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

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за
признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека
не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на
траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице,
согласно членот 276 став (1) од Законот.
По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за
ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот
на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред
поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот
Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се
објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот
66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни
барања.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските
патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање
за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За
специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на
пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)
______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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(51) B 60G 11/00, B 60G 3/00, B 60G 11/23, B

ул. Томе Арсовски, бр. 49/42, 1000 Скопје,,

60G 11/22

MK

(11) 8886
(21) 2017/860

(13) А
(22) 13/11/2017

(72) Петар Таневски
(54) УРЕД ЗА ЕЛАСТИЧНО ВРЗУВАЊЕ

(45) 31/01/2019
(30) П20170960 13/11/2017 MK

ПОМЕЃУ ПОЛУОСКА СО СОСТЕМ НА
ПОТПИРАЊЕ СО ГУМЕН ТОРЗИОНЕН

(73) Петар Таневски

ЕЛЕМЕНТ И КОНСТРУКЦИЈА НА ВОЗИЛО
(57)

(51) F 24F 7/04

ул. Февруарски Поход 22 1/28, 1000

(11) 8885
(21) 2017/891

(13) А
(22) 21/11/2017

Скопје,, MK
(72) Микески Марјан

(45) 31/01/2019
(30) П20170891 21/11/2017 MK

(54) Прочистувач на воздух за градски
средини

(73) Микески Марјан

(57)

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(51)
8B60G3/00

(51) основен
8B60G11/00

(11)
8886

(13)
A

8B60G11/23

8B60G11/00

8886

A

8F24F7/04

8F24F7/04

8885

A

8B60G11/00

8B60G11/00

8886

A

8B60G11/22

8B60G11/00

8886

A

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

(51)
B 60G 11/00, B 60G 3/00, B 60G 11/23, B 60G 11/22
F 24F 7/04
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ПРОМЕНИ
(11) 2726
(73) Agouron Pharmaceuticals , LLC

(11) 7813

10646 Science Center Drive, San Diego, CA

(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

92121, US

Unlimited Company
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

(11) 2790
(73) Agouron Pharmaceuticals , LLC

(11) 7815

10646 Science Center Drive, San Diego, CA
92121, US

(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Unlimited Company
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

(11) 3270
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

(11) 6436

Unlimited Company
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Unlimited Company
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

(11) 3270
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

(11) 7318

Unlimited Company
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

(73) Millennium Pharmaceuticals, Inc.
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA
02139, US

(11) 4670
(73) Melinta Subsidiary Corp.
300 George Street, Commerce Suite 301 New

(11) 8358
(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.

Haven, 06511 Connecticut, US

Passeig de la Zona Franca, 109, 4a planta
08038 Barcelona, ES

(11) 5472
(73) MorphoSys AG
Semmelweisstrasse 7, D-82152 Planegg, DE

ПРЕНОС
(11) 2726
(73) Agouron Pharmaceuticals, LLC

10646 Science Center Drive, San Diego, CA
92121, US

10646 Science Center Drive, San Diego, CA
92121, US

(11) 7671
(73) Eisai Inc.

(11) 2790
(73) Agouron Pharmaceuticals, LLC

100 Tice Blvd., Woodcliff, New Jersey 07677,
US
4
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Leobersdorferstrasse 31-33
(11) 8579

2552 Hirtenberg, AT

(73) Hirtenberger Defence Europe GmbH

ПРЕСТАНОК
(11) 1349
(73) Bayer HealthCare LLC
555 White Plains Road Tarrytown, New York

(11) 2383
(73) GlaxoSmithKline LLC

10591, US

Corporation Service Company, Suite 400,
2711 Centreville Road Wilmington, Delaware

(11) 1861

19808, US

(73) Bayer HealthCare LLC
555 White Plains Road Tarrytown, New York

(11) 2629

10591, US

(73) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,

(11) 2036
(73) Bayer HealthCare LLC

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

555 White Plains Road Tarrytown, New York

(11) 3309

10591, US

(73) Jончевски Ратко
бул.Јане Сандански 12-4/7 1000 Скопје, MK

(11) 869
(73) Sanofi - Aventis

(11) 3096

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(73) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,

