (4) се избира онаа која резултира со
намалено растојание помеѓу тежиштето (CM) на

растојание до оската на наклон
(16).

телото (2), и третата оска (16), и
кога должината на лостот за поврзување (lc) e:

има уште 65 патентни барања.

рамнина којашто е

a) 5mm доколку масата на
телото (2) е помала од 0.1kg,
б) 25mm доколку масата
на телото (2) е еднаква на или

(51) A 61K 31/351, 47/24, A 61P 35/00
(11) 4784
(13) Т1

(45) 31/10/2013
(30) 20040538319P 22/01/2004 US

(21) 2013/170

(96) 21/01/2005 EP05711599.0
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(97) 06/03/2013 EP1718283
(73) University of Miami

(54) ЛОКАЛНИ КО-ЕНЗИМСКИ Q10

1475 NW 12th Avenue, Suite 2012 Miami, FL
33136, US

(57)
1
Локален липозомен состав, којшто
содржи Коензим Q10, фосфолипон 90, глицерол,

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

бутилиран хидрокситолуен
(BHT), етанол,
средна низа на триглицериди (MCT) и лаванда.

(72) HSIA, Sung, Lan; NARAIN, Niven, Rajin; LI,
Jie; RUSSELL, Kathryn, J.; WOAN, Karrune, V. and

има уште 18 патентни барања.

ФОРМУЛАЦИИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА

PERSAUD, Indushekhar

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(51)

(51)основен

(11)

(13)

8A61P25/22

8C07D453/02

4773

T1

8F16L21/03

8F16L21/03

4759

T1

8A61P25/24

8C07D453/02

4773

T1

8F16L21/08

8F16L21/03

4759

T1

8A61P25/28

8C07D453/02

4773

T1

8C07D295/135

8C07D295/135

4774

T1

8A61P29/00

8C07D453/02

4773

T1

8C07D453/02

8C07D453/02

4773

T1

8A61P35/00

8C07D453/02

4773

T1

8C07D471/08

8C07D453/02

4773

T1

8A61P43/00

8C07D453/02

4773

T1

8C07D487/08

8C07D453/02

4773

T1

8A61K47/10

8A61K47/10

4772

T1

8A61K31/444

8C07D453/02

4773

T1

8A61K47/22

8A61K47/10

4772

T1

8A61P25/00

8C07D453/02

4773

T1

8A61K47/02

8A61K47/10

4772

T1

8A61P25/02

8C07D453/02

4773

T1

8A61K31/765

8A61K47/10

4772

T1

8A61P25/14

8C07D453/02

4773

T1

8C07D209/86

8C07D209/86

4771

T1

8A61P25/16

8C07D453/02

4773

T1

8C07D487/04

8C07D209/86

4771

T1

8A61P25/18

8C07D453/02

4773

T1

8A61P31/00

8C07D209/86

4771

T1

Патенти
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8C07D209/88

8C07D209/86

4771

T1

8C07C239/12

8C07C239/10

4760

T1

8A61K31/403

8C07D209/86

4771

T1

8A61K31/553

8A61K31/553

4775

T1

8A61P35/00

8C07D209/86

4771

T1

8C07D281/02

8A61K31/553

4775

T1

8C07D401/04

8C07D209/86

4771

T1

8C07D281/10

8A61K31/553

4775

T1

8A61P33/00

8C07D209/86

4771

T1

8C07D417/12

8A61K31/553

4775

T1

8A61P29/00

8C07D209/86

4771

T1

8C07D417/14

8A61K31/553

4775

T1

8B60B39/10

8B60B39/10

4770

T1

8A61K31/485

8A61K31/485

4776

T1

8B61C15/10

8B60B39/10

4770

T1

8A61P25/04

8A61K31/485

4776

T1

8C07D207/273

8C07D207/273

4769

T1

8A61K9/20

8A61K31/485

4776

T1

8C07D209/54

8C07D207/273

4769

T1

8A61K9/70

8A61K31/485

4776

T1

8A61K31/4015

8C07D207/273

4769

T1

8A61K31/517

8A61K31/517

4777

T1

8A61P5/00

8C07D207/273

4769

T1

8A61P25/00

8A61K31/517

4777

T1

8A61P15/12

8C07D207/273

4769

T1

8A61P25/16

8A61K31/517

4777

T1

8A61P19/10

8C07D207/273

4769

T1

8A61P25/02

8A61K31/517

4777

T1

8G01N33/50

8G01N33/50

4768

T1

8A61P25/14

8A61K31/517

4777

T1

8A61K31/4709

8G01N33/50

4768

T1

8A61P25/28

8A61K31/517

4777

T1

8A61P7/00

8G01N33/50

4768

T1

8A61P25/30

8A61K31/517

4777

T1

8B22D11/106

8B22D11/106

4767

T1

8A61P25/08

8A61K31/517

4777

T1

8B22D41/56

8B22D11/106

4767

T1

8A61P25/18

8A61K31/517

4777

T1

8B22D41/50

8B22D11/106

4767

T1

8A61P25/22

8A61K31/517

4777

T1

8B22D11/106

8B22D11/106

4766

T1

8A61P25/24

8A61K31/517

4777

T1

8B22D41/50

8B22D11/106

4766

T1

8G01N33/53

8G01N33/53

4778

T1

8B22D41/56

8B22D41/56

4765

T1

8A61K38/18

8G01N33/53

4778

T1

8B22D11/106

8B22D41/56

4765

T1

8A61K38/19

8G01N33/53

4778

T1

8B22D41/50

8B22D41/56

4765

T1

8A61P3/06

8G01N33/53

4778

T1

8F41H5/04

8F41H5/04

4764

T1

8A61P3/10

8G01N33/53

4778

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

4763

T1

8C07D401/12

8C07D401/12

4779

T1

8C07K16/00

8A01K67/027

4763

T1

8A61K31/444

8C07D401/12

4779

T1

8C07K16/46

8A01K67/027

4763

T1

8A61P11/00

8C07D401/12

4779

T1

8C12N15/85

8A01K67/027

4763

T1

8A61P11/08

8C07D401/12

4779

T1

8A23L1/30

8A23L1/30

4762

T1

8A61K47/48

8A61K47/48

4780

T1

8A61K31/122

8A23L1/30

4762

T1

8A61P35/00

8A61K47/48

4780

T1

8A61K31/202

8A23L1/30

4762

T1

8C07K1/00

8C07K1/00

4781

T1

8A61K31/205

8A23L1/30

4762

T1

8A61K47/48

8C07K1/00

4781

T1

8A61K31/221

8A23L1/30

4762

T1

8A61P7/00

8C07K1/00

4781

T1

8A61P27/02

8A23L1/30

4762

T1

8A61P35/00

8C07K1/00

4781

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

4761

T1

8B60G17/015

8B60G17/015

4782

T1

8A61K9/28

8A61K9/20

4761

T1

8B60G17/033

8B60G17/015

4782

T1

8A61K9/50

8A61K9/20

4761

T1

8B60G5/04

8B60G17/015

4782

T1

8A61K31/4439

8A61K9/20

4761

T1

8F16H33/10

8F16H33/10

4783

T1

8C07C239/10

8C07C239/10

4760

T1

8A61K31/351

8A61K31/351

4784

T1

8C07C239/20

8C07C239/10

4760

T1

8A61K47/24

8A61K31/351

4784

T1

8A01N43/26

8C07C239/10

4760

T1

8A61P35/00

8A61K31/351

4784

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)

(51)

(11)

Amgen Inc.; THE BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS
SYSTEM and The Government of the United States of America,
represented by The Secretary , Department of Health and Human
Services National Institutes of Health Office of Technology Transfer
BioGeneriX AG

G 01N 33/53, A 61K 38/18, 38/19, A 61P
3/06, 3/10

4778

C 07K 1/00, A 61K 47/48, A 61P 35/00, 7/00

4781

B-MAX S.r.l.

F 41H 5/04

4764

Duktus S.A., Niederlassung Osterreich

F 16L 21/03, 21/08

4759

Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik A.S.

F 16H 33/10

4783

EURO-CELTIQUE S.A.

A 61K 31/485, 9/20, 9/70, A 61P 25/04

4776

ImmunoGen, Inc

A 61K 47/48, A 61P 35/00

4780

INCURON, LLC

C 07D 209/86, A 61K 31/403, A 61P 29/00,
31/00, 33/00, 35/00, C 07D 209/88, 401/04,
487/04
G 01N 33/50, A 61K 31/4709, A 61P 7/00

4771

4763

Norgine BV

A 01K 67/027, C 07K 16/00, 16/46, C 12N
15/85
A 61K 47/10, 31/765, 47/02, 47/22

Nowe GmbH

B 60B 39/10, B 61C 15/10

4770

Richter Gedeon Nyrt.

C 07D 295/135

4774

SANOFI

A 61K 31/517, A 61P 25/00, 25/02, 25/08,
25/14, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28,
25/30
B 60G 17/015, 17/033, 5/04

4777

A 23L 1/30, A 61K 31/122, 31/202, 31/205,
31/221, A 61P 27/02
C 07C 239/10, A 01N 43/26, C 07C 239/12,
239/20
C 07D 207/273, A 61K 31/4015, A 61P
15/12, 19/10, 5/00, C 07D 209/54
A 61K 9/20, 31/4439, 9/28, 9/50

4762

4773

University of Miami

C 07D 453/02, A 61K 31/444, A 61P 25/00,
25/02, 25/14, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24,
25/28, 29/00, 35/00, 43/00, C 07D 471/08,
487/08
A 61K 31/553, C 07D 281/02, 281/10,
417/12, 417/14
C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 11/00,
11/08
A 61K 31/351, 47/24, A 61P 35/00

Vesuvius Group S.A.

B 22D 11/106, 41/50, 41/56

4767

Vesuvius Group S.A.

B 22D 11/106, 41/50

4766

Vesuvius Group S.A.

B 22D 41/56, 11/106, 41/50

4765

Janssen Pharmaceutica NV
Kymab Limited

Schmitz Cargobull Gotha GmbH
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Syngenta Participations AG
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Targacept, Inc.

The Trustees of Columbia University in the City of New York
Theravance, Inc.

Патенти

4768

4772

4782

4760
4769
4761

4775
4779
4784
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ПРОМЕНИ
(11) 974

(73) Takeda GmbH

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 1110

(11) 2690
(73) Targacept, Inc.

(73) Takeda GmbH

100 North Main Street, Suite 1510 Winston-

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

Salem, NC 27101 , US

(11) 1589
(73) Takeda GmbH

(11) 2871
(73) Targacept, Inc.

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

100 North Main Street, Suite 1510 WinstonSalem, NC 27101 , US

(11) 1676
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 2910
(73) Zoetis P LLC

(11) 1650

100 Campus Drive, Florham Park New Jersey
07932, US

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 2910
(73) Zoetis P LLC

(11) 1896

100 Campus Drive, Florham Park New Jersey
07932, US

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3001
(73) Takeda GmbH

(11) 1755
(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3000
(73) Takeda GmbH

(11) 2084
(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3076

(11) 2248

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3423

(11) 2344

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 3610
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 2464
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(11) 3794

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(73) Targacept, Inc.
100 North Main Street, Suite 1510 WinstonSalem, NC 27101 , US

(11) 4281
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4111
(73) Targacept, Inc.
100 North Main Street, Suite 1510 Winston-

(11) 4383
(73) Takeda GmbH

Salem, NC 27101 , US

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4078

(11) 4536

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) 4458

(11) 4702

(73) Takeda GmbH

(73) Targacept, Inc.

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

100 North Main Street, Suite 1510 WinstonSalem, NC 27101 , US

(11) 4285
(73) Takeda GmbH

ПРЕНОС
(11) 2910
(73) Zoetis P LLC
100 Campus Drive, Florham Park New Jersey

(11) 3933
(73) Sorbecon Consultants Inc. and Organyc

07932, US

Polymer Waste Enterprises Inc.
193 Knudson Drive Kanata, ON, 2K2 2C2, CA

(11) 3855
(73) "COMMODUM" Arkadiusz Kaczmarski

and 137 Carriage Hill Drive Fredericton,
NB,3EB 2T8, CA

ul. Rejenta 22 A 80-119 Gdansk, PL

ПРЕСТАНОК
(11) 385
(73) АДИНГ - Д.О.О. ул.Новоселски пат бб 91000 Скопје, MK

Патенти
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост
(„Службен весник на РМ„ бр. 21/09), 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)
(51)
(54)
(55)
(57)
(72)
(73)
(74)

право на првенство: датум, држава, број
меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
назив на дизајнот
прикази на индустрискиот дизајн
назначување на боите или комбинации на бои
податоци за авторот: презиме, име и адреса
податаци за подносителот на пријавата
податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(21) ИД 2013/10

(45) 31/10/2013
(22) 22/05/2013

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(72) Митровски Бојан
(73) Митровски Бојан
ул.Димче Лахчански бр.62, 7000 Битола, MK
(51) 14-02
(54) ЗД ПРИНТЕР

Индустриски Дизајн
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(21) ИД 2013/17

(45) 31/10/2013
(22) 04/07/2013

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Kienledesign Mr.Rudi Kienle
(73) Schneider Schreibgerate GmbH
Schwarzenbach 9, D-78144 Schramberg, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје
ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје
(51) 19-06
(54) "ПЕНКАЛО"

Индустриски Дизајн
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(21) ИД 2013/20

(45) 31/10/2013
(22) 07/08/2013

(28)
5 (пет) дизајни, тродимензионални
(73) ЗАВАР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
ул."Благоја Стефковски" бб, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 23-03
(54) РАДИЈАТОРИ
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51)
(21)

код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
број на пријавата

(21)

(51)

MK/I/ 2013/10

14-02

MK/I/ 2013/17

19-06

MK/I/ 2013/20

23-03

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73)
(21)

носител на правото на индустриски дизајн
број на пријавата

Индустриски Дизајн

(73)

(21)

Митровски Бојан

MK/I/ 2013/10

Schneider Schreibgerate GmbH

MK/I/ 2013/17

ЗАВАР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје

MK/I/ 2013/20
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ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за индустрискиот дизајн.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард
ST.80)
(11)

Регистарски број на документот

(18)
(21)
(22)
(18)
(28)
(30)
(45)
(51)
(54)
(55)

Датум на важење на индустриски дизајн
Број на пријавата
Дата на поднесување
Дата на изложбено, или саемско првенство
Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
Право на првенство: датум, држава, број
Дата на објавување
Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
Назив на телото, односно сликата или цртежот
Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или
цртежот
Назначување на боите или комбинации на бои
Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на
првенство, исправа / решение)
Автор
Носител на правото
Застапник

(57)
(60)
(72)
(73)
(74)

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(11) 735

(45) 31/10/2013

(21) ИД 2012/65

(22) 07/12/2012

(28)

(18) 07/12/2017
1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 2147157 04/12/2012 EM
(72) Mr Oliver Hochscheid, Kuthstrabe 48, 51107 Koln and
Mr Lars Keller, Hansemannstrabe 2a, 50823 Koln, DE
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 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
(51) 14-04
(54) "ТВ ИКОНА"

(11) 736

(45) 31/10/2013

(21) ИД 2013/2

(22) 16/01/2013
(18) 16/01/2018

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Стојановска Билјана, ул.Разловечко востание бр.2/2-6 1000 Скопје
(73) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО Скопје
Источна индустриска зона бб, н.Маџари, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"

Индустриски Дизајн
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51)
(11)

код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
регистарски број на дизајнот
(51)

(11)

14-04

735

09-01

736

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН
(73)
(11)
(21)

носител на правото на индустриски дизајн
регистарски број на документот
број на пријавата
(73)
Deutsche Telekom AG
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Скопје

(11)
735
736

(21)
MK/I/ 2012/65
MK/I/ 2013/2

ПРОДОЛЖУВАЊА
(111) 408

(186) 23/07/2018

ПРЕНОС
(11) 421

(111) 408

(73) BSTG, Drahtwaren Produktions-und
Handels-GmbH

(732) BSTG, Drahtwaren Produktions-und
Handels-GmbH

Koglstrasse 11 A-4017 Linz, AT

Koglstrasse 11 A-4017 Linz, AT

Индустриски Дизајн
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските 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

Трговски марки
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(210) TM 2008/1454

(220) 01/10/2008

кл.

42

научни

и

технолошки

услуги,

(442) 31/10/2013

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски анализи и

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

истражувања; проектирање
и развој на
компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

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

(210) TM 2011/119

(220) 05/02/2011

(540)

(442) 31/10/2013

HOLYPLANT SIRUP OD
ISLANDSKI LISAJ
(551) индивидуална
(510, 511)

(731) Друштво за трговија на големо и мало
Мако - Маркет ДОО Скопје
ул. Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ПЕТРО ЈОНУРА, АДВОКАТ
ул.ОрцеНиколов 94, 1000 Скопје

кл. 5 фармацевтски производи

(540)
(210) TM 2010/447

(220) 14/04/2010
(442) 31/10/2013

(731) Трговско друштво за трговија и
интелектуални услуги СЕМОС МУЛТИМЕДИЈА
ДОО Скопје
ул.„Митрополит Теодосиј Гологанов" бр.42,
Скопје, MK
(740) Адвокатска канцеларија ДЕ ЛЕГЕ Скопје
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

MACEDONICA

(591) -црвена и зелена
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производство на кондиторски производи
(колачи)

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
кондиторски поизводи (колачи)

кл. 9 апарати и инструменти, научни поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,

(210) TM 2011/747

(551) индивидуална

оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за
трансформирање,

спроведувае,
акумулирање,

вклучување,
регулирање

(220) 07/07/2011
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД

или контролирање на електрицитетот; апарати

ДООЕЛ Скопје
ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, MK

за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови за

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје

снимање, автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети или

(540)

жетони, регистар каси, апарати за гаснење
пожар
кл. 41

образовни услуги, подготвување на

настава, забава, спортски и културни активности
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WATCH ID WATCH
TRADING COMPANY
SINCE 1920
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 14

скапоцени метали и нивните легури и

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

производи од скапоцени метали или обложени

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења; хорологиски и

(540)

хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
(210) TM 2011/816

(220) 25/07/2011
(442) 31/10/2013

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покрила за глава (капи)
(210) TM 2011/964

(220) 13/09/2011
(442) 31/10/2013

(731) CROSSCARE LIMITED
Broomhill Road, TAllaght, Dublin 24, IE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

REDUCE THE HOURS
OF CRYING

(591) бела, сива и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(510, 511)
кл. 5

(210) TM 2011/821

(220) 27/07/2011

нетолеранција
на
лактоза
кај
бебиња;
суплементи за храна за додавање во млекото за

(442) 31/10/2013

бебиња

(731) Babel Sajt Kft.
20. Kossuth L. u., H-7940 Kacsota, HU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

HAJDU

препарати

за

(210) TM 2011/1222

редуцирање

(220) 24/11/2011
(442) 31/10/2013

(731) Димитриоски Жарко
Бул. Партизански Одреди 151/1-68, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сирење и млечни производи
(210) TM 2011/837

(220) 03/08/2011
(442) 31/10/2013

(731) Playboy Enterprises International, Inc.
680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois

(591) црна, бела, портокалова
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

60611, US
Трговски марки

на
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кл. 41

подготвување на наставата; забава;

спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги , услуги што адвокати ги
даваат на индивидуалци, групи индивидуалци,
организации и претпријатија

(210) TM 2011/1223

(220) 24/11/2011
(442) 31/10/2013

(210) TM 2011/1266

(220) 06/12/2011
(442) 31/10/2013

(731) Димитриоски Жарко
Бул. Партизански Одреди 151/1-68, Скопје, MK

(731) Љупчо Петровски

(540)

ул.„Мито Хаџивасилев-Јасмин" бр. 18/2-22А,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, портокалова
(531) 24.15.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
подготвување на наставата; забава;
спортски и културни активности
(210) TM 2011/1239

(220) 29/11/2011
(442) 31/10/2013

(531) 07.01.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 мали метални предмети, украсни статуетки

(731) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје

од обичен метал, уметнички дела од обичен
метал

Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје, MK

кл. 14

(540)

производи од скапоцени метали или обложени
со нив, не се опфатени со другите класи; накит,

скапоцени метали и нивните легури и

скапоцени камења, хронометриски инструменти,
сувенири од бакар, медали, медалјони, плакети,
ордени
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи,
увоз-извоз и услуги при продажба на големо и
мало со: мали метални предмети, украсни
статуетки од обичен метал; производи од
скапоцени метали или обложени со нив, накит,
скапоцени камења, хронометриски инструменти,
сувенири од бакар, медали, медалјони, плакети
(591) светло сива, графитно сива, светло
кафена, бела

и ордени

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2012/265
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(220) 19/03/2012
(442) 31/10/2013
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(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје

8426, JP

(540)

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

ЗЕЛМЕТОР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции
(591) црна, сива, црвена, жолта, зелена и
(210) TM 2012/266

(220) 19/03/2012
(442) 31/10/2013

виолетова
(531) 11.03.05
(551) индивидуална

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 1038426, JP
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

ЕЛИПАС

(510, 511)
кл. 39

транспортни

услуги,

и

складирање стока, организирање патувања
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување
(210) TM 2012/287

(551) индивидуална

(220) 27/03/2012
(442) 31/10/2013

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2012/267

пакување

(731) BASF Agro B.V. Arnhem(NL)
Zweigniederlassung Waedenswil,

(220) 19/03/2012

Moosacherstrasse 2, Au, CH

(442) 31/10/2013

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 1038426, JP
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