(11) 1047

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(73) Alvetra Ltd.
136, St. Christopher Street, Valletta, MT

(11) 5366

(11) 1158

(73) Euro-Celtique S.A.
2, avenue Charles de Gaulle 1653

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

Luxembourg, LU
(11) 5353

(11) 2152
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

(73) Euro-Celtique S.A.
2, avenue Charles de Gaulle 1653

2, Avenue Charles de Gaulle L-1653
Luxembourg, LU

Luxembourg, LU
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(51) C 07C 53/40, C 07C 53/18, C 07D 451/12, C

Osaka-shi

07D 498/08, C 07D 221/22, C 07D 519/00, C 07D

Osaka 541-0045, JP

453/02, C 07D 471/04, C 07D 471/08, A 61K
31/19, A 61K 31/5386

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

(11) 8887
(21) 2018/275

(13) Т1
(22) 03/04/2018

(72) HITCHCOCK, Stephen; MONENSCHEIN,
Holger; REICHARD, Holly; SUN, Huikai; KIKUCHI,

(45) 31/01/2019
(30) US201261672709P 17/07/2012 US and

Shota; MACKLIN, Todd and HOPKINS, Maria
(54) 5-HT3 РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТИ

US201261708521P 01/10/2012 US

(57) 1 Соединението 1-(1-метил-1H-пиразол-4-

(96) 16/07/2013 EP13742355.4
(97) 10/01/2018 EP2875011

ил)-N-((1R,5S,7S)-9-метил-3-окса-9азабицикло[3.3.1]-нонан-7-ил)-1H-индол-3-

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

карбоксамид или негова фармацевтски
прифатлива сол.

Chuo-ku

, има уште 2 патентни барања

(51) H 01L 31/02, H 02J 7/35, H 02J 3/38
(11) 8891
(13) Т1

да се поврзе на товар (RL; 31) придвижуван од
селектираниот фотоволтаичен уред;

(21) 2018/276

(22) 03/04/2018

овозможување трет приклучок на прекинувачот

(45) 31/01/2019
(30) US201461947326P 03/03/2014 US;

да се поврзе на извор на напон (50), назначено
со тоа, што прекинувачот (55) може да работи

US201462022087P 08/07/2014 US and
US201514628079 20/02/2015 US

во прва позиција за да се обезбеди струјна
патека помеѓу селектираниот фотоволтаичен

(96) 03/03/2015 EP15710361.5
(97) 10/01/2018 EP3114746

уред (10; 200) и изворот на напон (50) и втора
позиција за да се обезбеди струјната патека

(73) Solarlytics, Inc.

помеѓу селектираниот фотоволтаичен уред

288 Lindbergh avenue
Livermore, CA 94551-9512, US

(200) и товарот (RL; 31); и
нанесување напонски сигнал (VApp) генериран

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

од изворот на напон (50) на селектираниот
фотоволтаичен уред (10; 200), напонскиот

(72) MCNAMARA, Robert, P. and RAYMOND,
Douglas, M.

сигнал има прва состојба за генерирање
надворешно електрично поле (250) долж

(54) МЕТОДА И СИСТЕМ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

селектираниот фотоволтаичен уред (10; 200) со

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОЛИЊА НА ПОВЕЌЕ
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

префрлање на прекинувачот (55) во првата
позиција, и втора состојба за да се обезбеди

(57) 1 Метода за управување мнозинство на
фотоволтаични уреди (10; 200), која опфаќа:

електрична изолација помеѓу изворот на напон
(50) и товарот (RL; 31) со префрлање на

овозможување прв приклучок на прекинувач
(55) да се поврзе за селектиран фотоволтаичен

прекинувачот (55) во втората позиција.