СЕЛПАС
(551) индивидуална

(540)

MARATON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
(210) TM 2012/326

(220) 05/04/2012
(442) 31/10/2013

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции
(731) Raychem HTS Limited
(210) TM 2012/274

(220) 20/03/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за трговија и услуги
ХОРЕКАФОРС дооел увоз-извоз Скопје
ул.Сава Ковачевиќ б.б, Скопје, MK

Трговски марки

Victoria Road, Leeds West Yorkshire LS11 5UG,
GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

FROSTGUARD
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(551) индивидуална

електронска пошта (Е-mail); реклами; рекламни и

(510, 511)

материјали

кл. 11 апарати за греење; елементи за греење;
делови и опрема за сите претходно наведени

објавување; брошури, каталози, информативни
флаери,
списанија,
весници,
панфлети,

производи

периодични
списанија,
летоци,
материјал, печатени публикации и

(210) TM 2012/456

(220) 27/04/2012
(442) 31/10/2013

за

промоција;

картички

за

печатен
печатен

наставен материјал поврзан со комуникации,
рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА,
компјутерски софтвер

(731) Осигурително брокерско друштво
ЦЕРТУС АД Скопје

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи -

ул.Народен фронт бр.5/2 локал 11, 1000
Скопје, MK

рекламирање, ширење на рекламен материјал
(трактати, проспекти печатени материјали,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

примероци), претплата на весници (услуги за
претплата на весници за трето лице),

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

организирање

советување

за

Скопје
(540)

организирање дејности, размножување
документи, јавно мислење (испитување

на
на

дејности

и

јавното мислење), компјутеризирана работа со
датотеки,
организирање
изложби
во
комерцијални
и
рекламни
цели,
on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
(591) црна, зелена, бела, сива
(531) 24.15.11;27.05.24
(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; материјали за обука и
настава (освен апарати)-печатарски букви,
клишиња, печатени материјали, проспекти,
каталози, календари, постери, албуми, карти;
весници, периодични списанија, книги, постери;
печатени
материјали;
печатени
планови;
печатени публикации за рекламирање; печатени
публикации; печатени билети, купони и ваучери;
печатени
распореди;
проспекти;
билтени;
магазини; информативни листови; инструктивни
материјали и материјали за настава; ленти и
картички, што се однесува на снимање на
компјутерски програми и податоци, материјали
за учење, веб страници симнати од интернет во
форма на печатен материјал; брошури и летоци
со известувања кои ја опишуваат електронската
база на податоци и нејзината употреба во
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изнајмување

на

време

на

пристап

со

комуникации по пат на сите начини за
рекламирање; објавување рекламни текстови;
изнајмување рекламен простор; односи со
јавност; информациони агенции; маректиншки
истражувања, маркетиншки студии, објавување
на текстови
кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи
поврзани за
полиси
за

недвижен имот, потпишување
осигурување
од
несреќи,

потпишување полиси за осигурување на живот,
известување
(осигурително
известување),
проценување (проценување недвижен имот),
проценување
(проценување
накит),
проценување (проценување уметнички дела),
проценување
(проценување
советување
во
врска
со

антиквитети),
осигурување,

осигурително
известување,
брокерство,
потпишување полиси за поморско осигурување,
проценка (проценка на надоместување штета),
проценки (финансиски проценки) [осигурување
недвижнини],

проценка

на

надоместување

штета, потпишување полиси за осигурување од
пожар
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кл. 38 телекомуникациски услуги, управување и

(731) Друштво за компјутерски активности и

изнајмување

услуги ПРОТОНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

опрема

за

телекомуникации,

собирање и прибавување вести и информации,
собирање и прибавување податоци, особено

ул.Антон Попов бр.33-27, Скопје - Кисела
Вода, MK

пренос на податоци во комуникација, податоци и
компјутерски мрежи; прибавување пристап на

(540)

податоци во комуникација и компјутерски мрежи
кл. 41 издавање книги и печатени медиуми,
особено

весници

и

периодични

списанија

образование; обезбедување или обучување;
забава; спортски и културни активности;
информации за образовни и забавни настани;
организирање и водење на колоквиуми
конференции и симпозиуми; организирање на
изложби за културни и образовни цели; on-line
електронско

издавање

списанија;
издавателство

книги

компјутерско

(210) TM 2012/589

и

периодични
персонално

(591) темно црвена и бела
(531) 26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42
научни и технолошки

услуги

и

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски анализи и
(220) 06/06/2012
(442) 31/10/2013

(731) Приватна здравствена установа по

истражувања; проектирање
и
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2012/917

општа медицина ИМЕД ГАМА МЕДИКА Тетово
ул.Александар Здравсковски бр.6Б, Тетово,

развој

на

(220) 03/09/2012
(442) 31/10/2013

MK

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКСА ГРОЗДАНОВСКА

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
MK
(540)

(591) сива, бела, розева
(531) 05.03.13;05.03.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
услуги на хигиена и разубавување на луѓе или
животни; земјоделски, градинарски и шумски
услуги
(210) TM 2012/873

(220) 22/08/2012
(442) 31/10/2013

(591) (531) 01.15.15;02.05.06;03.13.07;18.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 спреј против убоди од инсекти
(210) TM 2012/1001

Трговски марки
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ЕМИСИМА

(442) 31/10/2013
(731) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување од
автоимуни болеси и автоимуни нарушувања
(210) TM 2012/1004

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

ELLIPTA
(551) индивидуална

(731) CELLTRION, INC. a corporation organized

(510, 511)

and existing under the laws of Korea

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за
третирање и ублажување на респираторни

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP
406-840, KR

болести;
и
гармацевтски

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

инхалатори
наполнети
со
препарати за третирање и

ублажување на респираторни заболувања
кл. 10
медицински и хируршки апарати и
нструменти, имено инхалатори, и структурни
делови и опрема за истите
(210) TM 2012/1002

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) CELLTRON, INC. a corporation organized

(540)

ХЕРЗУМА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармцевтски препарати за лекување од

рак
(210) TM 2012/1005

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

and existing under the laws of Korea
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP
406-840, KR
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

СИМАБТРА
(551) индивидуална
(510, 511)
рак
(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013
(731) CELLTRON, INC. a corporation organized
and existing under the laws of Korea
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP
406-840, KR
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)
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and existing under the laws of Korea
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP
406-840, KR
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на

(210) TM 2012/1003

(731) CELLTRION, INC. a corporation organized

ХЕРТУЗУ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармцевтски препарати за лекување од

рак
(210) TM 2012/1006

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) CELLTRION, INC. a corporation organized
and existing under the laws of Korea
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP
406-840, KR

Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

(210) TM 2012/1009

(540)

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

ФЛИКСЦЕЛИ

(731) Друштво за трговија на мало со облека
РЕИЛВЕЈ ДООЕЛ Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување од
автоимуни болести и автоимуни нарушувања
(210) TM 2012/1007

ул.Кеј 13-ти Ноември бр.2/2-ГТЦ, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) CELLTRION, INC. a corporation organized
and existing under the laws of Korea
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP
406-840, KR
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)
(591) светло кафена, темно кафена, црна и бела

РЕМСИМА

(531) 11.07.03;24.13.14

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување од
автоимуни болести и автоимуни нарушувања
(210) TM 2012/1008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или обложени

(220) 26/09/2012

со нив што не с еопфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења; хорологиски и

(442) 31/10/2013

хронометриси инструменти
кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи
направени од овие матерјали што не се

(731) Туристичка агенција МАЦЕДОНИА
ХОЛИДЕЈС ЕНД ТУРС ДООЕЛ Скопје
ул.11 Октомври бр.17, Општина Центар,

вклучени во другите класи; животинска кожа;
делови од животинска кожа; торби и куфери,

Скопје, MK

чадори, сонцебрани и стапови за
камшици, узди и сарачки производи

(540)

одење,

кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2012/1010

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О.

(591) црвена, жолта, бела, црна, темно сина

бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје,

(531) 01.03.02;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39

транспортни

MK
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
услуги,

пакување

складирање стоки, организирање патувања
Трговски марки

и

ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
(540)
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(510, 511)
кл. 29 сушени овошја
кл. 30 мусли, мешавини од житарки
кл. 31 сушени семиња
(210) TM 2012/1012

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје,
(591) кафеава, црвена, зелеена, окер, бела,
црна, светло и темно плава, розева, сива

MK

(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална

ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
(540)

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје

(510, 511)
кл. 29 сушени овошја
кл. 30 мусли, мешавини од житарки
кл. 31 сушени семиња
(210) TM 2012/1011

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје,
MK

(591) окер, црвена, зелена, кафеава, жолта,

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје

плава
(531) 05.07.13;25.01.19

ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
(540)

сива, бела, црна, портокалоца, светло и темно

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушени овошја
кл. 30 мусли, мешавини од житарки
кл. 31 сушени семиња
(210) TM 2012/1013

(220) 26/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје,
MK
(591) кафеава, сива, бела, црна, светло и темно
плава, зелена, окер
(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
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(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени, и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли
за цигари и кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање, водење на
работење и водење на комерцијална дејност,
управување
со
работење,
комерцијална
администрација,

комерцијални

работи,

уредувачка дејност, канцелариски работи
(210) TM 2012/1016

(220) 27/09/2012
(442) 31/10/2013

(591) кафеава, (темно и светлоа) сива, зелена,
бела, црна, портокалова, светло и темно плава
(531) 05.07.12;25.01.19

(731) SmithKline Beecham Limited

(551) индивидуална
(510, 511)

9GS, GB

кл. 29 сушени овошја

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 30 мусли, мешавини од житарки
кл. 31 сушени семиња
(210) TM 2012/1014

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8

(220) 27/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(531) 01.03.12;26.15.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и
супстанции за употреба кај луѓето, адхезивни
облоги за медицинска намена
кл. 10 хируршки, медициски, стоматолошки и
ветеринарни апарати, опрема и инструменти,
перничиња

и

облоги

за

затоплување

за

терапевтски третман, апарати за топлински
терапии
(210) TM 2012/1018

(442) 31/10/2013

(531) 25.01.19;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун,
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари,
пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се
Трговски марки

(220) 28/09/2012

(731) Друштво за производство, промет и
услуги КАРАМЕЛИНИ ДООЕЛ Скопје
ул. Јуриј Гагарин 4 бр. 23 Скопје Карпош, MK
(540)
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(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) темно и светло сина, жолта, црвена и црна
(531) 01.03.02;07.01.01
(551) индивидуална

(591) бела, жолта, зелена, црвена, виолетова,

(510, 511)
кл. 30 тесто за слатки и слатки

црна

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:

(531) 05.09.17;25.01.19
(551) индивидуална

бонбони, гумени бонбони, мачмалоу, карамели,
лижавчиња, гуми за џвакање, чоколадни

(510, 511)
кл. 30
доматен сос со говедско месо за

бонбони и играчки со бонбони

специјалитети од Италијанската кујна

(210) TM 2012/1019

(220) 28/09/2012

(210) TM 2012/1021

(220) 28/09/2012

(442) 31/10/2013

(442) 31/10/2013

(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK

(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK

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

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

(540)

(540)

(591) бела, портокалова, сина, зелена, црвена,

(591) бела, темно црвена, виолетова, сина,

кафена, црна
(531) 05.07.13;25.01.19

зелена, црна
(531) 05.01.19;05.07.09

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

кл. 30 чај
(210) TM 2012/1020

(220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013
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(210) TM 2012/1022

(220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013
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(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп

(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп

ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK

ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK

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

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

(540)

(540)

(591) бела, жолта, сина, зелена, црвена, црна

(591) бела, жолта, кремова, сина, зелена,

(531) 05.07.12;25.01.19
(551) индивидуална

црвена, црна
(531) 05.07.08;25.01.19

(510, 511)
кл. 30 чај

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(210) TM 2012/1024

(220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013

(210) TM 2012/1027

(220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013

(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK

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) бела, кремава, црвена, сина, кафеава,
црна
(531) 08.01.11;25.01.19
(591) бела, црвена, жолта, сина, зелена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 05.09.24;25.01.19
(551) индивидуална

кл. 30 бисквити со вкус на карамел, кекс

(510, 511)
кл. 30 пикантно лут доматен сос со говедско

(210) TM 2012/1029

(220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013

месо за специјалитети од Мексиканската кујна
(210) TM 2012/1026

(220) 28/09/2012
(442) 31/10/2013

Трговски марки

(731) ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
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АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

(540)

ENTERPRISE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина

кл. 39 услуги на изнајмување и лизинг на возила
и услуги на резервација за изнајмување и лизинг
на возила
(210) TM 2012/1031

(220) 01/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) АД "Цома Мол"
Маршал Тито бб Струга 6630, MK
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и прозводите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња.
кл. 35

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата,
активности

(591) бела, црвена, плава

забава,

спортски

и

културни

(531) 26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2012/1034

(220) 02/10/2012
(442) 31/10/2013

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
прехрана, козметика, електрика, електроника,
бела техника, мебели, алати, облека, чевли,
играчки, кујнска роба, пластика, стакло,
канцелариски-школска
роба,
средства
за

(731) Dow AgroSciences LLC a Delaware
limited liability company
9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana
46268, US

чистење, хигиенски производи, компјутери и
други

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 36
трговски центар за изнајмување на
недвижности (дуќани, канцеларии, кафитерии,

(540)

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

ресторанти, сендвичари, работилници
(210) TM 2012/1032

(220) 01/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје

(531) 26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

пестициди, препарати за уништување

штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK
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(210) TM 2012/1035

(220) 02/10/2012

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,

(442) 31/10/2013

привремено сместување, хотелски услуги

(731) Sarantis Romania S.A. Company

(210) TM 2012/1037

registration no.J23/1059/2001, VAT code RO
8601391

(220) 02/10/2012
(442) 31/10/2013

Popesti Leordeni, Sos, Oltenitei no.2, Ilfov
County, Bucharest Romania, RO

(731) Друштво за инженеринг производство
сервисирање ремонт монтажа на лифтови и

(740) Адвокат Јела Бошковиќ Огњановска

угостителска опрема КОНЧАР-ЛИФТОВИ И

Маршал Тито бр.53/1, Скопје
(540)

УГОСТИТЕЛСКА ОПРЕМА Стојне и др. ДОО
увоз-извоз Скопје
ул. Георги Димитров Л.Ц. 2/4 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) темно зелена, светло зелена, црна
(531) 05.03.13;26.02.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите.
(210) TM 2012/1036

(220) 02/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за угостителство, трговија и
услуги ЕУРОМАЦ ХОТЕЛИ увоз-извоз Скопје,
ТЦЦ ГРАНД ПЛАЗА ХОТЕЛ
ул. Булевар Октомвриска Револуција бр.2/2
Скопје Карпош, MK
(540)

(591) бела, жолта, сина, сива
(531) 26.03.03;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и деловни
згради, панорамски и луксузни лифтови,
лифтови за посебна намена, фасадни лифтови,
теретни и малотеретни лифтови, хидраулични
подигнувачки платформи
кл. 37
градежни конструкции,

поправки,

инсталациски услуги, монтирање и поправање
лифтови и угостителска опрема
(210) TM 2012/1040

(220) 04/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) Tренд Сити Мол ДОО
ул. Љубљанска бр.4, локал 122 1000 Скопје,
MK
(591) црвена, сина, жолта, бела
(531) 01.01.05;26.01.22

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(531) 27.05.25
Трговски марки
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(551) индивидуална

(731) Друштво за трговија, промет и услуги

(510, 511)

ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје

кл. 43
производство на хрна, проджба на
алкохолни и безалкохолни пијалоци

ул. 852 бр. 62 Комплекс Газела Скопје, MK

(210) TM 2012/1043

(220) 04/10/2012

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/10/2013
(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и
бонбони
ул.808, бр.8, MK
(540)

JADRAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(591) црна, жолта, црна, бела, сива

житo,

(551) индивидуална
(510, 511)

леб,

производи

од

тесто

и

слатки,

сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за
печење, сол, сенф, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

(531) 03.07.03;26.04.10

кл. 29 месо, живина, месни преработки
(210) TM 2012/1055

(210) TM 2012/1052

(220) 08/10/2012

(220) 08/10/2012

(442) 31/10/2013

(442) 31/10/2013
(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK
(540)

(731) Друштво за производство и трговија
ПИЛКО ДООЕЛ Скопје
ул. Идризово, Идризово Скопје, Гази Баба,
MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

АБС ПИЛКО

(591) бела, сива

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 27.05.08;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, катран и
битумен, неметални преносни
споменици што не се од метал
(210) TM 2012/1054

конструкции,

кл. 29 месо, живина, месни преработки, јајца
кл. 31 Животни (живи)
кл. 35 Услуги при продажба на големо и мало со
месо, живина, месни преработки, јајца и животни
(210) TM 2012/1056

(220) 08/10/2012
(442) 31/10/2013

(220) 08/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство и трговија
ПИЛКО ДООЕЛ Скопје
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ул. Идризово, Идризово Скопје, Гази Баба,

(531) 06.01.04;25.01.19

MK

(554) тродимензионална

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,

(551) индивидуална
(510, 511)

1000, Скопје
(540)

кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за

(591) црвена, зелена, сина, жолта, окер, бела,
црна

медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење
кл. 35

(531) 03.07.03;25.01.19
(551) индивидуална

рекламирање, канцелариски работи,

(510, 511)

продажба на големо и продажба на мало на:
лекови за луѓе, хранливи додатоци за

кл. 29 месо, живина, месни преработки, јајца
кл. 31 Животни (живи)

медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за

кл. 35 Услуги при продажба на големо и мало со
месо, живина, месни преработки, јајца и животни

фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за

(442) 31/10/2013

намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за

(731) Друштво за производство, трговија и

медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за

(210) TM 2012/1060

(220) 09/10/2012

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,

слабеење, зрна (семе), растителни семиња

1000 Скопје, MK

(210) TM 2012/1061

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

(220) 09/10/2012
(442) 31/10/2013

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,
1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црна, бела
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(591) зелена, сина, црвена, оранж, црна, бела
(531) 05.07.13;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени

(591) зелена, црвена, црна, бела

производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за

(531) 05.07.13;25.01.19
(554) тродимензионална

намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за

(551) индивидуална
(510, 511)

медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за

кл. 5

лекови за луѓе, хранливи додатоци за

слабеење

медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за

кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:

фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски

лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинека употреба, капсули за фармацевтска

супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска

употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени

употреба, диететски прехранбени производи за

производи за медицинска употреба, диететски

медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за

супстанци за медицинска употреба, средства за
нзмалување на апетитот за медицинска

слабеење
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,

употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за

продажба на големо и продажба на мало на:
лекови за луѓе, хранливи додатоци за

медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење, зрна (семе), растителни семиња.