уред;

, има уште 5 патентни барања

овозможување втор приклучок на прекинувачот

6

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51)
(11) 8889
(21) 2018/277

(13) Т1

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

(22) 03/04/2018
(45) 31/01/2019

(72) Blattler, Dr. Walter
(54) МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ СО

(30) US141316P 25/06/1999 US and
US189844P 16/03/2000 US

КОРИСТЕЊЕ НА АНТИ-ERBB АНТИТЕЛОМАИНТАСИОНИД КОНЈУГАТИ

(96) 23/06/2000 EP14169178.2

(57) 1 Антитело-маитансиноид конјугат, каде

(97) 31/08/2018 EP2803367
(73) ImmunoGen, Inc.

што антителото е huMAb4D5-8 или негов антиген
врзу¬вач¬ки
фрагмент.

830 Winter Street
Waltham, MA 02451-1477, US

, има уште 6 патентни барања

7

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(54) ТЕРАПЕВТСКИ НУКЛЕАЗА СОСТАВИ И
МЕТОДИ

(51) C 07K 19/00, C 07K 16/44, C 12N 9/22, C
12N 15/55, C 12N 15/62, A 61K 38/46
(13) Т1
(22) 10/04/2018

(57) 1 Молекул на хибридна нуклеаза што
содржи човечка РНаза и мутантен човечкки ИгГ1

(45) 31/01/2019
(30) US201161480961P 29/04/2011 US and

Фк домен, назначено со тоа, што човечката
РНаза е оперативно поврзана со Фк доменот и

US201261617241P 29/03/2012 US

каде што Фк доменот вклучува П238С мутација и

(96) 27/04/2012 EP12777116.0
(97) 10/01/2018 EP2704737

П331С мутација и има намалена цитотоксичност
релативно на молекул на хибридна нуклеаза

(73) University of Washington
UW Center for Commercialization

што има немодифициран Фк домен, и каде што
молекулот на хибридна нуклеаза содржи:

4311 11th Avenue N.E., Suite 500
Seattle, WA 98105-4608, US

секвенца на амино киселина образложена во
СЕК ИД БР: 96, 92, 62, или 78; или

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

секвенца на амино киселина образложена во

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LEDBETTER, Jeffrey, A.; HAYDEN-

СЕК

LEDBETTER, Martha; ELKON, Keith and SUN,
Xizhang

, има уште 11 патентни барања

(11) 8888
(21) 2018/289

8

ИД

БР:

98

или

94.

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) B 29C 49/06, B 29C 49/12, B 29C 49/16, B
29C 49/78, B 29C 49/42, B 29C 49/48, B 29C

(57)
1
Постапка за формирање на ПЕТ
пластичен контејнер со калап со дување (10) со

49/64, B 29C 49/18
(11) 8892

(13) Т1

подобрени термички својства, со процес кој ги
опфаќа следните чекори, на интегриран систем:

(22) 07/05/2018
(45) 31/01/2019

•

(21) 2018/361

инјектирање на стопена ПЕТ смола во

(30) US201061424558P 17/12/2010 US and

инјекциска калапна шуплина (20) за да се

US201113250189 30/09/2011 US
(96) 15/12/2011 EP16182977.5

формира
предформа;
•
отстранување на предформата додека

(97) 28/03/2018 EP3124203
(73) Graham Packaging PET Technologies Inc.

предформата е на температура од 75°C до
130°C.;

700 Indian Springs Drive Lancaster, PA 17601,
US

•
пренесување на предформата на барем
една кондиционерска станица со брзина така

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

што

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

предформата не се намалува повеќе од 5 ° C.;
•
кондиционирање на предформа со

(72) BOBROV, Sergey, B.; SILVERS, Kerry W.;
SCHNEIDER, Mark D. and EVINS, Samuel E.