медицинека употреба, капсули за фармацевтска

(210) TM 2012/1062

(442) 31/10/2013

производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за

(731) Друштво за производство, трговија и

нзмалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за

(220) 09/10/2012

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,

употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени

медицинска употреба, диететски супстанци за

1000 Скопје, MK

медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(210) TM 2012/1063

(220) 09/10/2012
(442) 31/10/2013

(540)

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,
1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
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(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, црна, кафеава, бела
(531) 05.07.13;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинека употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
нзмалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење, зрна (семе), растителни семиња
(210) TM 2012/1064

(220) 09/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,
1000 Скопје, MK

Трговски марки

(591) зелена, црвена, црна, кафена, жолта, бела
(531) 05.07.13;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинека употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
нзмалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење, зрна (семе), растителни семиња
(210) TM 2012/1065

(220) 09/10/2012
(442) 31/10/2013
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(731) Друштво за производство, трговија и

(210) TM 2012/1066

(220) 09/10/2012

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(442) 31/10/2013

ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,
1000 Скопје, MK

(731) Друштво за производство, трговија и

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,

(540)

1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, кафена, сива, бела
(531) 05.07.13;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинека употреба, капсули за фармацевтска

(591) зелена, оранж, црвена, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
лекови

за

луѓе,

хранливи

додатоци

за

употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени

медицинека употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за

производи за медицинска употреба, диететски

фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски

супстанци за медицинска употреба, средства за
нзмалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење, зрна (семе), растителни семиња

супстанци за медицинска употреба, средства за
нзмалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење, зрна (семе), растителни семиња
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медицинска употреба, медицински препарати за
(210) TM 2012/1067

(220) 09/10/2012

слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(442) 31/10/2013
(210) TM 2012/1068

(220) 09/10/2012

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(442) 31/10/2013

ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,
1000 Скопје, MK

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, црвена, црна, бела
(531) 02.03.23;03.04.05;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

лекови за луѓе, хранливи додатоци за

медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за

(591) зелена, жолта, црвена, црна, бела
(531) 02.03.23;03.13.01;25.01.19

фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска

(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за

употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинека употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
нзмалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
Трговски марки

медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за
слабеење
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
лекови за луѓе, хранливи додатоци за
медицинека употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски прехранбени
64 | С т р а н а

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

производи за медицинска употреба, диететски

кл. 31 зрна (семе). растителни семиња

супстанци за медицинска употреба, средства за

кл. 35

нзмалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за

продажба на големо и продажба на мало на:
лекови за луѓе, хранливи додатоци за

медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за

медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за

слабеење, зрна (семе), растителни семиња

фармацевтска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, диететски

(210) TM 2012/1069

(220) 09/10/2012

супстанци за медицинска употреба, средства за

(442) 31/10/2013

намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за

ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош,
1000 Скопје, MK

слабеење, зрна (семе), растителни семиња

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

(210) TM 2012/1073

рекламирање, канцелариски работи,

(220) 10/10/2012

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/10/2013
(731) СУПЕР МЕД ДООЕЛ Кичево
Магистрален пат б.б, Кичево , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, кајсија жолта, крем, бела
(531) 05.07.13;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за

(591) бела, црна, светло и темна: зелена, жолта,
портокалова, кафена
(531) 05.05.19;25.01.19
(551) индивидуална

медицинска употреба, капсули за фармацевтска
употреба, капсули за лекови, екстракти за

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

фармацевтска употреба, диететски прехранбени

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска
употреба, диететски прехранбени производи за

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење
кл. 30

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

медицинска употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, медицински препарати за

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

слабеење

сладолед; мед, мсласа; квасец, прашок за
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печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

костени;

мирудии; мраз

кикирики(овошје); лешници(овошје)

кокос;

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

(210) TM 2012/1076

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2012/1074

сусам;

(220) 12/10/2012
(442) 31/10/2013

(220) 10/10/2012

(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French
company)

(442) 31/10/2013

17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR

(731) The Bakers Ltd.
67 A Kiril i Metodii Str. BG-9700 Shumen, BG
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) црна и бела
(531) 27.05.17

(591) сина и зелена
(531) 05.03.13;27.05.08

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желиња, мармалади и компоти; млеко
и млечни производи; компирчиња; чипсови од
зеленчук; чипсови од овошје; бадеми, мелен;
урми, суво грозје, кикирики преработени;
лешници
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе;
брашно и производи направени од житарки, леб,
тесто и слатки производи, сладолед; мед, сируп,
квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет,
сосови(зачини); зачини, мраз; солена пченица и
пченкарни производи - гранки; декорации за
колачи што се јадат, какао напитоци со млеко,
ролован

лешници;

леб, корнфлејкс; мусли; пралинес;

нудлс;
марципан,
чоколадни
пијалоци,
палачинки, пици, пудинзи, пуканки, сендвичи,
колачи,
двопеци,бонбон(слатки),
чоколадо,
чоколадни десерти; слатки(колачи); мастики, не

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, млеко во прав, желирано млеко,
ароматизирано млеко и матено млеко. Млечни
продукти, имено: млечни десерти, јогурти,
пијалоци одјогурт, урда, ароматизирани и
неароматизирани пијалоци главно од млеко или
млечни продукти, млечни пијалоци главно
направени од млеко, млечни пијалоци кои
содржат овошје. Ферментирани ароматизирани
или неароматизирани млечни продукти
кл. 32
газирана или негазирана

вода

(минерална
или
обична),
овошни
или
зеленчукови сокови, овошни или зеленчукови
пијалоци, сорбе пијалоци, подготовки за пиење,
безалкохолни
овошни
или
зеленчукови
екстракти, безалкохолни пијалоци
(210) TM 2012/1077

(220) 10/10/2012
(442) 31/10/2013

за медицинска употреба; вкусови на ванилла;

(731) Bayer Intellectual Property GmbH

тврдо-печен леб со зачини, крекери
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein,
DE

производи и семиња
кои не се вклучени во другите класи; свежо

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

овошје и зеленчук; бадеми( овошје), свежи
Трговски марки
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ASPIRIN PROTECT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(591) темно сина, црвена и бела
(531) 26.01.19;27.05.24

(210) TM 2012/1078

(220) 15/10/2012

(551) индивидуална

(442) 31/10/2013

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од

(731) KRI KRI AE Serres Greece
3 km пат од патот Серез Драма, GR

месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук;желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52V-1/6, 1000, Скопје

млечни производи; масла за јадење и масти
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(540)

саго, замена за кафе; брашно и производи од
житo, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за
печење, сол, сенф, сосови (како мирудии),
мирудии,мраз
(210) TM 2012/1080

(220) 15/10/2012
(442) 31/10/2013

(591) сина, зелена и бела
(531) 26.11.12;27.05.24
(551) индивидуална

(731) KRI KRI AE Serres Greece

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

3 km пат од патот Серез Драма, GR

месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук;желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за јадење и масти
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
житo, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за
печење, сол, сенф, сосови (како мирудии),

ул.’'М.Х.Јасмин’' 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела
(531) 25.01.05;25.01.18;27.05.24
(551) индивидуална

мирудии,мраз

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од

(210) TM 2012/1079

месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук;желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

(220) 15/10/2012
(442) 31/10/2013

млечни производи; масла за јадење и масти
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(731) KRI KRI AE Serres Greece

саго, замена за кафе; брашно и производи од

3 km пат од патот Серез Драма, GR

житo, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)
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(210) TM 2012/1117

(220) 24/10/2012
(442) 31/10/2013

(731) Друштво за консалтинг финансии и
медија Р3 ИНФОМЕДИА ДОО Скопје
бул.Св. Климент Охридски бр.53/1-3, 1000
Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКСА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

(591) црно, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
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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)
3
TM 2012/1035
5
TM 2008/1454
TM 2011/0964
TM 2012/0265
TM 2012/0266
TM 2012/0267
TM 2012/0287
TM 2012/0917
TM 2012/1001
TM 2012/1002
TM 2012/1003
TM 2012/1004
TM 2012/1005
TM 2012/1006
TM 2012/1007
TM 2012/1016
TM 2012/1034
TM 2012/1060
TM 2012/1061
TM 2012/1062
TM 2012/1063
TM 2012/1064
TM 2012/1065
TM 2012/1066
TM 2012/1067
TM 2012/1068
TM 2012/1069
TM 2012/1077
6
TM 2011/1266
7
TM 2012/1037
9
TM 2010/0447
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10
11
12
14

16

18
19
22
24
25
26
29

30

TM 2012/1001
TM 2012/1016
TM 2012/0326
TM 2011/0816
TM 2011/0747
TM 2011/1266
TM 2012/1009
TM 2011/0747
TM 2012/0456
TM 2012/1032
TM 2012/1009
TM 2012/1052
TM 2011/0747
TM 2011/0747
TM 2011/0837
TM 2012/1009
TM 2011/0747
TM 2011/0821
TM 2012/1010
TM 2012/1011
TM 2012/1012
TM 2012/1013
TM 2012/1054
TM 2012/1055
TM 2012/1056
TM 2012/1073
TM 2012/1074
TM 2012/1076
TM 2012/1078
TM 2012/1079
TM 2012/1080
TM 2011/0119

31

32
34
35

TM 2012/1010
TM 2012/1011
TM 2012/1012
TM 2012/1013
TM 2012/1018
TM 2012/1019
TM 2012/1020
TM 2012/1021
TM 2012/1022
TM 2012/1024
TM 2012/1026
TM 2012/1027
TM 2012/1043
TM 2012/1073
TM 2012/1074
TM 2012/1078
TM 2012/1079
TM 2012/1080
TM 2012/1010
TM 2012/1011
TM 2012/1012
TM 2012/1013
TM 2012/1055
TM 2012/1056
TM 2012/1069
TM 2012/1074
TM 2012/1073
TM 2012/1076
TM 2012/1014
TM 2011/0119
TM 2011/0747
TM 2011/1266
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TM 2012/0456
TM 2012/0873
TM 2012/1014
TM 2012/1018
TM 2012/1031
TM 2012/1032
TM 2012/1055
TM 2012/1056
TM 2012/1060
TM 2012/1061
TM 2012/1062
TM 2012/1063
TM 2012/1064
TM 2012/1065

36
37
38
39

41

TM 2012/1066
TM 2012/1067
TM 2012/1068
TM 2012/1069
TM 2012/1117
TM 2012/0456
TM 2012/1031
TM 2012/1037
TM 2012/0456
TM 2012/0873
TM 2012/0274
TM 2012/1008
TM 2012/1029
TM 2010/0447

42
43

44
45

TM 2011/0747
TM 2011/1222
TM 2011/1223
TM 2012/0456
TM 2012/1032
TM 2012/1117
TM 2010/0447
TM 2012/0873
TM 2012/0274
TM 2012/1036
TM 2012/1040
TM 2012/0589
TM 2011/1239

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) босител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)
Babel Sajt Kft.
BASF Agro B.V. Arnhem(NL)
Bayer Intellectual Property GmbH
CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea
CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea
CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea
CELLTRION, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea
CELLTRON, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea
CELLTRON, INC. a corporation organized and existing under the laws of Korea
COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French company)
CROSSCARE LIMITED
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
Dow AgroSciences LLC a Delaware limited liability company
ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
Glaxo Group Limited
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Трговски марки

(210)
MK/T/ 2011/821
MK/T/ 2012/287
MK/T/ 2012/1077
MK/T/ 2012/1004
MK/T/ 2012/1005
MK/T/ 2012/1006
MK/T/ 2012/1007
MK/T/ 2012/1002
MK/T/ 2012/1003
MK/T/ 2012/1076
MK/T/ 2011/964
MK/T/ 2012/265
MK/T/ 2012/266
MK/T/ 2012/267
MK/T/ 2012/1034
MK/T/ 2012/1029
MK/T/ 2011/816
MK/T/ 2012/1001
MK/T/ 2008/1454
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KRI KRI AE Serres Greece
KRI KRI AE Serres Greece
KRI KRI AE Serres Greece
Playboy Enterprises International, Inc.
Raychem HTS Limited
Sarantis Romania S.A. Company registration no.J23/1059/2001, VAT code RO
8601391
SmithKline Beecham Limited
TDR d.o.o.
The Bakers Ltd.
Tренд Сити Мол ДОО
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
АД "Цома Мол"
Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Димитриоски Жарко
Димитриоски Жарко
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за инженеринг производство сервисирање ремонт монтажа на
лифтови и угостителска опрема КОНЧАР-ЛИФТОВИ И УГОСТИТЕЛСКА
ОПРЕМА Стојне и др. ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за компјутерски активности и услуги ПРОТОНЕТ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за консалтинг финансии и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДОО Скопје
Друштво за производство и трговија ПИЛКО ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство и трговија ПИЛКО ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, промет и услуги КАРАМЕЛИНИ ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ХОРЕКАФОРС дооел увоз-извоз Скопје
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MK/T/ 2012/1078
MK/T/ 2012/1079
MK/T/ 2012/1080
MK/T/ 2011/837
MK/T/ 2012/326
MK/T/ 2012/1035
MK/T/ 2012/1016
MK/T/ 2012/1014
MK/T/ 2012/1074
MK/T/ 2012/1040
MK/T/ 2012/1043
MK/T/ 2012/1031
MK/T/ 2011/1239
MK/T/ 2011/1222
MK/T/ 2011/1223
MK/T/ 2012/1060
MK/T/ 2012/1061
MK/T/ 2012/1062
MK/T/ 2012/1063
MK/T/ 2012/1064
MK/T/ 2012/1065
MK/T/ 2012/1066
MK/T/ 2012/1067
MK/T/ 2012/1068
MK/T/ 2012/1069
MK/T/ 2012/1037

MK/T/ 2012/873
MK/T/ 2012/1117
MK/T/ 2012/1055
MK/T/ 2012/1056
MK/T/ 2012/1018
MK/T/ 2011/747
MK/T/ 2012/274
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Друштво за трговија на големо и мало Мако - Маркет ДОО Скопје
Друштво за трговија на мало со облека РЕИЛВЕЈ ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија, промет и услуги ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје
Друштво за угостителство, трговија и услуги ЕУРОМАЦ ХОТЕЛИ увоз-извоз
Скопје, ТЦЦ ГРАНД ПЛАЗА ХОТЕЛ
Љупчо Петровски
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје
ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д.., Прилеп
Приватна здравствена установа по општа медицина ИМЕД ГАМА МЕДИКА
Тетово
СУПЕР МЕД ДООЕЛ Кичево
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје
Трговско друштво за трговија и интелектуални услуги СЕМОС
МУЛТИМЕДИЈА ДОО Скопје
Туристичка агенција МАЦЕДОНИА ХОЛИДЕЈС ЕНД ТУРС ДООЕЛ Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. Скопје, Ц.О.
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. Скопје, Ц.О.
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. Скопје, Ц.О.
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. Скопје, Ц.О.
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

Трговски марки

MK/T/ 2011/119
MK/T/ 2012/1009
MK/T/ 2012/1054
MK/T/ 2012/1036
MK/T/ 2011/1266
MK/T/ 2012/1052
MK/T/ 2012/456
MK/T/ 2012/1019
MK/T/ 2012/1020
MK/T/ 2012/1021
MK/T/ 2012/1022
MK/T/ 2012/1024
MK/T/ 2012/1026
MK/T/ 2012/1027
MK/T/ 2012/589
MK/T/ 2012/1073
MK/T/ 2012/1032
MK/T/ 2010/447
MK/T/ 2012/1008
MK/T/ 2012/1010
MK/T/ 2012/1011
MK/T/ 2012/1012
MK/T/ 2012/1013
MK/T/ 2012/917
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ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), 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)
(151)
(181)
(186)
(210)

Регистарски број на документот
Дата на регистрирање
Дата на важење (очекувано)
Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
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 еџ-ЅУ 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) 20203

(151) 16/09/2013

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

(210) TM 2009/1144

(220) 19/11/2009
(181) 19/11/2019

(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

(450) 31/10/2013
(732) Друштво за трговија на големо и мало

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

АНТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Бул. 3-та Македонска Бригада ББ, Скопје,

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

MK

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(740)
(540)

Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

GS250
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
делови
(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(111) 20234

(151) 10/10/2013

(210) TM 2010/554

(220) 03/05/2010
(181) 03/05/2020

(450) 31/10/2013
(732) Поленамарк дооел Скопје

автомобили и нивните структурни

(111) 20167

(151) 23/08/2013

(210) TM 2011/481

(220) 13/05/2011

(181) 13/05/2021
(450) 31/10/2013
(732) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз
Градско
Автопат бб, 1420 Градско, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

ул. Партизански одреди 17/2/6, Скопје, MK
(740)
(540)

(591) бела, црвена, сива и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 агенција за недвижности
(111) 20235

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/20

(220) 12/01/2011
(181) 12/01/2021
(450) 31/10/2013
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(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
(111) 20166

(151) 23/08/2013

(210) TM 2011/482

(220) 13/05/2011

Трговски марки
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(181) 13/05/2021

кл. 43

услуги на обезбедување храна и

(450) 31/10/2013
(732) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз
Градско

пијалаци; привремено сместување
(111) 20186

(151) 14/10/2013

Автопат бб, 1420 Градско, MK

(210) TM 2011/590

(220) 25/05/2011
(181) 25/05/2021

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/10/2013
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(740)
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
(111) 20177

(151) 26/08/2013

(210) TM 2011/483

(220) 13/05/2011
(181) 13/05/2021
(450) 31/10/2013

(732) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз
Градско
Автопат бб, 1420 Градско, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, темно и светло портокалова,
црвена, бела и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови
(111) 20199

(151) 26/08/2013

(210) TM 2011/647

(220) 09/06/2011
(181) 09/06/2021
(450) 31/10/2013

(732) Брокерска куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР
АД СКОПЈЕ
бул.Кочо Рацин бр.30/2-1, Скопје, MK
(740)
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
75 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

(732) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД
ДООЕЛ Скопје
ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар,
MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје

(591) -

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот

(591) црно, бела, црвена

(111) 20202

(151) 13/09/2013

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2011/745

(220) 07/07/2011
(181) 07/07/2021

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и

(450) 31/10/2013
(732) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД
ДООЕЛ Скопје and подружница 1 МАЈ ТАЈМ
Скопје
ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар,
MK and ул. Кеј 13-ти Ноември бр.ГТЦ
кат/сек36-лок.577 Скопје-Центар, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

производи од скапоцени метали или обложени
со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења;
хронометриски инструменти

и

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
(111) 20178

(151) 26/08/2013

(210) TM 2011/749

(220) 08/07/2011
(181) 08/07/2021
(450) 31/10/2013

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје
(540)

хорологиски

(732) Chipita Industrial and Commercial

MY: TIME WATCH
SHOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или обложени
со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења; хорологиски и

Company S.A.
12 km National Road Athens-Lamia,
Metamorfosi, 14452, GR
(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан
бр.20, 1000 Скопје
(540)

хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
(111) 20201

(151) 13/09/2013

(210) TM 2011/746

(220) 07/07/2011
(181) 07/07/2021
(450) 31/10/2013
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(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од компир од било каков вид;
снек-храна на база на компир; чипс од компир
кл. 30 солен снек; обликуван снек; снек со
вкус на сирење; снек-храна на база на ориз, со
исклучок на корнфлекс и табли од житарици,

(591) црвена, сина, кремаста, црна, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

снек-храна на база на пченица, со исклучок на

кл. 43
ресторани , ресторани со
самопослужување, снек-барови, кафетерии

корнфлекс и табли од житарици; снек-храна на
база на пченка, со исклучок на корнфлекс и

(експрес ресторани), кантини, служење храна
и пијалоци, хотели, мотели, пансиони

табли од житарици
(111) 20198

(151) 26/08/2013

(210) TM 2011/764

(220) 13/07/2011

(111) 20289

(151) 09/10/2013

(210) TM 2011/798

(220) 21/07/2011
(181) 21/07/2021
(450) 31/10/2013

(181) 13/07/2021
(450) 31/10/2013

(732) GR. SARANTIS ANONYMI
(732) B.Braun Melsungen
Carl Braun Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје
(540)

NUTRIFLEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON
AMAROUSIOU HALANDRIOU 26, MAROUSSI
151 25 Greece - 210 6173000 AFM 094017922 DOY FAVE ATHINON, GR
(740) Јела Бошковиќ Огњанска
Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје
(540)

санитарни препарати за медицинска употреба,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали
за
завои,
материјал
за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување на
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 20185

(151) 26/08/2013

(591) -

(210) TM 2011/775

(220) 18/07/2011
(181) 18/07/2021

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/10/2013

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

(732) Друштво за угостителство, трговија и
услуги МЕРАК СТИЛ ДООЕЛ
ул.Андон Дуков 27, 1000 Скопје, MK

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 20196

(151) 14/10/2013

(540)

(210) TM 2011/817

(220) 25/07/2011
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(181) 25/07/2021

на истите; услуги за индустриски анализи и

(450) 31/10/2013

истражувања;

проектирање
хардвер

и

и

развој

софтвер;

на

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited

компјутерски
услуги

правни

liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware

кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на

300 Renaissance Center, City of Detroit, State
of Michigan 48265-3000, US

потребите на поединците; безбедносни услуги
за заштита на имот и лица

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(111) 20238

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/884

(220) 19/08/2011
(181) 19/08/2021
(450) 31/10/2013

(732) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK
(591) бела, црна, нијанси на зелена и сива
(554)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 12 моторни возила и делови за истите
(111) 20168

(151) 23/08/2013

(210) TM 2011/819

(220) 20/07/2011
(181) 20/07/2021
(450) 31/10/2013

(732) Фондација за одржлив развој ПРЕДА
ПЛУС Прилеп
ул.Иво Лола Рибар бр.5, MK
(740) БЛАГИЦА ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. Архимедова 4, 7500, Прилеп
(540)

(591) темно сина, бела, окер, светло и темно:
црвена, жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични

масла,

козметички

производи,

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали
за
завои;
материјали
за

(591) плава, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

пломбирање заби и забарски смоли; средства

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41

образовни услуги; подготвување на

наставата,
активности

забава,

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се однесуваат
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штетници; фунгициди, хербициди
(111) 20213

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/885

(220) 19/08/2011
(181) 19/08/2021
(450) 31/10/2013
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(732) СОФА СТУДИО ДОО Скопје

(551) индивидуална

ул.42 бр.3, Радишани, 1000 Скопје, MK

(510, 511)

(740)
(540)

кл. 30 чоколадо
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со крем табли
кл. 39 пакување и дистрибуција
(111) 20237

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/908

(220) 26/08/2011
(181) 26/08/2021
(450) 31/10/2013

(591) портокалова, светло зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 производство на мебел и делови за
мебел, канцелариски мебел, тапацирање и
репарирање
на
мебел,
проектирање,
ентериери
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: мебел и делови од мебел, канцелариски

(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ФРАНЦК
МАКЕДОНИЈА" ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Франклин Рузвелт бр.28/1-3, 1000 Скопје,
MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

мебел, тапацирање и репарирање на мебел,
проектирање
(111) 20214

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/905

(220) 25/08/2011
(181) 25/08/2021
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за трговија, угостителство,
сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК
ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар
ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, компоти
кл. 30 кафе, чај, какао, шекер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе;
брашно и производи од жито, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии;
кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
(111) 20215

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/970

(220) 14/09/2011
(181) 14/09/2021
(450) 31/10/2013

(591) црвена, жолта, кафена, зелена, крем,
бела и црна
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(732) Друштво за трговија и услуги УРБАН
АРТИСТ дооел Скопје

(732) Михајлоски Михајло

ул.Никола Тримпаре бр.61/3 лок4, 1000
Скопје, MK

ул.„Мара Угринова" бр.23, Гостивар , MK

(740)
(540)

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

(740) Зоран Стојановски, адвокат

(591) црна, бела и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44
козметички салони, маникирање,
масажа, фризерски салони
(111) 20216

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/971

(220) 14/09/2011
(181) 14/09/2021
(450) 31/10/2013

(732) Михајлоски Михајло

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, желе
кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања
(111) 20218

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/991

(220) 19/09/2011
(181) 19/09/2021

ул.„Мара Угринова" бр.23, Гостивар , MK
(740) Зоран Стојановски, адвокат
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

(450) 31/10/2013
(732) Индустрија за млеко, млечни
производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола ,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(591) зелена, црвена и црна
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, желе
кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања
(111) 20217

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/972

(220) 14/09/2011
(181) 14/09/2021
(450) 31/10/2013
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(591) темно и светло жолта, кафена, зелена и

(732) Друштво за производство, промет и

бела

услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-

(551) индивидуална
(510, 511)

извоз Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

Скопје, MK

со пијалаци од овошје и овошни сокови

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 20219

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/992

(220) 19/09/2011
(181) 19/09/2021

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(450) 31/10/2013
(732) Индустрија за млеко, млечни
производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола ,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, црна, зелена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 20179

(151) 26/08/2013

(210) TM 2011/1007

(220) 23/09/2011
(181) 23/09/2021
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увозизвоз Скопје
ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000
Скопје, MK
(591) темно и светло црвена, жолта, кафена

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

зелена и бела

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со пијалаци од овошје и овошни сокови
(111) 20181

(151) 26/08/2013

(210) TM 2011/1006

(220) 23/09/2011
(181) 23/09/2021
(450) 31/10/2013

(591) црвена, бела, црна, зелена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени

(111) 20171

(151) 14/10/2013

(210) TM 2011/1009

(220) 23/09/2011

работи, материјали за обука и настава (освен
апарати)

(181) 23/09/2021
(450) 31/10/2013

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

(732) Deckers Outdoor Corporation

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

495-A South Fairview Avenue, Goleta,

компјутерски хардвер и софтвер

California 93117, US
(740) Друштво за застапување од областа на

(111) 20239

(151) 10/10/2013

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(210) TM 2011/1089

(220) 14/10/2011
(181) 14/10/2021

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(450) 31/10/2013
(732) Скијачки Центар „Заре Лазаревски"

УГГ

Д.О.О.
с. Маврово, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 20173

(151) 14/10/2013

(210) TM 2011/1034

(220) 03/10/2011
(181) 03/10/2021
(450) 31/10/2013

(732) МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје
ул.Дебарца бр.11, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава, спортски и културни активности
кл. 43

услуги за подготвување храна и

пијалаци и привремено сместување
(111) 20220

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1090

(220) 14/10/2011
(181) 14/10/2021

(540)

(450) 31/10/2013
(732) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK

(591) сива, бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 9
апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери
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ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, сива, златна, бела, црвена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(591) црна, сива, златна, зелена, црвена, сина

(111) 20221

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1091

(220) 14/10/2011
(181) 14/10/2021
(450) 31/10/2013

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(111) 20223

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1095

(220) 14/10/2011
(181) 14/10/2021

(732) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ

(450) 31/10/2013

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

(732) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, сива, златна, бела, црвена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, сива, златна, портокалова
(551) индивидуална

кл. 30 чај
(111) 20222

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1093

(220) 14/10/2011

(510, 511)
кл. 30 чај

(181) 14/10/2021
(450) 31/10/2013

(111) 20224

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1096

(220) 14/10/2011

(732) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK

(181) 14/10/2021
(450) 31/10/2013

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

83 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

(732) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ

(540)

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

KAUST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни и едукативни услуги на/за
забава; обезбедување
инструкции и тренинзи за/на апсолвенти,
дипломци и постдипломци, како и на
професионално ниво, услуги на/за тутори, како
и диструбуција на образовен и едукативен
материјал во врска со погоре наведеното;
услуги на/за
образовни
и

организирање
и водење
едукативни
конференции,

(591) црна, сива, златна, зелена, црвена

семинари, работилници, конгреси; религијско
образование и едукација; услуги на/за

(551) индивидуална
(510, 511)

организирање на академски натпревари,
спортски натпревари, фестивали, прослави,

кл. 30 чај

предавања,

(111) 20225

(151) 10/10/2013

активности; обезбедување веб страници (web
sites) кои содржат информации и линкови кон

(210) TM 2011/1115

(220) 20/10/2011
(181) 20/10/2021

други веб страници во врска со прием и услови
за
упис
на
универзитети,
факултети,

(450) 31/10/2013

академски програми, истражувачки програми,
универзитетско сместување, административни

концерти,

изложби,

културни

(732) Janssen R&D Ireland

услуги поврзани со универзитети и факултети;

Eastgate Village, Eastgate, Little Island,
County Cork, IE

универзитетско и факултетско советување,
студентски активности, здравствени услуги

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

поврзани
со
универзитети,
факултети;
библиотекарски услуги; библиотекарски услуги

(540)

на интернет содржани во класата 41

SCIELO
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 20241

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1177

(220) 08/11/2011
(181) 08/11/2021

кл. 5 фармацевтски препарати за луѓето
(111) 20240

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1142

(220) 31/10/2011
(181) 31/10/2021
(450) 31/10/2013

(450) 31/10/2013
(732) ДПТУ Херба-Хем Дооел
ул.34 бр.ББ Нас.Илинден, 1000 Скопје, MK
(540)

(732) KING ABDULLAH UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY
4700 King Abdullah University of Science and
Technology, Thuwal 23955-6900, SA
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
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(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, портокалова, браон
(нијанси на кафена боја), црна, црвена
(551) индивидуална

(591) црна, сива и бела
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 33 вино

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со вино
(111) 20242

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1178

(220) 08/11/2011
(181) 08/11/2021
(450) 31/10/2013

(732) ДПТУ Херба-Хем Дооел
ул.34 бр.ББ Нас.Илинден, 1000 Скопје, MK

кл. 4
минерални
индустриски
цели,

масла и мазива за
а
не
за
гориво;

неминерални масла и мазива за индустриски
цели, а не за гориво; горива, восоци (суров
материјали); течни лубриканти; сурово или
рафинирано масло; индустриско масло;
моторно

масло;

лубриканти;

масло

за

дизелски горива-агрегати; масло за мотор со
внатрешно согорување; масло за согорување
кл. 7 генератори на електрика со системи за
ползување на
термички отпадоци; земјоделски направи, што
не се рачни; земјоделски машини: комбајн за

(540)

жетва,

пресадувач

на

ориз,

направа

за

поврзување, мобилен отпадувач; направа за
ориз; ластар, сечач на грмушки, пресадувач на
зеленчук; косилки; мотори и погонски машини
освен за копнени возила, дизел мотори, освен
за копнени возила; бензин-мотори; мотори за
поморски возила; поморски компресори; клип
(591) темно црвена, зелена, жолта, нијанси на

со игла за черупка; клип; клип со игла; клип со

портокалова, црвена, црна и бела
(551) индивидуална

прстен; филтер за масло; пумпи; машини за
пумпи; пумпи за греење со гас; генератори на

(510, 511)
кл. 33 вино

електрична енергија; дизел генератори на
електрична енергија; бензин генератори на

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

електрична енергија; моторни генератори на
електрична енергија; градежни машини и

со вино

апарати; машини и апарати за утовар/нетовар;

(111) 20236

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1179

(220) 08/11/2011

делови и спојки за сите овие вклучени во
класата 7: багер, натоварувач на тркала,

(181) 08/11/2021
(450) 31/10/2013

моќни лопати,
превозници за

(732) YANMAR CO., LTD.
1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka, JP
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кл. 11

апарати за климатизација; пумпи за

овошни сокови; сирупи и други препарати за

загревање со гас - системи за климатизација;

производство на пијалаци

бојлери; апарати и инсталации за ладење;
контејнери за ладење; фуражна апаратура за

(111) 20226

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1241

(220) 29/11/2011
(181) 29/11/2021

сушење; разменувачи на топлина; апарати за
осветлување
кл. 12 мотори за копнени возила; бродови и
нвини делови и спојки; брод за задоволство и

(450) 31/10/2013

брод за риболов

(732) Фондација Метаморфозис

кл. 16 кутии од картон или хартија; хартија за
пакување; пластични или хартиени материјали

ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, MK

/ вреќи за пакување( коверти, кожни торбички /
ќесиња)

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

VISTINOMETAR
(111) 20243

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1220

(220) 22/11/2011
(181) 22/11/2021
(450) 31/10/2013

(732) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО
с.Радово бр.45, 2400 Струмица, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување

со

работата;

канцелариски

работи; информативни агенции, информации,
испитување, испитување на јавното мислење,
истражување, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), компјутерски бази на
податоци (собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци), комуникациски медиуми, маркетинг
истражување,
маркетинг
студии,
консултирање, објавување рекламни текстови,
односи
со
јавноста,
пребарување,
раководење, советување, текстови, проценки

(591) бела, жолта и сина

(бизнис проценки), раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење), раководење со

(551) индивидуална
(510, 511)

датотеки (компјутеризирано раководење со

месо, риба, живина и дивеч, месни

датотеки) собирање статистички податоци,
тестирање, услуги за следење на печатените

преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,

вести, статистички информации и анализи,
анкети и статистички истражувања во врска со

јајца, млеко и млечни производи, (јогурт,
путер, какао-путер, чоколаден путер со

публика на компјутерски сајтови и однесување
на
компјутерските
корисници
кога
се

лешници, млеко, кисело млеко, чоколадно
млеко, млечни производи, млечни напивки,

конектирани на компјутерски мрежи; анкети и

кл. 29

сирење,

статистички истражувања за мерење на
влијанието на кампањи на политичките партии,

кашкавал, урда), масла за јадење и масти
кл. 30 сладолед, јогурт (замрзнат јогурт) [вид

анкети, анализи и статистички истражувања за
оценување на ветувањата и исполнувањата на

сладолед], крем пудинг, мед
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

програмите на политичките партии
кл. 42
научни и технолошки услуги и

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

истражување и планирањето поврзано со нив;

крем,

павлака,
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индустриски анализи и истражувачки услуги;

влијанието на кампањи на политичките партии,

изработка и развој на компјутерски хардвер и

анкети, анализи и статистички истражувања за

софтвер; адаптација, локализација, создавање
на упатства и дистрибуција на слободен

оценување на ветувањата и исполнувањата на
програмите на политичките партии

софтвер

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

(111) 20227

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1242

(220) 29/11/2011

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и

(181) 29/11/2021

софтвер; адаптација, локализација, создавање

(450) 31/10/2013

на упатства и дистрибуција на слободен
софтвер

(732) Фондација Метаморфозис
ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(111) 20228

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1249

(220) 02/12/2011
(181) 02/12/2021

(540)

(450) 31/10/2013
(732) Друштво за трговија на мало МАГНУС-

(591) бела, црна, жолта, портокалова, црвена,
зелена и сива

ФИТ дооел Скопје
ул.Огњан Прица бр.1, лок.1, Скопје, MK
(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
со
работата;
канцелариски
работи; информативни агенции, информации,
испитување, испитување на јавното мислење,
истражување, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), компјутерски бази на
податоци (собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци), комуникациски медиуми, маркетинг
истражување,
маркетинг
студии,
консултирање, објавување рекламни текстови,
односи

со

јавноста,

пребарување,

раководење, советување, текстови, проценки
(бизнис проценки), раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење), раководење со
датотеки (компјутеризирано раководење со
датотеки) собирање статистички податоци,
тестирање, услуги за следење на печатените
вести, статистички информации и анализи,
анкети и статистички истражувања во врска со
публика на компјутерски сајтови и однесување
на
компјутерските
корисници
кога
се
конектирани на компјутерски мрежи; анкети и
статистички

истражувања

87 | С т р а н а

за

мерење

на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41

образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(111) 20229

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1250

(220) 02/12/2011
(181) 02/12/2021
(450) 31/10/2013
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(210) TM 2011/1327

(220) 14/12/2011

(732) Друштво за трговија на мало МАГНУС-

(181) 14/12/2021

ФИТ дооел Скопје
ул.Огњан Прица бр.1, лок.1, Скопје, MK

(450) 31/10/2013

(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New

(540)

Jersey 08889, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

MAGNUS

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

GARIXEDE

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;

(551) индивидуална
(510, 511)

спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за

кл. 5 препарати за вакцина за луѓе

заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

(111) 20232

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1328

(220) 14/12/2011

задоволување на потребите на поединците

(181) 14/12/2021
(450) 31/10/2013

(111) 20230

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1304

(220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New

(450) 31/10/2013

Jersey 08889, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(732) ДПТУ АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

бул.Партизански одреди 26а, 1000 Скопје,
MK

(540)

(740)
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

REVGASIL

кл. 5 препарати за вакцина за луѓе

(591) портокалова и сина

(111) 20233

(151) 10/10/2013

(210) TM 2011/1370

(220) 20/12/2011

(551) индивидуална

(181) 20/12/2021

(510, 511)
кл. 20 мебел, производи од дрво, пластика и

(450) 31/10/2013

замена за тие материјали, кревети, кревети со
маси и маси со кревети

(732) Anson's Herrenhaus KG
Berliner Allee 2, 40212 Dusseldorf, DE

кл. 24 покривки и ќебиња за кревети и маси
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

со: мебел, производи од дрво, пластика и

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

замена за тие материјали, кревети, кревети со
маси и маси со кревети, покривки и ќебиња за

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кревети и маси

ANSON'S
(551) индивидуална

(111) 20231
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(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 18 кожа и имитација од кожа и производи

(510, 511)

од тие материјали кои не се опфатени во други
класи; кожи од животни, ковчези и патни торби,

кл. 5 хепатитис Б рекомбинантна вакцина;
антибиотици; човечки хормони за раст;

куфери, торби, рачни торби, паричници за
пари, паричници, футроли за клучеви, ранци,

средства за дезинфекција; витамини; лекови
за третман на ХИВ инфекција; аналгетици;

вреќички; чадори, чадори за сонце и стапови
за одење; камшици, седларски ременарски

анти-инфламаторни агенси; агенси против
канцер; средства против глисти, средства

производи

против воспаленија; фармацевтски препарати

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35
огласување; деловно управување;

за третирање малигни тумори, фармацевтски
препарати
за
третирање
алергии;

деловна
администрација;
канцелариски
работи; услуги на малопродажба, воедно и

фармацевтски
респираторни

преку веб страници и телефонски купувања,
врзани за облека, обувки, покривала за глава,

препарати
за
обновување
клетки;
фармацевтски препарати за дигестивни

препарати за белење и останати супстанци за

органи;

перење алишта, препарати за чистење,
полирање, одмастување и стругање, сапуни,

третирање анемија, фармацевтски препарати
за
третирање
артритис,
фармацевтски

парфимериски производи, етерични масла,
козметички производи, лосиони за коса,

препарати
за
подобрување
на
функционирањето на зглобовите, говедски

производи за нега на заби, племенити метали
и нивни легури и производи од тие метали или

соматотропин

обложени со тие метали, накит, скапоцени

(111) 20205

(151) 10/10/2013

камења, часовничарски и хронометарски
инструменти, кожа и имитација на кожа и

(210) TM 2012/2

(220) 03/01/2012
(181) 03/01/2022

препарати
органи;

фармацевтски

производи од тие материјали, кожа од
животни, ковчези и патни торби, куфери,
торби, рачни торби,
паричници, футроли

паричници за пари,
за клучеви, ранци,

за третирање
фармацевтски

препарати

за

(450) 31/10/2013
(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

вреќички, чадори, чадори за сонце и стапови

(740) Друштво за застапување од областа на

за одење, камшици, седларско ременарски
производи; организација и реализација на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

промотивни настани и планови на лојалност на
клиенти

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ZILDON
(111) 20204

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/1

(220) 03/01/2012
(181) 03/01/2022
(450) 31/10/2013

(732) LG Life Sciences, Ltd.
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, KR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 20206

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/3

(220) 30/12/2011
(181) 30/12/2021
(450) 31/10/2013

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

(732) SIDELA SA

EUVAX B
89 | С т р а н а
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(540)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)

(591) жолта, светло сина, црвена, црна, сина,
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за
(591) црна, сина, портокалова, црвена, жолта

земјоделството,

(551) индивидуална

шумарството;
сурови
вештачки
смоли,
пластични материи во сурова состојба;

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и
земјоделството,
градинарството

за
и

шумарството;
сурови
вештачки
смоли,
пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материи за
конзервирање
прехранбени
производи;
материи за штавење; лепливи материи што се
користат во индустријата
кл. 17
азбест,

гума, гутаперка, растителна смола,
лискун и производите од овие

материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои се
користат во производството; материјали за
обвивање, за заптисување и за изолација;
неметални еластични цевки

градинарството

и

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материи за
конзервирање
прехранбени
производи;
материи за штавење; лепливи материи што се
користат во индустријата
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
прибор
(освен
мебел);
материјал за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување (што не се
вклучени во другите класи); печатарски букви;
клишиња

(111) 20207

(151) 10/10/2013

(111) 20208

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/4

(220) 30/12/2011

(210) TM 2012/5

(220) 30/12/2011
(181) 30/12/2021

(181) 30/12/2021
(450) 31/10/2013
(732) SIDELA SA

(450) 31/10/2013

18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY

(732) SIDELA SA
18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
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п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

Area, Huaqiang North Road, Futian District,

Скопје

Shenzhen City, CN

(540)

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

YONGNUO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 кинематографски камери; фотоапарати
[фотографија]; објективи [леќи] [оптика]; кутии
посебно направени за фотографски апарати и
(591) црна, портокалова, сина, жолта, црвена
(551) индивидуална

инструменти; троногалки за камери; блиц
[фотографија];
бленди
[фотографија];

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

видеорекордери; преносни телефони; блицсијалички [фотографија]; отворачи на бленди

науката

[фотографија];
дијафрагма
[фотографија];
оптички кондензатори; очила за сонце

и

фотографиите,

како

и

за

земјоделството,
градинарството
и
шумарството;
сурови
вештачки
смоли,
пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи

(111) 20210

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/9

(220) 05/01/2012

за калење и заварување; хемиски материи за
конзервирање
прехранбени
производи;

(181) 05/01/2022
(450) 31/10/2013

материи за штавење; лепливи материи што се
користат во индустријата
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(732) The Goodyear Tire & Rubber Company

што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;

US

фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

материјали

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

што

ги

користат

уметниците;

сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
прибор
(освен
мебел);
материјал за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување (што не се
вклучени во другите класи); печатарски букви;
клишиња
(111) 20209

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/8

(220) 05/01/2012
(181) 05/01/2022
(450) 31/10/2013

(732) Shenzhen YONGNUO Photographic
Equipment Co, Ltd.,
No.4 between B-D axis and 1-3 axis, 1floor, the
forth building, Saige Technology Industrial
91 | С т р а н а

1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316,
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(540)

ULTRAGRIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми
(111) 20211

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/10

(220) 05/01/2012
(181) 05/01/2022
(450) 31/10/2013

(732) Marpal SA Administracao e
Participacoes
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Av. Cristovao Colombo, 2834, Sala 901 CEP

листови, странични фурнири, слојна гума,

90560-002 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul,

обликувачки конопаст амортизирачки каучук;

BR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

навлаки (кои се користат во процесот на ладно
репарирање на гуми за возила [вулканизирано

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

гумено
соединение];
внатрешна
гума
(вулканизирано гумено соединение кое се

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

користи за пумпање на гумите во тек на
процесот
на
репарирање);
заштитник,

(540)

вулканизирано гумено соединение кое се
користи како заштита за гумата/внатрешната
гума при процесот на репарирање; гумено

VIPAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 лепак или леплива смеса кои се користат
за репарирање на гуми и за поправање со
топлина,
раствор
кој
се
користи за
разредување на лепакот или лепливата смеса
кои се користат за репарирање на гуми и за
поправање со топлина; хемиски чистач препарати за одмастување кои се користат во
производствени
процеси;
катализатор
катализирачки агент кој се користи за
зголемување на капацитетот на отпорност на
топлина и намалување на времето потребно
за сушење; вукланизирачки цемент - лепак или

фитиљ полнење; фластери - вулканизирани
гумено соеднинение кое се користи за
поправки на гуми за возила и внатрешни гуми;
сетови за поправки - резервни делови и сетови
за поправки на гми за велосипеди и мотори;
лепак за поправки (леплива компонента за
споеви); лента за поправки (вулканизирано
гумено соеднинение кое се користи
поправка и спојување на подвижни ленти)
(111) 20244

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/11

(220) 05/01/2012
(181) 05/01/2022
(450) 31/10/2013

леплива смеса кои се користат во процесот на
ладно поправање и за обезбедување на
фластерите при поправки и репарирање на
гуми за возила и внатрешни гуми
кл. 4
лубрикант кој се употребува за
олеснување на употребата на навлаки во
процесот на репарирање; лубрикант паста за
монтажа

и

демонтажа

на

гуми

и

за

олеснување на монтажата и демонтажата на
гуми
кл. 12
рецкана гума (гума која е веќе
оформена со претходно одредени шеми во

за

(732) Marpal SA Administracao e
Participacoes
Av. Cristovao Colombo, 2834, Sala 901 CEP
90560-002 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul,
BR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

процесот за репарирање на гуми); рамна гума
која се употребува во процесот на репарирање

(540)

кл. 16 восочни моливи за обележување гуми

(551) индивидуална

за восила (креда за обележување)
кл. 17 гумени траки (невулканизирано гумено

(510, 511)
кл. 12
рецкана гума (гума која е веќе

соединение во форма на листови или траки за
репарирање
на
гуми
за
возила);