селективно загревање на специфични области
на предформата што опфаќа најмалку

(54) ПРОЦЕС ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЕТ
КОНТЕЈНЕРИ СО ПОДОБРЕНИ ТЕРМИЧКИ

формирање на вратот, формирање на буре,
формирање
на
висина
и
основа
на

СВОЈСТВА

предформата, за да се постигне температурен

температурата

на

површината

од

градиент во специфичните области од 20°C

9

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

•
со

пренесување на предформата на калап
дување,

така

што

температурата

на

•

дување на предформата во готов ПЕТ

површината на предформата не се намалува
повеќе
од
5°C.;

контејнер (10) со процес на дување за
растегнување кој се состои од следните чекори:

•
вметнувње
на
кондиционираната
предформа во калап со дување со ѕидови што го

i. внесување на продолжена шипка за дување со

дефинираат шуплина за дување која го
дефинира обликот на готовиот производ при што

растегнување во кондиционираната предформа
за да се оствари контакт со основскиот дел (34)

калапот има најмалку три температурни зони

од кондиционираната предформа за да се

долж оската на калапот, од кои сите се над
температурата на стаклената транзиција на

обезбеди надолен притисок за да се растегне
предформата во основниот дел на калапот;

ПЕТ; при што најмалку 3-те температурни зони
на
калапот
се
состојат
од:

ii. истовремено вбризгувајќи го воздухот со низок
притисок во кондиционираната предформа при

зона 1 која одговара на дел од калапот

притисок од 6,89 bar до 13,79 bar (100 psi до 200
psi) за да се формира претходно дувана

o

кој одговара на горен дел (24) на готовиот

предформа;

контејнер (10) на температура од 73°C до 120°C.;
o
зона 2 која одговара на дел од калапот

iii. веднаш по ii, инјектирање на воздухот под
висок притисок од 27,58 bar до 41,73 bar (400 psi

кој одговара на готов производ (26) на готовиот
контејнер (10) на температура од 160°C до

до 600 psi) во претходно дуваната предформа за
да се прошири претходно дуваната предформа

240°C.;
o
зона 3 и 5 која одговара на делови од

кон ѕидовите на калапот за да се формира готов
контејнер
(10);

калапот кој одговара на рамов дел (28) и

iii’. држење на готовиот контејнер (10) во калапот

висински дел
температура

на готовиот контејнер (10) на
од
150°C
до
230°C.;

од
2
секунди
до
20
секунди;
iv. ослободување на готовиот контејнер (10) од

o
зона 4 која одговара на дел од калапот
кој одговара на делот во форма на буре (32) на

калапот до температурата на готовиот сад (10) е
од
80
°
С
до
170
°
С
.;
и

готовиот контејнер (10) на температура од 190°C
до
250°C.;
и

iv’. ладење на готовиот контејнер (10) на собна
температура.

o

зона 6 која одговара на дел од калапот

кој одговара на основски дел (34) на готовиот
контејнер (10) на температура од 100°C до 230°C

, има уште 12 патентни барања

10

и

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) B 60B 7/06, B 60B 7/01
(11) 8893
(21) 2018/362

(13) Т1

страничен продолжеток на издолженото тело
(12) кој што претставува дел за заштита на

(22) 07/05/2018
(45) 31/01/2019

фел¬ната (20) кој што може да налегне на работ
на фелната на тркалото и заден дел (24) кој што

(30) GB201106676 20/04/2011 GB
(96) 19/04/2012 EP12722795.7

се протега спротивно од делот за заштита на
фелната (20) кој што може да налегне на

(97) 28/02/2018 EP2699428

периферната

(73) Alloygator Limited
Washford Industrial Estate Redditch

фелната
на
тркалото,
и конектор (18) за позитивно спојување на

Worcestershire B98 0EA, GB
(74) Друштво за застапување од областа на

првиот и вториот завршеток (14, 16) на издолженото
тело
(12),

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

при што конекторот (18) има назабен јазик (32) и
назабен елемент за спојување (34) на зад-ниот

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

дел (24) на или близу до најмалку еден од

(72) RATHBONE, Christopher Leonard and
RATHBONE, Curt John

првиот и вториот завршеток (14, 16),
при што запците (42) на јазикот (32) и

(54) ШТИТНИК НА ФЕЛНАТА НА ТРКАЛОТО
(57) 1 Штитник на фелната на тркалото (10) кој

назабениот елемент за спојување (34) взаемно
делуваат за да го спречат или ограничат

што

ненамерното лонгитудинално одвојување на
првиот и вто¬ри¬от завршеток (14, 16), што се

се

состои

од:

надворешна

карактеризира

прв

назабениот јазик (32) и назабениот елемент за

втор

завршеток

(14,

16),

11

тоа

на

флексибилно издолжено тело (12) кое што има
и

со

површина

што

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

спојување

радијално

ограничу¬ва¬ње на ненамерно подигање на

надво¬решна површина на задниот дел (24), а

(34)

се

наоѓаат

јазикот (32) кога тој е поставен на назабениот

конекторот (18) понатаму има средство против
дига¬ње (38) на или близу до назабениот

елемент

елемент за спојување (34) за спречување или

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 249/14, A 61K 31/426, A 61K 45/06, A

9390 Towne Centre Drive San Diego CA 92121,

61K 31/4196, A 61K 31/519, A 61P 19/06

US

(11) 8894
(21) 2018/363

на

(13) Т1
(22) 07/05/2018

за

спојување

(34).

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

(45) 31/01/2019
(30) US20100355004P 15/06/2010 US;

(72) MINER, Jeffrey; QUART, Barry, D. and
GIRARDET, Jean-luc

US20100411449P 08/11/2010 US;
US201161430522P 06/01/2011 US and

(54) ЛЕКУВАЊЕ НА ГИХТ И
ХИПЕРУРИКЕМИЈА

US201161489420P 24/05/2011 US

(57)

(96) 14/06/2011 EP11796324.9
(97) 21/03/2018 EP2582683

прифатлива сол и алопуринол за употреба во
профилаксата или лекување на алопуринол

(73) Ardea Biosciences, Inc.

рефракторен
, има уште 11 патентни барања
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1

Лесинурад или негова фармацевтска

гихт.

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(57) 1 Соединение со Формула I:

(51) C 07D 209/44, C 07D 407/06, C 07D 407/10,
C 07D 401/06, A 61K 31/454, A 61K 31/4035
(11) 8917
(21) 2018/364

(13) Т1
(22) 07/05/2018

(45) 31/01/2019
(30) US201462021844P 08/07/2014 US;
US201462064615P 16/10/2014 US and
US201562134616P 18/03/2015 US
(96) 06/07/2015 EP15742106.6
(97) 14/03/2018 EP3166925
(73) VIIV Healthcare UK Limited
980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Формула I
кадешто:

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JOHNS, Brian, Alvin; WEATHERHEAD,

R2 е C5-14арил, C3-7циклоалкил, C3-

R1 е C1-6 алкил;
7циклоалкенил, C2-9хетероциклил, или C2-9
хетероарил, кадешто секоја R2 група е

Jason, Gordon; VELTHUISEN, Emile, Johann;
SUWANDI, Lita and TEMELKOFF, David

опционално супституирана со еден до четири

(54) ИЗОИНДОЛИН ДЕРИВАТИ ЗА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ВИРУСНА

супституенти избрани од хало, C1-6алкил, C16хетероалкил, или C1-6алкилен или C1-

ИНФЕКЦИЈА

6хетероалкилен кадешто споменатиот C16алкилен или C1-6хетероалкилен се поврзани
13

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

за соседни јаглеродни атоми на споменатиот

C(O)NR4, -C(O)NHR4, C5-14арил, C1-

C5-14арил, C3-7циклоалкил, C3-7циклоалкенил,

6хетероалкил, -B(OH)2, C2-9хетероциклил, C1-

C3-9хетероциклил, или C5-9хетероарил за да

6хетероарил, -C(O)OC1-6алкил, или два
супституенти поврзани за соседните атоми

формираат фузиран прстен;

коишто може да се сврзат заедно за да
формираат фузиран прстен и тој фузиран

L е врска, -CH2(CO)-, -C1-3алкилен-, -SO2-, C(O)-, -C(S)-, -C(NH)-, -C(O)NH-,-C(O)NHCH2-,C(O)N-, -C(O)OCH2-, -C(O)O-, -C(O)C(O)-, -SO2-