оформена со претходно одредени шеми во
процесот за репарирање на гуми); рамна гума

амортизирачки
каучук
(невулканизирано
гумено соединение кое се користи помеѓу

која се употребува во процесот на репарирање
кл. 17 гумени траки (невулканизирано гумено

куќиштето и прекривката на гумата), гумени

соединение во форма на листови или траки за
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репарирање

на

амортизирачки

гуми

каучук

за

возила);

(невулканизирано

за наведените производи, вклучени во оваа
класа

гумено соединение кое се користи помеѓу
куќиштето и прекривката на гумата), гумени

кл. 12 мотори со внатрешно согорување за
сувоземни возила; возила; апарати за

листови, странични фурнири, слојна гума,
обликувачки конопаст амортизирачки каучук;

движење по земја, воздух или вода; и делови и
опрема за наведените производи, вклучени во

навлаки (кои се користат во процесот на ладно
репарирање на гуми за возила [вулканизирано

оваа класа

гумено

(111) 20246

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/16

(220) 09/01/2012
(181) 09/01/2022

соединение];

внатрешна

гума

(вулканизирано гумено соединение кое се
користи за пумпање на гумите во тек на
процесот
на
репарирање);
заштитник,
вулканизирано гумено соединение кое се

(450) 31/10/2013

користи како заштита за гумата/внатрешната
гума при процесот на репарирање; гумено

(732) Оптика ПАНДА ОПТИК - Манчева
Панда ДООЕЛ - Скопје

фитиљ полнење; фластери - вулканизирани

ул.Народен фронт бр.19А-локал 40, Скопје -

гумено соединение кое се користи за поправки
на гуми за возила и внатрешни гуми; сетови за

Центар, MK
(540)

поправки - резервни делови и сетови за
поправки на гуми за велосипеди и мотори;
лепак за поправки (леплива компонента за
споеви); лента за поправки (вулканизирано
гумено

соеднинение

кое

се

користи

за

поправка и спојување на подвижни ленти)

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 20245

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/15

(220) 09/01/2012

кл. 10 медицински, очи и заби, ортопедски
производи

(181) 09/01/2022
(450) 31/10/2013

(111) 20247

(151) 14/10/2013

(210) TM 2012/17

(220) 10/01/2012

(732) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,

(181) 10/01/2022
(450) 31/10/2013

Tokyo 107-8556, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

I-DTEC
(551) индивидуална
(510, 511)

(732) ПЕТКОВСКИ ТРАЈЧЕ
ул.Љуба Ивановиќ бр.42/2-10, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

кл. 7 мотори со внатрешно согорување (освен
за сувоземни возила); машини и машински

(540)

алати, мотори и погонски машини (освен за
сувоземни возила), машински спојници и

(551) индивидуална
(510, 511)

трансмисиски елементи (освен за сувоземни
возила), земјоделски направи (кои не се
рачни), инкубатори за јајца; и делови и опрема
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BREAK A LEG

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

кл. 35

огласување; водење на работење;

(111) 20248

(151) 10/10/2013

управување со работи; канцелариски работи

(210) TM 2012/18

(220) 10/01/2012
(181) 10/01/2022

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

(450) 31/10/2013

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(732) Друштво за консултантски услуги,
проектирање и развој на геоинформациони

компјутерски хардвер и софтвер

системи ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје

(111) 20250

(151) 10/10/2013

ул.Алжирска 13/5, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2012/20

(220) 10/01/2012
(181) 10/01/2022

(540)

(450) 31/10/2013
(732) SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(591) црна, светло сива, сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутерски

програми

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(софтвер);

програми; компјутерски програми
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
истражувања; проектирање и развој на

(540)

SHIMANO DOC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

компјутери за велосипеди, мерачи на

потрошувачка на енергија за велосипеди
кл. 12 електрични велосипеди, велосипеди,

компјутерски хардвер и софтвер

делови и опрема за велосипеди, имено;
главчини, внатрешни главчини на менувач,

(111) 20249

(151) 10/10/2013

главчини на динамо за велосипеди, главчини
за брзо отпуштање на полуги на менувач,

(210) TM 2012/19

(220) 10/01/2012
(181) 10/01/2022
(450) 31/10/2013

отпусни

полуги

на

менувач,

полуги

за

менување на брзини, предни преносни
механизми, задни преносни механизми,

(732) Друштво за консултантски услуги,

водилки на ланец, помошни запчаници за
менување на брзини (усмерувачи на ланец),

проектирање и развој на геоинформациони
системи ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје

запчаници, дигалки за велосипеди, ланци за
велосипеди,
сајли,
ланчаници,
комплет

ул.Алжирска 13/5, 1000 Скопје, MK

ланчаници,

(540)

педали за велосипеди, клипсери (корпи за
стопала), полуги на кочници, предни кочници,

СИОГ
програми

програми; компјутерски програми
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ланчаници

за

тркало,

задни кочници, сајли за кочници, папучи за
кочење, обрачи, тркала, ланци за кочење,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутерски

предни

(софтвер);

клипови за кочење, долни спони, носачи на
седиште, механизми за брзо отпуштање на
носач

на

седиште,

главни

делови

Трговски марки

за

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

склопување на рамка на вилушки, амортизери,

бул. "Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK

управувачи, дршки на управувач, рачки на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

управувач, краеви на дршки на управувачи,
носачи на седишта, седишта, преносни

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

механизми
покажувачи

со
на

кои управува компјутер,
позиции на брзини на

велосипеди
(111) 20251

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/22

(220) 11/01/2012
(181) 11/01/2022
(450) 31/10/2013

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 солени пецива, грицки, крекери, снек
(snack) храна

(732) СМАРТ ЛИВИНГ Доо Скопје
Брадфордска 2, 1000 Скопје, MK

(111) 20253

(151) 10/10/2013

(740)

(210) TM 2012/24

(220) 12/01/2012
(181) 12/01/2022

(540)

(450) 31/10/2013
(732) Трговско друштво за надворешен и
внатрешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул.Народен фронт 5/3-1, Скопје, MK
(540)

BUTOASMA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,

(510, 511)

производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф, морска
пена и замена на сите тие материјали или од
пластика
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: мебел, осветлување, сијалици, електрика,
проектирање, опрема за домаќинства и други
предмети за домаќинства
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

(111) 20254

(151) 30/09/2013

(210) TM 2012/25

(220) 12/01/2012
(181) 12/01/2022
(450) 31/10/2013

(732) Tyco Safety Products Canada Ltd.
3301 Langstaff Road L4K 4L2 Concord,
Ontario, CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(111) 20252

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/23

(220) 11/01/2012

DSC

(181) 11/01/2022

(551) индивидуална

(450) 31/10/2013

(510, 511)

(732) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
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кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи

кл. 9 сигурносни и алармни системи и опрема
и компоненти за нив; гласовни и сигнални
предаватели

и

приемници;

детектори

Трговски марки

и

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

монитори

за

гас,

шок,

оган,

топлина

и

движење; интерфон системи и компоненти за

(111) 20256

(151) 10/10/2013

нив; печатени кола; електронски контролни
модули што се компоненти на алармни и

(210) TM 2012/29

(220) 13/01/2012
(181) 13/01/2022

сигурносни
системи;
контролни панели;
тастатури; безжични контролни привезоци;

(450) 31/10/2013

безжични клуч привезоци; лични аларми за
тревога и напади; електрични контакти за

(732) ДПТУ Наутилус Трејд ДООЕЛ увозизвоз Скопје

врати

ул.Шидска бр.24/3 локал 1, 1000 Скопје, MK

и

прозорци;

полначи

за

батерии;

централни уреди за набљудувачки станици;
монитори за приказ; контролни системи за

(540)

пристап; компјутерски софтвер за употреба во
врска со алармни и сигурносни системи
(111) 20255

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/26

(220) 12/01/2012
(181) 12/01/2022
(450) 31/10/2013

(732) Tyco Safety Products Canada Ltd.
3301 Langstaff Road L4K 4L2 Concord,
Ontario, CA

(591) сина, жолта, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на водоводни
материјали на големо и мало

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 20257

(151) 10/10/2013

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2012/30

(220) 13/01/2012

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 сигурносни и алармни системи и опрема
и компоненти за нив; гласовни и сигнални
предаватели и приемници; детектори и

(181) 13/01/2022
(450) 31/10/2013
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

монитори за гас, шок, оган, топлина и
движење; интерфон системи и компоненти за
нив; печатени кола; електронски контролни
модули што се компоненти на алармни и
сигурносни
системи;
контролни панели;
тастатури; безжични контролни привезоци;
безжични клуч привезоци; лични аларми за
тревога и напади; електрични контакти за
врати и прозорци; полначи за батерии;
централни уреди за набљудувачки станици;
монитори за приказ; контролни системи за
пристап; компјутерски софтвер за употреба во
врска со алармни и сигурносни системи
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(591) лила, бела, кафена, жолта и беж
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 какао, чоколадо, напитоци од какао,
чоколадни напитоци и препарати за таквите
напитоци; бисквити, пецива, слатки и
слаткарски производи, особено слатки од

Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

шеќер

и

чоколадо,

производи

од

тесто,

14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City

препарати направени од житарици, мраз за

467-8525, JP

јадење, сладолед

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

(111) 20258

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/31

(220) 13/01/2012

(540)

(181) 13/01/2022
(450) 31/10/2013
(732) Друштво за производство, услуги и
трговија УНИПЕР-2 Васо ДООЕЛ експортимпорт Валандово
ул.Орце Николов 27, Валандово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 апарати за стартување и нивна опрема
како дел од мотори со внатрешно согорување
од сите видови; имено свеќички, свеќички за
палење, чашки за свеќички, кабли за свеќички
и свеќички за бомбини
(111) 20260

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/33

(220) 13/01/2012
(181) 13/01/2022
(450) 31/10/2013

(591) бела, светло и темно жолта, светло и
(732) Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,

темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

California 92705-4933, US

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
прашок за печење, сол
кл. 31

земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, свежо овошје и

(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)

UNFOLDER
(551) индивидуална

зеленчук, семиња, бадеми, грав, грашок,
кикиритки, леќа, лешници, пченица, пченка

(510, 511)

(111) 20259

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/32

(220) 13/01/2012

екстремитети, очи и заби, ортопедски
производи, хируршки материјали за шиење, a

(181) 13/01/2022
(450) 31/10/2013
(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD.
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кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки

особено: хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски
производи; хируршки материјали за шиење;
имено, хируршки рачни алати, медицински
Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

апарати и инструменти, имено, систем за

имено течни сапуни во облик на прашок;

имплантанција на интраокуларни леќи

омекнувач на алишта; дезодоранс во облик на

(111) 20261

(151) 10/10/2013

сапун, сапун за кожа; и шампон и балзам
кл. 9
апарати и инструменти научни,

(210) TM 2012/34

(220) 13/01/2012
(181) 13/01/2022

поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,

(450) 31/10/2013

сигнализација,
контрола
(инспекција),
спасување и настава; апарати и инструменти

(732) DC Comics, a New York Partnership

за

проведување,

1700 Broadway, New York, NY 10019, US
(740) Друштво за застапување од областа на

акумулација, регулирање или контрола на
електрична енерија; апарати за снимање,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

пренос и репродукција на звук или слика;
магнетни носачи на податоци, дискови за

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

снимање; автоматски машини и механизми за
апарати кои се покренуваат со паричка или
жетон;

регистар

прекин,

каси,

трансформација,

сметачки

машини,

опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење на пожар,
особено филмови во кои тематиката е
комедија, драма, акција, авантура и/или
анимација и филмови за емитување на
телевизија во кои тематиката е комедија,
драма, акција, аванутра и/или анимација;
аудио
видео
дискови
и
дигитални
повеќенаменски дискови (ДВД) кои содржат
(591) црна, бела и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за употреба во перилници; препарати за

музика, комедија, драма, акција, авантура
и/или анимација; стерео слушалки; батерии;
бежични телефони; ЦД плеери; компјутерски
ЦД POM дискови кои содржат и игри; телефон
и/или радио пејџери; компакт диск плеери;

чистење, полирање, рибање и нагризување;
сапуни;
парфимерија,
етерични
масла,

радио; подлоги за глушец; наочари за вид,
наочари за сонце и футроли за нив; опрема за

козметика, лосиони за коса; пасти за заби,

игри која се продава како единица за играње
групни, компјутерски игри во затворен простор;

особено козметика, имено кармин за усни, сјај
за усни и немедицински мелем за усни;
маскара; лак за нокти; пудра за лице, крема за
лице, лосион за тело и гел за тело; пудра за
тело; масло за бањање, гел за бањање и
немедицински соли за бањање; крема и
лосион за раце; крема и лосион за тело;
препарат за сончање, имено крема и лосион;
крема за бричење и лосион за после бричење,
лосиони за чистење на кожа и немедицински
купки за бањање; дезодоранс за тело,
колонска вода и парфем; сапуни, имено течни
сапуни за бањање, сапун во гел и тврд сапун;
паста за заби; детергент во облик на сапун,
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софтвер кој може да се превзема за
користење во играње он-лајн компутерски
игри, софтвер за компјутерски игри кои можат
да се превземаат; софтвер за компјутерски
игри за користење на мобилни телефони;
програми за видео и компјутерски игри;
кертриџи за видео игри; компјутерски и видео
игри кои се дизајнирани за хардверски
платформи, имено конзоли за игри и
персонални

компјутери;

ЦД

РОМ-ови

и

дигитални повеќенаменски дискови (ДВД) за
компјутерски игри и компјутерски програми,
имено софтвер кој поврзува дигитализовани
Трговски марки
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видео и аудио медии на глобална компјутерска

телефонски

мрежа; аудио-визуелни медиски содржини кои

готовински

можат да се превземаат во област на забава
кои
прикажуваат
анимирани
филмови,

магнетни картички; и декоративни магнети
кл. 14 племенити метали и нивни легури и

телевизиски
компјутерски

серии, комедии и драми;
софтвер, имено компјутерски

производи од племенити метали или со
глазура од нив, кои не се вклучени во други

софтвер за континуирано емитување аудио
визуелни медиски содржини преку интернет,

класи; накит, бижутерија, скапоцени камења;
часовничарски и хронометарски инструменти,

компјутерски

особено

софтвер

за

континуирано

картички,
картички,

саати

кредитни
дебитни

(часовници);

картички,

картички

рачни

и

саати;

емитување и складирање аудио-визуелни
медиски содржини, аудио и видео плеери кои

накит, имено белегзии, белегзии за околу
глуждот, брошеви, ланци, амајлии, манжетни,

можат да се превземаат за медиски содржини
со мултимедијални и интерактивни функции,

обетки, значки, ѓердани, украсни
привезоци и прстени, шноли за каиши

софтвер за видео пребарување и оформување
забелешки, софтвер за заштита на содржина,

кл. 16 хартија, картон и производи од нив, кои
не се вклучени во други класи; печатени

софтвер за управување со база на податоци,

работи; книговезнички материјал; фотографии;

софтвер за синхронизација на база на
податоци; компјутерски програми за пристап,

канцелариски
материјал;
лепила
за
канцелариски и куќни потреби; уметнички

пребарување по случајност и прецизно
пребарување во он-лајн база на податоци,

материјали; четкички; машини за пишување и
канцелариски
реквизити (освен
мебел);

софтвер кој на корисници им овозможуа да
играат
и програмираат
аудио,
видео,

материјали за обука и настава (освен
апарати); пластичен материјал за пакување

текстуални и мултимедијални содржини од

(кој не е вклучен во други класи); печатарски

забавен карактер; софтвер за компјутерски
апликации за континуирано емитување и

букви; клишеа, особено печатни работи и
производи од хартија, имено книги кои

складирање
аудио
визуелни
медиски
содржини; софтвер за компјутерски апликации

содржат ликови од анимирани филмови,
акциони авантури, комедии и/или драмски

за континуирано емитување аудио визуелни
медиски
содржини
преку
интернет;

филмови, стрипови, книги за деца, упатства за
видео игри, часописи кои содржат ликови од

компјутерски софтвер кој може да се превзема

анимирани

за континуирано емитување аудио визуелни
медиски
содржини
преку
интернет;

комедии и/или драмски филмови, боенки,
интерактивни книги за деца; канцелариски

компјутерски софтвер кој може да се превзема
за континуирано емитување и складирање

материјал, хартии за пишување, пликоа,
тетратки, дневници, бележници, честитки,

аудио
визуелни
медиски
содржини;
публикации кои можат да се превземаат во

колекционерски карти; литографии; хемиски
моливи, моливи, несесери за нив, гумички,

облик

од

боички, фломастери, моливи во боја, прибор

анимирани филмови, акциони авантури,
комедии и/или драми, стрипови, книги за деца,

за сликање, креди и табли; декоративни
налепници, пресликувачи, постери; лепливи

прирачници за игри, часописи кои содржат
ликови од анимирани филмови, акциони

пластични фолии со хартија која може да се
симне за монтирање на слики за декоративни

авантури, комедии и/или драмски филмови,
боенки, детски интерактивни книги и часописи

цели;
монтирани
и/или
немонтирани
фотографии; покривала за книги, маркери за

од област на забава; опрема за мобилни

книги,

телфони, имено опрема за слушалки, футроли
за мобилен телефон и маски за мобилен

пакување; поклони од хартија и декорации од
хартија, имено, хартиени салфети, хартиени

телефон; кодирани магнетни картички, имено

подметнувачи, креп хартија, покани, хартиени

на

книга
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кои

содржат

ликови

филмови,

календари,

акциони

украсна

игли,

авантури,

хартија
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покривки за маса, хартиени украси за торти;

машини за играње со видео излез; слагалици

печатени апликации за везови или ткаенина;

и манипулативни пузли; хартиени маски за

печатени апикации
дуксери и маици

пижами,

лице; скејтбордови; лизгалки за мраз: играчки
кои прскаат вода; топки -имено, топки за

кл. 18 кожа, имитација на кожа, производи од
тие материјали кои не се опфатени во други

игралиште, фудбалски топки, бејзбол топки,
кошаркарски топки; ракавици за бејзбол;

класи; животински кожи; ковчези и торби;
чадори, чадори за сонце и стапови за одење,

пловаци за пливање за рекреативна употреба;
пловечки табли за пливање за рекреативна

камшици и седларско ременарски производи,

употреба;

особено атлетски торби, торби за бебиња,
руксаци, торби за плажа, торби за книги, торби

пливање за рекреативна употреба; пераи за
пливање; садови за играње и садови за

за пелени, големи спортски торби, торби за
теретана, големи женски торби, паричници за

печење; играчки банки; играчки снежни кугли;
хартиени шешири за забава; и украси за

кованици, торбички за околу половина, ранци,
торби за шопинг; чадори; паричници; додатоци

божиќни дрвца
кл. 41
обука;

од кожа, особено паричници, рачни торбички и

разонода; спортски и културни активности,

ремени (каиши)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава,

особено услуги на разонода, имено давање
видео игри он-лајн; давање компјутерски игри

особено облека за мажи, жени и деца имено,
маици, маици со краток ракав, дуксери,

он-лајн, давање привремено користење видео
игри кои не можат да се превземаат

тренерки за трчање, панталони, гаќи, кратки
панталони, маици без ракави, облека за дожд,

(даунлодираат); услуги на продукција на
софтвер за видео и компјутерски игри; услуги

детски крпени лигавчиња, здолништа, блузи,

разонода во поглед на живи настапи, комедии,

фустани, трегери, елеци, јакни, капути,
дождовни капути, одела за снег, вратоврски,

драми, анимирани и реалити-телевизиски
серии; продукција на живи настапи, комедии,

куќни фустани, шешири, капи, штитници за
сонце, ракавици, ремени (каиши), марами,

драми, анимирани и реалити-телевизиски
серии; дистрибуција и прикажување живи

облека за спиење, пижами, женски веш, долен
веш, чизми, чевли, патики, сандали, чорапи,

настапи, комедии, драми и анимирани
биоскопски (кино) филмови; продукција на

кратки

за

живи настапи, комедија, драма и анимирани

бањање и костими и маски за маскенбал и ноќ
на вештерките продавани во врска со истите

биоскопски (кино) филмови; театарски изведби
како анимирани така и во живо; интернет

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети кои не се опфатени во други класи;

услуги кои даваат информации преку
електронски глобални компјутерски мрежи во

украси за божиќни дрвца, особено играчки и
спортски производи, вклучувајќи игри и играчки

област на разонода, а особено во врска со
игри, музика, филмови и телевизија; услуги

-имено, акциски фигурички и додатоци за исти;

давање веб страници кои содржат филмски

сетови за играње за акциски фигурички; мебел
за играчки; плишани играчки; балони; играчки

клипови (инсерти), фотографии и други
мултимедијални материјали; услуги давања

за капење во кади; играчки за јавање на нив;
опрема продавана како целина за играње на

вести за моментални настани и разонода и
информации во врска со образованието и

игри со карти; возила за играње; кукли;
летачки дискови; единици на електронска

културни настани, преку глобална компјутерска
мрежа; и давање информации за разонода и

рачна игра; опрема за играње продавана како

конкретна

целина за играње на игри за на маса, игри со
карти, манипулативни игри, игри во салон и

глобална комуникациска мрежа, а во вид на
настапи во живо, комедии, драми и анимирани

игри со мети од акциски тип; самостојни

програми и продукции на настапи во живо,

чорапи,

С т р а н а | 100

за

костуми,

чорапи-влечалки,

гаќи

табли

за

сурфање;

стручно

разонода

преку

табли

за

оспособување;

електронска
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комедии, драми и анимирани филмови за

лице, лосион за тело и гел за тело; пудра за

дистрибуирање преку глобална компјутерска

тело; масло за бањање, гел за бањање и

мрежа; услуги на давање компјутерски игри на
која
може
да
се
пристапи
преку

немедицински соли за бањање; крема и
лосион за раце; крема и лосион за тело;

телекомуникациска мрежа; и давање услуги на
електронско издаваштво, имено, он-лајн

препарат за сончање, имено крема и лосион;
крема за бричење и лосион за после бричење,

публикување текстови и графички трудови на
други,
кои содржат
записи,
приказни,

лосиони за чистење на кожа и немедицински
купки за бањање; дезодоранс за тело,

сценарија,

водичи,

колонска вода и парфем; сапуни, имено течни

фотографии и визуелни материјали; услуги на
забавни паркови; услуги на возење во забавни

сапуни за бањање, сапун во гел и тврд сапун;
паста за заби; детергент во облик на сапун,

паркови; живи или однапред снимени настапи
и/или филмови; услуги информирање за

имено течни сапуни во облик на прашок;
омекнувач на алишта; дезодоранс во облик на

разонода и/или рекреација; услуги на клубови
за разонода

сапун, сапун за кожа; и шампон и балзам
кл. 9
апарати и инструменти научни,

стрипови,

стратегиски

поморски,

геодетски,

фотографски,

(111) 20262

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/35

(220) 13/01/2012

кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција),

(181) 13/01/2022
(450) 31/10/2013

спасување и настава; апарати и инструменти
за проведување, прекин, трансформација,

(732) DC Comics, a New York Partnership

акумулација, регулирање или контрола на
електрична енерија; апарати за снимање,

1700 Broadway, New York, NY 10019, US

пренос и репродукција на звук или слика;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

магнетни носачи на податоци, дискови за
снимање; автоматски машини и механизми за

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

апарати кои се покренуваат со паричка или
жетон; регистар каси, сметачки машини,

(540)

опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење на пожар,
особено

филмови

во

кои

тематиката

е

комедија, драма, акција, авантура и/или
анимација и филмови за емитување на
телевизија во кои тематиката е комедија,
драма, акција, аванутра и/или анимација;
(591) црна, бела и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за употреба во перилници; препарати за
чистење, полирање, рибање и нагризување;
сапуни;
парфимерија,
етерични
масла,
козметика, лосиони за коса; пасти за заби,
особено козметика, имено кармин за усни, сјај
за усни и немедицински мелем за усни;
маскара; лак за нокти; пудра за лице, крема за
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аудио
видео
дискови
и
дигитални
повеќенаменски дискови (ДВД) кои содржат
музика, комедија, драма, акција, авантура
и/или анимација; стерео слушалки; батерии;
бежични телефони; ЦД плеери; компјутерски
ЦД POM дискови кои содржат и игри; телефон
и/или радио пејџери; компакт диск плеери;
радио; подлоги за глушец; наочари за вид,
наочари за сонце и футроли за нив; опрема за
игри која се продава како единица за играње
групни, компјутерски игри во затворен простор;
софтвер кој може да се превзема за
користење во играње он-лајн компутерски
Трговски марки
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игри, софтвер за компјутерски игри кои можат

облик

да се превземаат; софтвер за компјутерски

анимирани

игри за користење на мобилни телефони;
програми за видео и компјутерски игри;

комедии и/или драми, стрипови, книги за деца,
прирачници за игри, часописи кои содржат

кертриџи за видео игри; компјутерски и видео
игри кои се дизајнирани за хардверски

ликови од анимирани филмови, акциони
авантури, комедии и/или драмски филмови,

платформи,
персонални

и
и

боенки, детски интерактивни книги и часописи
од област на забава; опрема за мобилни

дигитални повеќенаменски дискови (ДВД) за

телфони, имено опрема за слушалки, футроли

компјутерски игри и компјутерски програми,
имено софтвер кој поврзува дигитализовани

за мобилен телефон и маски за мобилен
телефон; кодирани магнетни картички, имено

видео и аудио медии на глобална компјутерска
мрежа; аудио-визуелни медиски содржини кои

телефонски картички, кредитни картички,
готовински картички, дебитни картички и

можат да се превземаат во област на забава
кои
прикажуваат
анимирани
филмови,

магнетни картички; и декоративни магнети
кл. 14 племенити метали и нивни легури и

телевизиски

имено конзоли
компјутери; ЦД

серии,

за игри
РОМ-ови

кои

филмови,

содржат

ликови

акциони

од

авантури,

драми;

производи од племенити метали или со
глазура од нив, кои не се вклучени во други
класи; накит, бижутерија, скапоцени камења;

визуелни медиски содржини преку интернет,
компјутерски
софтвер
за
континуирано

часовничарски и хронометарски инструменти,
особено саати (часовници); рачни саати;

емитување и складирање аудио-визуелни
медиски содржини, аудио и видео плеери кои

накит, имено белегзии, белегзии за околу
глуждот, брошеви, ланци, амајлии, манжетни,

можат да се превземаат за медиски содржини

обетки,

со мултимедијални и интерактивни функции,
софтвер за видео пребарување и оформување

привезоци и прстени, шноли за каиши
кл. 16 хартија, картон и производи од нив, кои

забелешки, софтвер за заштита на содржина,
софтвер за управување со база на податоци,

не се вклучени во други класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;

софтвер за синхронизација на база на
податоци; компјутерски програми за пристап,

канцелариски
материјал;
лепила
за
канцелариски и куќни потреби; уметнички

пребарување

материјали; четкички; машини за пишување и

случајност

и

книга

компјутерски софтвер, имено компјутерски
софтвер за континуирано емитување аудио

по

комедии

на

и

прецизно

значки,

ѓердани,

украсни

игли,

пребарување во он-лајн база на податоци,
софтвер кој на корисници им овозможуа да

канцелариски
реквизити
материјали за обука и

играат
и програмираат
аудио,
видео,
текстуални и мултимедијални содржини од

апарати); пластичен материјал за пакување
(кој не е вклучен во други класи); печатарски

забавен карактер; софтвер за компјутерски
апликации за континуирано емитување и

букви; клишеа, особено печатни работи и
производи од хартија, имено книги кои

складирање

содржат

аудио

визуелни

медиски

ликови

од

(освен
мебел);
настава (освен

анимирани

филмови,

содржини; софтвер за компјутерски апликации
за континуирано емитување аудио визуелни

акциони авантури, комедии и/или драмски
филмови, стрипови, книги за деца, упатства за

медиски
содржини
преку
интернет;
компјутерски софтвер кој може да се превзема

видео игри, часописи кои содржат ликови од
анимирани филмови, акциони авантури,

за континуирано емитување аудио визуелни
медиски
содржини
преку
интернет;

комедии и/или драмски филмови, боенки,
интерактивни книги за деца; канцелариски

компјутерски софтвер кој може да се превзема

материјал,

за континуирано емитување и складирање
аудио
визуелни
медиски
содржини;

тетратки, дневници, бележници, честитки,
колекционерски карти; литографии; хемиски

публикации кои можат да се превземаат во

моливи, моливи, несесери за нив, гумички,
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боички, фломастери, моливи во боја, прибор

-имено, акциски фигурички и додатоци за исти;

за сликање, креди и табли; декоративни

сетови за играње за акциски фигурички; мебел

налепници, пресликувачи, постери; лепливи
пластични фолии со хартија која може да се

за играчки; плишани играчки; балони; играчки
за капење во кади; играчки за јавање на нив;

симне за монтирање на слики за декоративни
цели;
монтирани
и/или
немонтирани

опрема продавана како целина за играње на
игри со карти; возила за играње; кукли;

фотографии; покривала за книги, маркери за
книги,
календари,
украсна
хартија
за

летачки дискови; единици на електронска
рачна игра; опрема за играње продавана како

пакување; поклони од хартија и декорации од

целина за играње на игри за на маса, игри со

хартија, имено, хартиени салфети, хартиени
подметнувачи, креп хартија, покани, хартиени

карти, манипулативни игри, игри во салон и
игри со мети од акциски тип; самостојни

покривки за маса, хартиени украси за торти;
печатени апликации за везови или ткаенина;

машини за играње со видео излез; слагалици
и манипулативни пузли; хартиени маски за

печатени апикации
дуксери и маици

пижами,

лице; скејтбордови; лизгалки за мраз: играчки
кои прскаат вода; топки -имено, топки за

кл. 18 кожа, имитација на кожа, производи од

игралиште, фудбалски топки, бејзбол топки,

тие материјали кои не се опфатени во други
класи; животински кожи; ковчези и торби;

кошаркарски топки; ракавици за бејзбол;
пловаци за пливање за рекреативна употреба;

чадори, чадори за сонце и стапови за одење,
камшици и седларско ременарски производи,

пловечки табли за пливање за рекреативна
употреба; табли за сурфање; табли за

особено атлетски торби, торби за бебиња,
руксаци, торби за плажа, торби за книги, торби

пливање за рекреативна употреба; пераи за
пливање; садови за играње и садови за

за пелени, големи спортски торби, торби за

печење; играчки банки; играчки снежни кугли;

теретана, големи женски торби, паричници за
кованици, торбички за околу половина, ранци,

хартиени шешири за забава; и украси за
божиќни дрвца

торби за шопинг; чадори; паричници; додатоци
од кожа, особено паричници, рачни торбички и

кл. 41
обука; стручно оспособување;
разонода; спортски и културни активности,

ремени (каиши)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава,

особено услуги на разонода, имено давање
видео игри он-лајн; давање компјутерски игри

особено облека за мажи, жени и деца имено,

он-лајн, давање привремено користење видео

маици, маици со краток ракав, дуксери,
тренерки за трчање, панталони, гаќи, кратки

игри кои не можат да се превземаат
(даунлодираат); услуги на продукција на

панталони, маици без ракави, облека за дожд,
детски крпени лигавчиња, здолништа, блузи,

софтвер за видео и компјутерски игри; услуги
разонода во поглед на живи настапи, комедии,

фустани, трегери, елеци, јакни, капути,
дождовни капути, одела за снег, вратоврски,

драми, анимирани и реалити-телевизиски
серии; продукција на живи настапи, комедии,

куќни фустани, шешири, капи, штитници за

драми,

сонце, ракавици, ремени (каиши), марами,
облека за спиење, пижами, женски веш, долен

серии; дистрибуција и прикажување живи
настапи, комедии, драми и анимирани

веш, чизми, чевли, патики, сандали, чорапи,
кратки чорапи, чорапи-влечалки, гаќи за

биоскопски (кино) филмови; продукција на
живи настапи, комедија, драма и анимирани

бањање и костими и маски за маскенбал и ноќ
на вештерките продавани во врска со истите

биоскопски (кино) филмови; театарски изведби
како анимирани така и во живо; интернет

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски

услуги

предмети кои не се опфатени во други класи;
украси за божиќни дрвца, особено играчки и

електронски глобални компјутерски мрежи во
област на разонода, а особено во врска со

спортски производи, вклучувајќи игри и играчки

игри, музика, филмови и телевизија; услуги
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давање веб страници кои содржат филмски

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,

клипови

други

воздух или вода, особено, составни делови,

мултимедијални материјали; услуги давања
вести за моментални настани и разонода и

дополнителна опрема и резервни делови за
возила;
машински
спојки
и
преносни

информации во врска со образованието и
културни настани, преку глобална компјутерска

компоненти за копнени возила; компоненти за
ладилни кола, системи за издувување,

мрежа; и давање информации за разонода и
конкретна
разонода
преку
електронска

суспензија, мотор или машина (механички),
пренос и управување на возила

(инсерти),

фотографии

и

глобална комуникациска мрежа, а во вид на
настапи во живо, комедии, драми и анимирани
програми и продукции на настапи во живо,

(111) 20264

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/38

(220) 16/01/2012

комедии, драми и анимирани филмови за
дистрибуирање преку глобална компјутерска

(181) 16/01/2022
(450) 31/10/2013

мрежа; услуги на давање компјутерски игри на
која
може
да
се
пристапи
преку

(732) ALSORAYAI TRADING INDUSTRIAL

телекомуникациска мрежа; и давање услуги на

GROUP

електронско издаваштво, имено, он-лајн
публикување текстови и графички трудови на

P.O. Box 1563 Jeddah 21441, SA

други,
кои содржат
записи,
приказни,
сценарија, стрипови, стратегиски водичи,

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

фотографии и визуелни материјали; услуги на
забавни паркови; услуги на возење во забавни
паркови; живи или однапред снимени настапи
и/или филмови; услуги информирање за
разонода и/или рекреација; услуги на клубови
за разонода
(111) 20263

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/37

(220) 16/01/2012
(181) 16/01/2022
(450) 31/10/2013

(732) Rodrigo Minguell Font
Avinguda de Vallvidrera 44, Barcelona, ES
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 27
килими, килимчиња, простирки и
бришачи, линолеум и други материјали за
подни прекривки; ѕидни тапети (што не се од
текстил)
(111) 20265

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/39

(220) 16/01/2012
(181) 16/01/2022
(450) 31/10/2013

(540)

(732) SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP
(740) Друштво за застапување од областа на
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 6 спојни зглобови за железници
(111) 20268

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/45

(220) 18/01/2012
(181) 18/01/2022
(450) 31/10/2013

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 компоненти за велосипеди, имено,
рамки, тркала, шипки

(732) MIKASA CORPORATION
No. 11-2, 3-chome, Kusunoki-cho, Nishi-ku,
Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP

(111) 20266

(151) 10/10/2013

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2012/43

(220) 18/01/2012
(181) 18/01/2022

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/10/2013
(732) UNIMED PHARMA s.r.o.,
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

OCUHYL C

MIKASA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 спортски производи
(111) 20269

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/47

(220) 20/01/2012
(181) 20/01/2022
(450) 31/10/2013

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

(732) д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(740) Александар Стојановски
ул. Тајмишка 26А, Скопје

материјали
за
завои,
материјали
за
пломбирање заби и забарски смоли, средства

(540)

за дезинфекција, препарати за уништување

ул.Тајмишка бр.26 А, Скопје, MK

СЕ НА ЕДНО МЕСТО

штетници, фунгициди, хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 20267

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/44

(220) 18/01/2012

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со: градежни материјали

(181) 18/01/2022
(450) 31/10/2013
(300) 85/423,311 15/09/2011 US
(732) McConway & Torley, LLC
2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

SY40BE

(111) 20270

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/51

(220) 20/01/2012
(181) 20/01/2022
(450) 31/10/2013

(732) SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP
(740) Друштво за застапување од областа на

(551) индивидуална

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(510, 511)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(540)

HG-EV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 електрични велосипеди, велосипеди,
делови и опрема за велосипеди, имено;
главчини, внатрешни главчини на менувач,
главчини на динамо за велосипеди, главчини
за брзо отпуштање на полуги на менувач,
отпусни полуги на менувач, полуги за
менување

на

брзини,

предни

преносни

механизми, задни преносни механизми,
водилки на ланец, помошни запчаници за
менување на брзини (усмерувачи на ланец),
запчаници, дигалки за велосипеди, ланци за
велосипеди,
сајли,
ланчаници,
комплет
ланчаници, предни ланчаници за тркало,
педали за велосипеди, клипсери (корпи за

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата;
активности
кл. 43

забава;

седиште, механизми за брзо отпуштање на
носач на седиште, главни делови за
склопување на рамка на вилушки, амортизери,
управувачи, дршки на управувач, рачки на
управувач, краеви на дршки на управувачи,
носачи на седишта, седишта, преносни
механизми со кои управува компјутер,
покажувачи
велосипеди

на

позиции

на

брзини

на

и

културни

услуги за подготвување храна и

пијалаци; привремено сместување
(111) 20272

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/54

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022
(450) 31/10/2013

стопала), полуги на кочници, предни кочници,
задни кочници, сајли за кочници, папучи за
кочење, обрачи, тркала, ланци за кочење,
клипови за кочење, долни спони, носачи на

спортски

(732) CINEPLEXX International GmbH
Siebensterngasse 37, A-1070 Vienna, AT
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

CINEPLEXX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(111) 20271

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/53

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022
(450) 31/10/2013

(732) CINEPLEXX International GmbH
Siebensterngasse 37, A-1070 Vienna, AT
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

активности
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалаци; привремено сместување
(111) 20273

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/55

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022

(450) 31/10/2013
(300) М-11-1290 07/10/2011 LV
(732) JT International S.A.
1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
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п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)

(591) бела, портокалова, жолта, светло жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

(591) (551) индивидуална

тутун, преработен или непреработен;

(510, 511)

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за
пушење кои се продаваат одделно или

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за

измешани со тутун, кои не се за медицински
или терапевтски цели; бурмут; пушачки

пушење кои се продаваат одделно или
измешани со тутун, кои не се за медицински

реквизити вклучени во класа 34; хартија за

или

терапевтски

цели;

бурмут;

цигари, чибуци за цигари и ќибрит

пушачки

реквизити вклучени во класа 34; хартија за
цигари, чибуци за цигари и ќибрит
(111) 20274

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/56

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022
(450) 31/10/2013

(111) 20275

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/57

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022
(450) 31/10/2013

(732) JT International S.A.
1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(732) JT International S.A.

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)

(591) бела, сина, светло сина, розева
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(551) индивидуална

реквизити вклучени во класа 34; хартија за

(510, 511)

цигари, чибуци за цигари и ќибрит

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

(111) 20277

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/59

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за
пушење кои се продаваат одделно или
измешани со тутун, кои не се за медицински
или

терапевтски

цели;

бурмут;

пушачки

реквизити вклучени во класа 34; хартија за
цигари, чибуци за цигари и ќибрит

(450) 31/10/2013
(732) JT International S.A.
1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(111) 20276

(151) 10/10/2013

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(210) TM 2012/58

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

(450) 31/10/2013

(540)

(732) JT International S.A.
1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)
(591) бела, зелена, светло зелена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари,

пури,

цигарилоси;

супстанци

за

пушење кои се продаваат одделно или
измешани со тутун, кои не се за медицински
(591) бела, розева, светло розева, жолта
(551) индивидуална

или терапевтски цели; бурмут; пушачки
реквизити вклучени во класа 34; хартија за

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;

цигари, чибуци за цигари и ќибрит

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;

(111) 20278

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/60

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022

цигари,

пури,

цигарилоси;

супстанци

за

пушење кои се продаваат одделно или
измешани со тутун, кои не се за медицински
или

терапевтски
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бурмут;

пушачки

(450) 31/10/2013
(732) JT International S.A.
1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)

(591) бела, розева, светло розева,
портокалова, жолта, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
(591) бела, зелена, светло зелена, розева,
светло розева, златна

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за

(551) индивидуална
(510, 511)

пушење кои се продаваат одделно или
измешани со тутун, кои не се за медицински

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

или терапевтски цели; бурмут; пушачки
реквизити вклучени во класа 34; хартија за

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;

цигари, чибуци за цигари и ќибрит

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за
пушење кои се продаваат одделно или

(111) 20280

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/62

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022

измешани со тутун, кои не се за медицински
или терапевтски цели; бурмут; пушачки

(450) 31/10/2013

реквизити вклучени во класа 34; хартија за
цигари, чибуци за цигари и ќибрит
(732) JT International S.A.
(111) 20279

(151) 10/10/2013

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(210) TM 2012/61

(220) 23/01/2012

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(181) 23/01/2022
(450) 31/10/2013

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(732) JT International S.A.

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)
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(591) бела, сина, светло сина, розева, светло

реквизити вклучени во класа 34; хартија за

розева, златна

цигари, чибуци за цигари и ќибрит

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 20282

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/64

(220) 23/01/2012
(181) 23/01/2022

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за
пушење

кои

се

продаваат

одделно

или

(450) 31/10/2013
(732) JT International S.A.

измешани со тутун, кои не се за медицински
или терапевтски цели; бурмут; пушачки

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

реквизити вклучени во класа 34; хартија за
цигари, чибуци за цигари и ќибрит

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(111) 20281

(151) 10/10/2013

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

(210) TM 2012/63

(220) 23/01/2012

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(181) 23/01/2022
(450) 31/10/2013
(300) M-11-1289 07/10/2011 LV
(732) JT International S.A.
1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(540)

(591) бела, портокалова, светло портокалова,
розева, светло розева, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за
пушење

кои

се

продаваат

одделно

или

измешани со тутун, кои не се за медицински
или терапевтски цели; бурмут; пушачки
(591) (551) индивидуална

реквизити вклучени во класа 34; хартија за
цигари, чибуци за цигари и ќибрит

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;

(111) 20283

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/66

(220) 23/01/2012

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари,

пури,

цигарилоси;

супстанци

(181) 23/01/2022
(450) 31/10/2013

за

пушење кои се продаваат одделно или
измешани со тутун, кои не се за медицински

(732) BEOHEMIJA d.o.o.

или

Kumodraska 290, 11000 Beograd, RS

терапевтски
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CLOUD CENTER
(551) индивидуална

POMPA

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9
апарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,

кл. 3 средства за белење и други материи за
перење, препарати за чистење, полирање,

кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција),

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,

спасување и настава, апарати и инструменти
за спроведување, прекин, трансформација,

лосиони за коса, препарати за нега на забите

акумулација, регулирање или контрола на

кл. 5 концентрирана течност за миење подови
со дезинфекција

електрицитет, апарати за снимање, пренос,
обработка и репродукција на звук, слика или

кл. 16 тоалетна хартија во ливчиња, тоалетна
хартија во ролна, крпи, салфети

податоци; магнетни носачи на податоци;
автоматски машини и механизми за апарати

(111) 20284

(151) 10/10/2013

кои се покренуваат со пара или жетон; машини
за сметање, опрема за обработка на податоци

(210) TM 2012/67

(220) 23/01/2012

и компјутери; снимени и празни носачи на

(181) 23/01/2022
(450) 31/10/2013

податоци од сите врсти (вклучени во класа 9);
компјутерски програми (сочувани); податоци
сочувани по електронски пат (кои не можат да
се превземаат); електронски изданија (кои

(732) BEOHEMIJA d.o.o.
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

можат да се превземаат)
кл. 35
огласување, деловно управување,

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

деловна

(540)

систематизација, компилација и анализа на
деловни
податоци
и
информации
во

Kumodraska 290, 11000 Beograd, RS

SCALLA

собирање,

компјутерска база на податоци; услуги на
малопродажба (вклучувајќи преку интернет и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
(111) 20285

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/69

(220) 21/01/2012
(181) 21/01/2022

(450) 31/10/2013
(300) 302011040062.8 22/07/2011 DE
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
111 | С т р а н а

администрација;

останати комуникациски мрежи) врзани за
производи од класа 9
кл. 38

телекомуникации; услуги на новински

агенции;
изнајмување
телекомуникациска
опрема; информации за телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги на
истражување и дизајн во врска со тоа; услуги
на индустриски анализи и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер, софтвер и
база на податоци; одржување на компјутерски
софтвер; технички консултации; компјутерски
услуги во врска со електронско складирање на
податоци; изнајмување опрема за обработка
на податоци; услуги на дизајнирање веб
страна за други
(111) 20286

(151) 10/10/2013
Трговски марки
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(210) TM 2012/70

(220) 24/01/2012

(210) TM 2012/283

(220) 26/03/2012

(181) 24/01/2022

(181) 26/03/2022

(450) 31/10/2013

(450) 31/10/2013

(230)(300)
(732) ММЦ ПРОГРЕС
Булевар Македонија б.б., 2320 Делчево, MK
(740)
(540)

(732) Дрита Комерц ДООЕЛ
с.Палчиште, Тетово, MK
(540)

DRITA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 прашок за перење, средства за белење и
други супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање и сапуни

(591) црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи
кл. 25 облека
(111) 20287

(151) 10/10/2013

(210) TM 2012/282

(220) 26/03/2012
(181) 26/03/2022
(450) 31/10/2013

(732) Дрита Комерц ДООЕЛ
с.Палчиште, Тетово, MK

други супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање и сапуни
(111) 20212

(151) 30/09/2013

(210) TM 2012/306

(220) 29/03/2012

(181) 29/03/2022
(450) 31/10/2013
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт
Скопје

(540)

ул. „Ленинова" бр. 53/2, 1000 Скопје, MK

LEO

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 прашок за перење, средства за белење и
други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање и
сапуни
кл. 32

кл. 35 услуги за продажба, на големо и мало
со прашок за перење, средства за белење и

минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалаци, пијалаци
од овошје и овошни сокови, сирупи и други
прапарти за производство на пијалаци
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало
со прашок за перење, средства за белење и
други супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање, сапуни, минерална и сода
вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци
од овошје и овошни сокови, сирупи и други
прапарати за производство на пијалаци
(111) 20288
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(151) 10/10/2013

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PAVLODERM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
сапуни; парфимерија, есенцијални
масла,

козметички

производи,

креми

(козметички креми), креми за нега на лице и
тело, лосиони за коса; масти за козметичка
употреба,
шампони

препарати

за

нега

на

забите,

кл. 5 хигиенски производи за медицинска
употреба, нега на кожата (фармацевтски
производи за нега на кожата)
(111) 20197

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/483

(220) 14/05/2012
(181) 14/05/2022
(450) 31/10/2013

Трговски марки
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(732) Aktiebolaget Electrolux

(111) 20193

(151) 26/08/2013

S:t Goransgaten 143 SE-105 45 Stockholm, SE

(210) TM 2012/502

(220) 15/05/2012

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(181) 15/05/2022
(450) 31/10/2013

(540)
(732) Институт за акредитација на
Република Македонија
ул.Васил Главинов бб, блок X, мезанин,

(591) -

Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 7 правосмукалки, црева за правосмукалки,
вшмукувачи за правосмукалки , цевки што се
составни делови на машините
(111) 20170

(151) 14/10/2013

(210) TM 2012/495

(220) 15/05/2012
(181) 15/05/2022

(450) 31/10/2013
(732) АЛУШ-ЛИМ ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово
ул.Љубо Божиновски - Пиш бб, Тетово, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42
услуги во рамки на системот на
акредитацијата, а особено акредитација на
тела за оцена на сообразност, лаборатории за
тестирање и калибрација, тела кои вршат
сертификација на производи, тела кои вршат
сертификација на системи за управување (со
квалитетот,

со

животната

(551) индивидуална

инспекција и
сообразност;

други
сето

тела за оцена
во
согласност
пракса

во

(151) 23/08/2013

(210) TM 2012/506

(220) 16/05/2012
(181) 16/05/2022
(450) 31/10/2013

метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, метални материјали за

(732) Небојша Златевски

железнички шини, жици и кабли од обичен
метал кои не се електрични, браварски

Гостивар, MK

Долна Бањица, ул.Фазанерија 1 бр.96,
(540)

цевки, каси, производи од метал, кои не се
опфатени со другите класи, руди
кл. 8 рачни алати и направи
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
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на
со

(111) 20165

(510, 511)
кл. 6
обични метали и нивните легури,

производи, мали метални производи, метални

со

безбедноста, со сигурноста и друго),тела кои
вршат сертификација на лица, тела кои вршат

меѓународната и европската
областа на акредитацијата.
(591) црвена, црна и бела

средина,

Трговски марки
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(111) 20183

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/515

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

FIRE BALL ENERGY
DRINK (во изглед)

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, зелена, сребрена и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци
(111) 20184

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/514

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(111) 20182

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/516

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(540)

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
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(111) 20191

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/519

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK

GOLDCAFE
CAPPUCCINO
CLASSIC (во изглед)

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

(591) (554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(111) 20192

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/518

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(591) црвена, бела, кафена, портокалова и
жолта

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-

(551) индивидуална
(510, 511)

извоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK

кл. 30 кафе, замена за кафе

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(111) 20190

(151) 26/08/2013

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2012/520

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
115 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

CARAMELL (во
изглед)
(591) црвена, бела, кафена, портокалова и
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(111) 20188

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/522

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(591) црвена, бела, кафена, портокалова и
жолта
(551) индивидуална

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-

(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе

извоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK

(111) 20189

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/521

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

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

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, кафена, портокалова,
жолта, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе
(111) 20187

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/523

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

GOLDCAFE
CAPPUCCINO

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(181) 23/05/2022

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

(450) 31/10/2013

(540)
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

LEFT TWIX. RIGHT
TWIX. PICK A SIDE
(551) индивидуална
(591) црвена, бела, кафена, портокалова,
жолта, зелена

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти

(551) индивидуална

од месо; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе

компоти; јајца; млеко и млечни производи;
млекарски (dairy) производи; млечни пијалоци;
производи подготвени за конзумирање и кои

(111) 20172

(151) 23/08/2013

(210) TM 2012/524

(220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ASCALCIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали
за
завои,
материјали
за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 20200

(151) 14/10/2013

(210) TM 2012/540

(220) 23/05/2012
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што
се
состојат
првенствено
гореспоменатите производи

од

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз,
тапиоца и саго; брашно и подготовки
направени
(производи

од
житарици;
леб,
од тесто) и слатки;

колачи
овошни

сладоледи (ices); шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печиво; сол; сенф; оцет, сосови како
мирудии; мирудии; мраз; замена за кафе;
чоколадо за пиење; табли од житарици (cereal
bars); тестенини (pasta); резанци (noodles);
бисквити; торти; чоколадо; сладолед; смрзнати
слатки; песто; тревки (билки); производи
подготвени за конзумирање и кои што се
состојат првенствено од горе споменатите
производи
(111) 20176

(151) 14/10/2013

(210) TM 2012/544

(220) 25/05/2012
(181) 25/05/2022
(450) 31/10/2013

(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
Трговски марки
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(540)

КОКТА ОСВЕЖИ ГО
ЖИВОТОТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива, минерални и сода води и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци, вода, безалкохолни
аперитиви; есенции за производство на
пијалоци, безалкохолни коктели, слад за
пивска
шира(malt
wort),
ароматизирани
пијалоци на база на вода, овошје или овошни
екстракти
кл. 33 алкохолни пијалоци, коктели, аперитиви
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; дистрибуција на
примероци, големопродажба и малопродажба
на минерални води, сода води, безалкохолни
газирани

пијалоци,

пијалоци

од

овошје,

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци, вода, безалкохолни
аперитиви; есенции за производство на
пијалоци, безалкохолни коктели, слад за
пивска шира, ароматизирани пијалоци на база
на вода, овошје или овошни екстракти,
алкохолни пијалоци, коктели, аперитиви

(591) црвена, жолта, светло жолта, беж, окер
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,
мирудии); мирудии; мраз

сосови

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
(111) 20174

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/549

(220) 25/05/2012
(181) 25/05/2022
(450) 31/10/2013

(111) 20175

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/547

(220) 25/05/2012
(181) 25/05/2022

(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

(450) 31/10/2013

производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(како

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

ЖИТО ЛУКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
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компоти, јајца, млеко и млечни производи,

кл. 42

масла и масти за јадење

истражување и планирањето поврзано со нив;

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

индустриски анализи м истражувачки услуги;
изработка и развој на комјутерски хардвер и

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

софтвер

печење, сол, сенф; оцет,
мирудии); мирудии; мраз

(111) 20169

(151) 14/10/2013

(210) TM 2012/586

(220) 31/05/2012

сосови

(како

научни и технолошки услуги и

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

(181) 31/05/2022

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

(450) 31/10/2013

производство на пијалаци

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR

(111) 20164

(151) 23/08/2013

(210) TM 2012/560

(220) 29/05/2012

CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(181) 29/05/2022

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(450) 31/10/2013

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(732) Друштво за промет и услуги Д.С.
ДИЗАЈН ИДЕАЛ ДООЕЛ Скопје

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

ул.Штросмаерова бр.20, 1000 Скопје, MK

(540)

(740) Ивана Шујица
ул.Ангел Димовски бр.8/1-20, 1000 Скопје
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
делови
(591) црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 20195

(151) 14/10/2013

(210) TM 2012/588

(220) 05/06/2012
(181) 05/06/2022
(450) 31/10/2013

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;
канцелариски
материјали што ги користат

материјали;
уметниците;

пластични материјали за пакување ( не се
вклучени во другите класи); печатарски букви
кл. 41

образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности

автомобили и нивните структурни

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as NISSAN MOTOR CO., LTD)
No2, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, JP
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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NISSAN. INNOVATION
THAT EXCITES.

имено,

давање

на

информации

за

споредување на цени во областа на бензинот

(551) индивидуална

кл. 37
поправање или одржување на
автомобили, електрични возила вклучувајќи

(510, 511)
кл. 12 бродови/чамци и делови и опрема за

електрични автомобили, каравани, теретни
возила, комбиња, теренски возила (копнени

истите;

возила), автобуси, рекреативни возила (РВ),
спортски автомобили, тркачки автомобили,

автомобили,

електрични

возила

вклучувајќи електрични автомобили, каравани,
теретни возила, комбиња, теренски возила

камиони, вилушкари, и трактори за влечење

(копнени возила), автобуси, рекреативни
возила (РВ), спортски автомобили, тркачки

(трактори), и структурни делови и опрема за
истите; давање на информации за поправање

автомобили, камиони, вилушкари, и трактори
за влечење (трактори), и структурни делови и

или одржување на автомобили, електрични
возила вкпучувајќи електрични автомобили,

опрема за истите; моторни возила на две

каравани, теретни возила, комбиња, теренски
возила
(копнени
возила),
автобуси,

тркала, велосипеди и делови и опрема за
истите; колица; авто-кипери; авто-гурачи;

рекреативни

возила

(РВ),

спортски

апарат за влечење на автомобили; трактори
(машини за влечење); мотори и машини за

автомобили, тркачки автомобили, камиони,
вилушкари, и трактори за влечење (трактори),

копнени
возила;
осовини
за
возила;
преносници на сила и запчаници за машини;

и структурни делови и опрема за истите;
поправање или одржување на машини и

амортизери; кочници; мотори на наизменична

инструменти за мерење или тестирање;
поправање или одржување на машини или

струја/едносмерна струја, за копнени возила;
аларми против кражби за возила; самолепливи

апарати за дистрибуција или контрола на

гумени закрпи за поправка на внатрешни и
надворешни
гуми;
се
вклучено
во

електрична
одржување

меѓународната класа 12
кл. 35 услуги на мало продажба или на големо

поправање или одржување на модификатори
на фази; поправање или одржување на

продажба

полначи; поправање или одржување на
акумулатори и ќелии; поправање или

за

автомобили,
(исклучувајќи

различна

стока,

имено,

нивни
делови
и
прибор
нивен превоз); рекламни и

одржување

енергија;
поправање
или
на
ротациони
конвертори;

на

мотори

со

внатрешно

пропагандни
услуги
за
автомобили;
промовирање на електрични моторни возила

согорување; поправање или одржување на
делови на мотори со внатрешно согорување;

во јавност и промена во начинот на живот кои
тие го произведуваат; обезбедување на веб

поправање или одржување на стартери за
мотори, а не за сувоземни возила; поправки

сајтови

или одржување на делови за мотори на
наизменична струја (АЦ мотори) и едносмерна

кои

содржат

информации

за

производите за потрошувачка во врска со
електричните автомобили и информации кои

струја (ДЦ мотори); поправки или одржување

се однесуваат на купување на такви
автомобили; застапништва во област на

на генератори на наизменична струја (АЦ
генератори) и едносмерна струја (ДЦ

моторни возила; давање на информации за
електрични возила, имено, информации за

генератори) ; поправки или одржување на
агрегати; поправки или одржување на

производите за потрошувачка и информации

електрични жици или кабли; поправки или
одржување на телекомуникациони уреди и

за споредување на цени; промовирање на
стоки и услуги за други низ програми на

апарати;

поправки

или

одржување

на

поттикнувачки
награди
кои
вклучуваат
дистрибуција на ЕВ (електрични возила) низ

телефонски апарати; поправка или одржување
на делови и опрема за телекомуникациски

возење на кредит; информациони услуги,

машини и апарати ; поправка или одржување

С т р а н а | 120

Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

на телематски апарати за возила; поправка

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

или одржување на апарати за автоматско

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

известување за завршеток на полнење;
поправка или одржување на навигационен

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

систем на возила; поправка или одржување на
електронски машини, апарати и нивни делови;

Скопје
(540)

поправка или одржување на системи за
далечинска
контрола;
поправка
или
одржување

на

електроди;

поправка

или

одржување од магнетни јадра; поправка или
одржување на отпорни жици; услуги помош на
пат; посебно одговарање на повици за помош
на пат, менување на гуми, итно снабдување со
гориво, батерии за брзо палење и снабдување
со батерии за итни случаи; давање на
информации за состојбата на автомобилот,
имено, статус на полнење, за потребното
време за потполно полнење, статус за
исклучување, за полнење до крај; давање на
информации за состојбата на автомобилот,
имено, за потсетување на возачот да уклучи
нечие возило за полнење на батерии, услуги

CIMAVAX-EGF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
саниттарни препарати за медицински цели;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање, стоматолошки восок; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди
(111) 20180

(151) 26/08/2013

(210) TM 2012/600

(220) 08/06/2012
(181) 08/06/2022
(450) 31/10/2013

на одржување на возила, имено, давање на
електронски известувања по пат на интернет
известувајќи ги сопствениците на возилата за
времето за одржување на возила
(111) 20194

(151) 14/10/2013

(210) TM 2012/597

(220) 07/06/2012
(181) 07/06/2022
(450) 31/10/2013

(732) MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac
Sanayii A.S.
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok.
No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ERASEF

(732) CIMAB S.A.
Calle 206 No. 1926 e/19 y21, Atabey, Playa, La

(551) индивидуална
(510, 511)

Habana, CU

кл. 5 фармацевтски препарати
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број
(510) (111)
1
20206
20207
20208
20211
3
20186
20212
20238
20261
20262
20283
20284
20287
20288
20289
4
20211
20236
5
20172
20180
20194
20198
20204
20205
20212
20225
20231
20232
20238
20253
20266
20283
6
20170
20267
7
20197
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8
9

10
11
12

14

20236
20245
20259
20170
20173
20209
20248
20249
20250
20254
20255
20261
20262
20285
20246
20260
20236
20169
20195
20196
20210
20211
20235
20236
20244
20245
20250
20263
20265
20270
20201
20202
20261
20262

16

17

18

20

22
24

25

26
27

20164
20173
20201
20202
20207
20208
20211
20236
20261
20262
20283
20206
20211
20244
20233
20261
20262
20213
20230
20251
20201
20202
20201
20202
20230
20286
20171
20233
20261
20262
20286
20201
20202
20264

28

29

30

20261
20262
20268
20174
20175
20178
20200
20216
20217
20237
20243
20174
20175
20178
20182
20183
20184
20187
20188
20189
20190
20191
20192
20200
20214
20220
20221
20222
20223
20224
20237
20243
20252
20257
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20258
20258
20165
20174
20175
20176
20218
20219
20237
20243
20287
20166
20167
20176
20177
20179
20181
20241
20242
20273
20274
20275
20276
20277
20278

31
32

33

34

35

20279
20280
20281
20282
20168
20176
20195
20201
20202
20203
20213
20214
20218
20219
20226
20227
20228
20229
20230
20233
20241
20242
20248
20249
20251

36
36
37

38
39

41

20256
20269
20285
20287
20288
20199
20234
20170
20195
20251
20285
20214
20216
20217
20164
20168
20201
20202
20228
20229
20239
20240
20247
20261
20262

42

43

44
45

20271
20272
20164
20168
20173
20193
20226
20227
20248
20249
20285
20166
20167
20177
20185
20239
20271
20272
20215
20168
20228
20229

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(732)
(111)
(210)

носител на правото на трговската марка
регистарски број
број на пријавата

(732)
Abbott Medical Optics Inc.
Aktiebolaget Electrolux
ALSORAYAI TRADING INDUSTRIAL GROUP
Anson's Herrenhaus KG
B.Braun Melsungen
BEOHEMIJA d.o.o.
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(111)
MK/T/ 2012/33
MK/T/ 2012/483
MK/T/ 2012/38
MK/T/ 2011/1370
MK/T/ 2011/764
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(210)
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20264
20233
20198
20283
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BEOHEMIJA d.o.o.
Chipita Industrial and Commercial Company S.A.
CIMAB S.A.
CINEPLEXX International GmbH
CINEPLEXX International GmbH
DC Comics, a New York Partnership
DC Comics, a New York Partnership
Deckers Outdoor Corporation
Deutsche Telekom AG
Droga Kolinska, Zivilska industrija d.d.
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company
organized and existing under the laws of the State of
Delaware
GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI
ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON
HONDA MOTOR CO., LTD.
Janssen R&D Ireland
JT International S.A.
JT International S.A.
JT International S.A.
JT International S.A.
JT International S.A.
JT International S.A.
JT International S.A.
JT International S.A.
JT International S.A.
JT International S.A.
KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
LG Life Sciences, Ltd.
Marpal SA Administracao e Participacoes
Marpal SA Administracao e Participacoes
Mars, Incorporated
McConway & Torley, LLC
Merck Sharp & Dohme Corp.
Merck Sharp & Dohme Corp.
MIKASA CORPORATION
MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.
NGK SPARK PLUG CO., LTD.
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as
NISSAN MOTOR CO., LTD)
Novartis AG
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MK/T/ 2012/67
MK/T/ 2011/749
MK/T/ 2012/597
MK/T/ 2012/53
MK/T/ 2012/54
MK/T/ 2012/34
MK/T/ 2012/35
MK/T/ 2011/1009
MK/T/ 2012/69
MK/T/ 2012/544
MK/T/ 2011/817

20284
20178
20194
20271
20272
20261
20262
20171
20285
20176
20196

MK/T/ 2011/798

20289

MK/T/ 2012/15
MK/T/ 2011/1115
MK/T/ 2012/55
MK/T/ 2012/56
MK/T/ 2012/57
MK/T/ 2012/58
MK/T/ 2012/59
MK/T/ 2012/60
MK/T/ 2012/61
MK/T/ 2012/62
MK/T/ 2012/63
MK/T/ 2012/64
MK/T/ 2011/1142

20245
20225
20273
20274
20275
20276
20277
20278
20279
20280
20281
20282
20240

MK/T/ 2012/30
MK/T/ 2012/1
MK/T/ 2012/10
MK/T/ 2012/11
MK/T/ 2012/540
MK/T/ 2012/44
MK/T/ 2011/1327
MK/T/ 2011/1328
MK/T/ 2012/45
MK/T/ 2012/600
MK/T/ 2012/32
MK/T/ 2012/588

20257
20204
20211
20244
20200
20267
20231
20232
20268
20180
20259
20195

MK/T/ 2012/2

20205
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Rodrigo Minguell Font
Shenzhen YONGNUO Photographic Equipment Co, Ltd.,
SHIMANO INC.
SHIMANO INC.
SHIMANO INC.
SIDELA SA
SIDELA SA
SIDELA SA
The Goodyear Tire & Rubber Company
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)
Tyco Safety Products Canada Ltd.
Tyco Safety Products Canada Ltd.
UNIMED PHARMA s.r.o.,
YANMAR CO., LTD.
АЛУШ-ЛИМ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Брокерска куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД СКОПЈЕ
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско
д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје
ДПТУ АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје
ДПТУ Наутилус Трејд ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ДПТУ Херба-Хем Дооел
ДПТУ Херба-Хем Дооел
Дрита Комерц ДООЕЛ
Дрита Комерц ДООЕЛ
Друштво за консултантски услуги, проектирање и
развој на геоинформациони системи
ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје
Друштво за консултантски услуги, проектирање и
развој на геоинформациони системи
ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и
слаткарски производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и
слаткарски производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС
Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС
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MK/T/ 2012/37
MK/T/ 2012/8
MK/T/ 2012/20
MK/T/ 2012/39
MK/T/ 2012/51
MK/T/ 2012/3
MK/T/ 2012/4
MK/T/ 2012/5
MK/T/ 2012/9
MK/T/ 2011/20

20263
20209
20250
20265
20270
20206
20207
20208
20210
20235

MK/T/ 2012/586

20169

MK/T/ 2012/25
MK/T/ 2012/26
MK/T/ 2012/43
MK/T/ 2011/1179
MK/T/ 2012/495
MK/T/ 2011/647
MK/T/ 2011/481
MK/T/ 2011/482
MK/T/ 2011/483
MK/T/ 2012/47
MK/T/ 2011/1304
MK/T/ 2012/29
MK/T/ 2011/1177
MK/T/ 2011/1178
MK/T/ 2012/282
MK/T/ 2012/283
MK/T/ 2012/18

20254
20255
20266
20236
20170
20199
20167
20166
20177
20269
20230
20256
20241
20242
20287
20288
20248

MK/T/ 2012/19

20249

MK/T/ 2012/547

20175

MK/T/ 2012/549

20174

MK/T/ 2011/1006

20181

MK/T/ 2011/1007

20179
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Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
"ФРАНЦК МАКЕДОНИЈА" ДООЕЛ СКОПЈЕ
Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС
ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, услуги и трговија
УНИПЕР-2 Васо ДООЕЛ експорт-импорт Валандово
Друштво за промет и услуги Д.С. ДИЗАЈН ИДЕАЛ
ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
and подружница 1 МАЈ ТАЈМ Скопје
Друштво за трговија и услуги УРБАН АРТИСТ дооел
Скопје
Друштво за трговија на големо и мало АНТЕРА
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО
Друштво за трговија на мало МАГНУС-ФИТ дооел
Скопје
Друштво за трговија на мало МАГНУС-ФИТ дооел
Скопје
Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и
услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз,
Гостивар
Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕРАК
СТИЛ ДООЕЛ
Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
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MK/T/ 2011/908

20237

MK/T/ 2012/306

20212

MK/T/ 2012/514

20184

MK/T/ 2012/515

20183

MK/T/ 2012/516

20182

MK/T/ 2012/518

20192

MK/T/ 2012/519

20191

MK/T/ 2012/520

20190

MK/T/ 2012/521

20189

MK/T/ 2012/522

20188

MK/T/ 2012/523

20187

MK/T/ 2012/31

20258

MK/T/ 2012/560

20164

MK/T/ 2011/746
MK/T/ 2011/745

20201
20202

MK/T/ 2011/970

20215

MK/T/ 2009/1144

20203

MK/T/ 2012/23
MK/T/ 2011/1249

20252
20228

MK/T/ 2011/1250

20229

MK/T/ 2011/905

20214

MK/T/ 2011/775

20185

MK/T/ 2012/524

20172
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Индустрија за млеко, млечни производи и сокови
АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови
АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
Институт за акредитација на Република Македонија
Михајлоски Михајло
Михајлоски Михајло
МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО
ММЦ ПРОГРЕС
Небојша Златевски
Оптика ПАНДА ОПТИК - Манчева Панда ДООЕЛ Скопје
ПЕТКОВСКИ ТРАЈЧЕ
Поленамарк дооел Скопје
Скијачки Центар „Заре Лазаревски" Д.О.О.
СМАРТ ЛИВИНГ Доо Скопје
СОФА СТУДИО ДОО Скопје
Трговско друштво за надворешен и внатрешен
промет ЗЕГИН ДОО Скопје
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија
''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
ФИТОФАРМ
Фондација за одржлив развој ПРЕДА ПЛУС Прилеп
Фондација Метаморфозис
Фондација Метаморфозис

MK/T/ 2011/991

20218

MK/T/ 2011/992

20219

MK/T/ 2011/1090
MK/T/ 2011/1091
MK/T/ 2011/1093
MK/T/ 2011/1095
MK/T/ 2011/1096
MK/T/ 2012/502
MK/T/ 2011/971
MK/T/ 2011/972
MK/T/ 2011/1034
MK/T/ 2011/1220
MK/T/ 2012/70
MK/T/ 2012/506
MK/T/ 2012/16

20220
20221
20222
20223
20224
20193
20216
20217
20173
20243
20286
20165
20246

MK/T/ 2012/17
MK/T/ 2010/554
MK/T/ 2011/1089
MK/T/ 2012/22
MK/T/ 2011/885
MK/T/ 2012/24

20247
20234
20239
20251
20213
20253

MK/T/ 2011/590

20186

MK/T/ 2011/884
MK/T/ 2011/819
MK/T/ 2011/1241
MK/T/ 2011/1242

20238
20168
20226
20227

ПРОМЕНИ
(111) 5212
(732) Arla Foods amba

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK
(111) 1755
(732) Glaxo Group Limited, a British company
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(111) 1833
(732) THE TIMBERLAND COMPANY
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire
03885, US
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(732) Elan Pharma International Limited
(111) 4419

Treasury Building, Lower Grand Canal Street,

(732) Arla Foods amba
Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK

Dublin 2, IE

(111) 8143

(111) 10870
(732) Autumnpaper Limited

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing

Chalegrove House, 34-36 Perrymount, Road
Haywards Heath, West Sussex, RH16 3DN, GB

under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State
of Michigan 48265-3000, US

(111) 10872
(732) DEERE & COMPANY

(111) 8143

One John Deere Place Moline, Illinois 61265,
US

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing

(111) 10871

under the laws of the State of Delaware

(732) DEERE & COMPANY

300 Renaissance Center, City of Detroit, State
of Michigan 48265-3000, US

One John Deere Place Moline, Illinois 61265,
US

(111) 8501

(111) 11193

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing

(732) Алфа Банка АД Скопје
ул. "Димитрие Чуповски" бр. 2, 1000 Скопје,

under the laws of the State of Delaware

MK

300 Renaissance Center, City of Detroit, State
of Michigan 48265-3000, US

(111) 12105

(111) 8501

(732) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing

с.Радово бр. 45, Босилово, 2400 Струмица,
MK

under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State
of Michigan 48265-3000, US

(111) 14127
(732) La Senza Corporation

(111) 10923

1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P
1H6, CA

ПРЕНОС
(111) 2121
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Ante Starcevica 32 HR- 48000 Koprivnica, HR

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 2719
(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

(111) 2824

Ante Starcevica 32 HR- 4800 Koprivnica

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

Croatia, HR
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(111) 6834

(111) 8933

(732) Kraft Foods Group Brands LLC.
Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093,

(732) Kraft Foods Global Brands LLC,
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,

US

US

(111) 8143
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited

(111) 8931
(732) Kraft Foods Global Brands LLC,

liability company organized and existing

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,

under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State

US

of Michigan 48265-3000, US

(111) 11546
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited

(111) 8501
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

liability company organized and existing

(111) 11543

under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

of Michigan 48265-3000, US
(111) 11734
(111) 9491
(732) Prince Sports, Inc.,

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

One Advantage Court, Bordentown, NJ 08505,
US

(111) 17482
(732) "РАНРС" ДООЕЛ

(111) 8932
(732) Kraft Foods Global Brands LLC,

МЛАДОСТ - 3 Бр. 325, вл.2. кат. 7 ст.12, 1712
Софија, BG

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
US

СПОЈУВАЊЕ
(111) 2719

(111) 14127

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

(732) La Senza Corporation

Ante Starcevica 32 HR- 4800 Koprivnica
Croatia, HR

1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P
1H6, CA

(111) 14127

(111) 14127

(732) La Senza Corporation
1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P

(732) La Senza Corporation
1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P

1H6, CA

1H6, CA
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(111) 14127

1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P

(732) La Senza Corporation

1H6, CA

ПРОДОЛЖУВАЊА
(111) 667

(186) 28/02/2022

(111) 386

(186) 10/12/2021

(111) 971

(186) 05/01/2022

(111) 973

(186) 05/01/2022

(111) 3015

(186) 22/08/2018

(111) 4908

(186) 24/02/2022

(111) 4891

(186) 18/02/2022

(111) 4892

(186) 21/04/2022

(111) 4940

(186) 07/04/2022

(111) 5023

(186) 19/12/2021

(111) 5017

(186) 31/01/2022

(111) 5104

(186) 14/01/2022

(111) 5067

(186) 05/03/2022

(111) 5065

(186) 05/03/2022

(111) 5077

(186) 05/03/2022

(111) 5073

(186) 05/03/2022

(111) 5084

(186) 05/03/2022

(111) 5082

(186) 05/03/2022

(111) 5057

(186) 05/03/2022

(111) 5054

(186) 05/03/2022

(111) 5083

(186) 05/03/2022

(111) 5052

(186) 05/03/2022

(111) 5051

(186) 05/03/2022

(111) 5071

(186) 05/03/2022

(111) 5070

(186) 05/03/2022

(111) 5212

(186) 14/02/2022

(111) 5118

(186) 05/03/2022

(111) 5117

(186) 05/03/2022

(111) 5127

(186) 05/03/2022

(111) 5128

(186) 05/03/2022

(111) 5129

(186) 05/03/2022

(111) 5130

(186) 05/03/2022
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(111) 5133

(186) 05/03/2022

(111) 5134

(186) 05/03/2022

(111) 5135

(186) 05/03/2022

(111) 5136

(186) 05/03/2022

(111) 5137

(186) 05/03/2022

(111) 5138

(186) 05/03/2022

(111) 5140

(186) 05/03/2022

(111) 5142

(186) 05/03/2022

(111) 5144

(186) 05/03/2022

(111) 5147

(186) 05/03/2022

(111) 5148

(186) 05/03/2022

(111) 5116

(186) 05/03/2022

(111) 5115

(186) 05/03/2022

(111) 5149

(186) 05/03/2022

(111) 5260

(186) 05/03/2022

(111) 5259

(186) 05/03/2022

(111) 5114

(186) 05/03/2022

(111) 5150

(186) 05/03/2022

(111) 5113

(186) 05/03/2022

(111) 5258

(186) 05/03/2022

(111) 5257

(186) 05/03/2022

(111) 5151

(186) 05/03/2022

(111) 5152

(186) 05/03/2022

(111) 5154

(186) 05/03/2022

(111) 5095

(186) 05/03/2022

(111) 5089

(186) 05/03/2022

(111) 5092

(186) 05/03/2022

(111) 5250

(186) 12/12/2021

(111) 2635

(186) 10/08/2022

(111) 1526

(186) 27/03/2022

(111) 2560

(186) 05/01/2022

(111) 4211

(186) 10/12/2021

(111) 1941

(186) 01/03/2022

(111) 3333

(186) 25/01/2022

(111) 4331

(186) 24/04/2022

(111) 4396

(186) 10/12/2021

(111) 4399

(186) 10/12/2021

(111) 4419

(186) 01/03/2022

(111) 2824

(186) 21/12/2017

131 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник 20/5, октомври 2013, Скопје

(111) 1367

(186) 14/02/2022

(111) 3267

(186) 24/03/2022

(111) 2239

(186) 25/09/2022

(111) 4670

(186) 23/08/2016

(111) 4671

(186) 23/08/2016

(111) 4758

(186) 10/11/2022

(111) 3313

(186) 17/12/2022

(111) 6930

(186) 26/04/2016

(111) 8143

(186) 19/05/2018

(111) 8267

(186) 03/11/2018

(111) 8397

(186) 08/12/2018

(111) 9306

(186) 21/12/2018

(111) 9462

(186) 18/03/2019

(111) 10411

(186) 16/02/2021

(111) 10573

(186) 05/06/2021

(111) 10715

(186) 17/09/2021

(111) 13348

(186) 15/11/2021

(111) 10841

(186) 22/11/2021

(111) 10905

(186) 10/12/2021

(111) 11464

(186) 19/12/2021

(111) 10862

(186) 09/01/2022

(111) 10878

(186) 10/01/2022

(111) 10836

(186) 16/01/2022

(111) 10870

(186) 29/01/2022

(111) 11289

(186) 30/01/2022

(111) 11290

(186) 05/02/2022

(111) 10889

(186) 07/02/2022

(111) 10893

(186) 07/02/2022

(111) 10926

(186) 07/02/2022

(111) 10872

(186) 19/02/2022

(111) 10871

(186) 19/02/2022

(111) 11335

(186) 22/02/2022

(111) 11336

(186) 22/02/2022

(111) 11293

(186) 28/02/2022

(111) 11231

(186) 07/03/2022

(111) 11210

(186) 15/03/2022

(111) 11249

(186) 20/03/2022

(111) 14986

(186) 21/03/2022

(111) 12172

(186) 07/05/2022
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(111) 12122

(186) 14/05/2022

(111) 12123

(186) 14/05/2022

(111) 11032

(186) 22/05/2022

(111) 11193

(186) 24/05/2022

(111) 11124

(186) 11/06/2022

(111) 11362

(186) 02/07/2022

(111) 11019

(186) 04/09/2022

(111) 11224

(186) 19/09/2022

(111) 11138

(186) 19/11/2022

(111) 12105

(186) 17/12/2022

(111) 11673

(186) 17/03/2023

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ
(111) 14588
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 3 препарати за нега на кожата што немаат лековито дејство, односно, средства за чистење,
средства за навлажнување, тонери, средства за нега, средства за смекнување и симнување
површински слој на кожа од лице и тело; препарати за осветлување на кожата со цел да се
намали појава на темна пигментација; локален крем кој ја намалува појавата на целулит;
препарати за нега на косата, односно, шампони, балзами, гел за обликување, лак за коса и
средства за зацврснување;
препарати за лична хигиена што немаат лековито дејство, односно, лични дезодоранси,
лосиони по бричење, гел за заби, течности за плакнење уста; колонска вода за мажи и жени;
козметички производи, односно,
балзам за усни
што немаат лековито дејство;
повеќенаменски детергенти; препрати за чистење во домакинство за сите намени
кл. 5 диетални и хранливи додатоци во храната во облик на таблета, капсула,течност и прав;
замена на оброк и енергетски додатоци, односно, хранливи енергетски штанглички, замена на
оброк во штанглички, и замена на оброк во облик на "шејкови"; мултивитамински и минерални
додатоци за возрасни и деца; препарати за локално третирање на кожата, односно, спрејови
за прва помош што содржат aloe vera за привремено олеснување од мали исеченици,
гребнатинки, абразија на кожа и изгореници од сонце; локални ветеринарски препарати за
кожа и крзно за привремено олеснување на мали иритации
кл. 30 растителни чаеви во кесечки; мед од пчели
кл. 32 сок од aloe vera, пијалоци од aloe vera и aloe vera пулпа (каша); aloe vera сок измешан со
овошен сок (сокови); изворска вода во шишиња
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ПРЕСТАНОК
(111) 652

(111) 3797

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 25/03/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 23/03/2012

(111) 827
Правото на трговската марка престанува да

(111) 4855
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 22/01/2012

важи на: 10/01/2012

(111) 2805
Правото на трговската марка престанува да

(111) 5018
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 05/01/2012

важи на: 20/12/2011

(111) 2796

(111) 5020

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/01/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/12/2011

(111) 902

(111) 1553

Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да

важи на: 05/01/2012

важи на: 30/10/2011

(111) 903
Правото на трговската марка престанува да

(111) 4518
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 05/01/2012

важи на: 05/01/2012

(111) 904

(111) 8580

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/01/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 29/12/2007

(111) 905

(111) 8048

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/01/2012

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 12/01/2008

(111) 906
Правото на трговската марка престанува да

(111) 7342
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 05/01/2012

важи на: 05/11/2009

(111) 972
Правото на трговската марка престанува да

(111) 7433
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 05/01/2012

важи на: 22/11/2009

(111) 1118

(111) 9857

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 10/12/2011

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 12/07/2010
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(111) 9824

(111) 11751

Правото на трговската марка престанува да

Правото на трговската марка престанува да

важи на: 18/09/2010

важи на: 10/12/2011

(111) 10203
Правото на трговската марка престанува да

(111) 11943
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 09/11/2010

важи на: 12/12/2011

(111) 10768

(111) 11191

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 02/10/2011

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 20/12/2011

(111) 10767

(111) 10897

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/10/2011

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 08/01/2012

(111) 11393
Правото на трговската марка престанува да

(111) 10899
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 05/12/2011

важи на: 08/01/2012

(111) 10951
Правото на трговската марка престанува да

(111) 13566
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 07/12/2011

важи на: 29/01/2012
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ЗАШТИТА НА
ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ
СО ОЗНАКА НА
ПОТЕКЛО

Регистарски број на географскиот
назив кој се штити со ознака на 53
потекло:
13-3/2-2013 ГН/2013/2 од 02/10/2013
Број и дата на решението:
година
Дата на впишување во регистар: 02/10/2013 " БЕЛ МЕРМЕР СИВЕЦ"
Видот на производот: доломитски бел мермер
територијата на север од Пелагониската
котлина од рудникот Сивец па се до
Назив на географското подрачје:
с.Витолишта, во крајниот јужен дел на
Мариово, на исток до Беловодица.
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ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ
ВПИШУВАЊЕ
176. Бојан Манев, адвокат
ул. “Јован Наумов Алабакот” бр. 10
Велес
Република Македонија
моб. 389 078 279 280
e-mail: bojan_manev@yahoo.com
177. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје
Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3140 900
Факс. 389 02 3116 525
e-mail: office@mk.pwc.com
178. Фани Михалјовска, адвокат
ул. “Лермонтова” бр. 3/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3129 072, 389 02 3151 637
факс. 389 02 3129 072
моб. 389 070 244 828
e-mail: fanimihaljovska@hotmail.com
179. Трајче Саздов, адвокат
ул. “11 Октомври” бр. 86/1-3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3241 144
e-mail: strajce@gmail.com
180. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2466 001
e-mail: info@businesslaw.mk
181. Весна Јовановска, адвокат
Ул. 1 бр. 32,
с. Трубарево
Република Македонија
Моб. 389 078 219 176
e-mail: vesna_982@yahoo.com

Застапници
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182. Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: nikodije@hotmail.com
183. Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3232065
e-mail: contact@bonafide.mk
184. Марин, ГАВРИЛОВСКИ, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 075 471 559
факс: . 02 3116 238
E-mail: office@industrialproperty.com
185. Петро Јанура, адвокат
ул. Орце Николов 94,
1000 Скопје
Република Македонија
моб 389 70 228 619
е-маил: januralawoffice@gmail.com

БРИШЕЊЕ
139. КПМГ ДООЕЛ Скопје
Соравиа Центар Скопје, 7ми кат
ул. Војвода Васил Аџиларски бб,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3135 220
Факс 389 02 3111 811
е-маил: ishujica@kpmg.com
140. Снежана Цабевска, адвокат
ул. Даме Груев 7/8
1000 Скопје
моб. 070/ 990-788
е- маил: cabevska@gmail.com
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141. Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com
142. Адвокатско друштво Велјаноски,
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. Факс/ 389 02 3127 157
е-маил: veljanoski@hotmail.com
164. Петро Јанура, адвокат
ул. Орце Николов 94,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 223 214
моб 389 70 228 619
е-маил: janura@gmail.com
162. Стево Наумов, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр. 21/3-1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2700-7111
моб. 389 070 206-295
e-mail. stefan@samarina.com.mk
171. Игор Александровски, адвокат
ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Тел./ факс 389 02 2466 001
е-маил: aleksandrovski@businesslav.com.mk
115. Александра, ГАВРИЛОВСКА, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 30 60 690

ПРОМЕНИ
118. Валентина, ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА, адвокат
ул. “Пролет” бр. 10А 2/13
Застапници
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1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3298-280
факс. 389 02 3225-089
163. Зоран Стојановски, адвокат
ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 389 044 336-714
моб. 389 071 240-989
e-mail. zsfeniks@gmail.com
170. Маја Парговска, адвокат
Ул. Миладин Поповиќ бр. 13, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел. / факс 389 2 3256 657
e-mail: advokati@email.com
158. Маја Бариќ, адвокат
бул. Видое Смилевски Бато 39 локал 6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 6145 002
e-mail: contact@juridica-intellectual.com
124. Македонска Авторска Агенција ДОО
бул. Кочо Рацин 14
1000 Скопје, МК
со впишување на ново лице вработено кај застапникот - Јагода Дуковска
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