прстен може опционално да биде супституиран

NH-, или -CH2C(O)-;

со R4;

R3 е H, CN, C1-6алкил, C5-14арил, CH2C5-

R4 е CN, хало, -OC1-6алкил, C1-6алкил, C37циклоалкил, C2-9хетероциклил, или C5-

14арил, CH2C3-7циклоалкил, C3-7
циклоалкил, C3-7спироциклоалкил, C3-

14арил;

7циклоалкенил, C2-9хетероциклил, или C2-9

и кадешто секој хетероциклил, хетероарил,

хетероарил, кадешто секоја R3 група е
опционално супституирана со еден до четири

хетероалкил, и хетероалкилен содржи еден до
три хетероатоми избрани од S, N, B, или O.

супституенти избрани од хало, C1-6алкил, C28поврзанхетероциклил, C3-7циклоалкил, C1-

, има уште 15 патентни барања

3флуороалкил, -OC1-6алкил, -C(O)R4, -

(51) E 03D 9/03, E 03D 9/02
(11) 8919

(13) Т1

шоља и прицврстниот дел (33, 34, 35) за
спомнатиот цврст блок (20), при што

(21) 2018/365

(22) 07/05/2018

последниот спомнат прицврстен дел (33, 34,

(45) 31/01/2019
(30) IT2011MI01232 01/07/2011 IT and

35) oпфаќа рамна перфорирана плоча (35), со
помали димензии од или најмногу еднакви на

IT2011MI01720 23/09/2011 IT
(96) 29/06/2012 EP12174344.7

рамната последната површина (21) на цврстиот
блок (20), при што спомнатиот цврст блок (20)

(97) 21/02/2018 EP2540918
(73) Bolton Manitoba SpA

oпфаќа најмалку една рамна последна
површина (21) за прицврстување на спомнатиот

Via G.B. Pirelli 19 20124 Milano, IT

прицврстувач (30), н а з н а ч е н со т о а, што

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

спомнатата рамната перфорирана плоча (35)
има најмалку три клина (36) насочена кон неа и

(72) Alderuccio, Gianni; Baiguerra, Gianpaolo;
Pimazzoni, Massimiliano; Novita', Luciano and

свртена кон спротивната страна во однос на
sидот на WC шоља поради позиционирање на

Bianchi, Raoul
(54) ХИГИЕНСКИ УРЕД СО ПОДОБРЕНА

цврстиот блок (20) со притискање, при што
спомнатата рамна перфорирана плоча (35)

ПОТРОШУВАЧКА ЗА САНИТАРИИ

носи, на спротивната страна во однос на

(57) 1 Хигиенскиот уред (10') за санитарии кој
опфаќа средство за перење и/или

спомнатите клинови (36), најмалку еден
одстојник (38) кој ја опфаќа истурената

парфимирање во форма на цврст блок (20) и
прицврстувач (30) за обемот на работ на WC

површина, наклонета во однос на рамната
плоча (35) под агол β oд помалку од 90° за

шоља (100), при што спомнатиот прицврстувач
(30) го oпфаќа прицврстниот дел (31) за WC

собирање и дистрибуциа на вода низ отвори
(37) на спомнатата плоча (35) возводно од
14

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

насока на текот на водата за исплакнување.
, има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00
(11) 8920
(21) 2018/366

(13) Т1
(22) 08/05/2018
(45) 31/01/2019

(30) US201461990232P 08/05/2014 US
(96) 05/05/2015 EP15724351.0
(97) 28/03/2018 EP3140303
(73) Astrazeneca AB

или негова фармацевтски прифатлива

151 85 Södertälje, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

сол, назначено со тоа, што:
Q е циклобутил или циклопентил прстен, секој

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

од истите е опционално супституиран од една
хидрокси или метокси група, или Q е оксетанил,

(72) BARLAAM, Bernard Christophe and PIKE,
Kurt Gordon

тетрахидрофуранил или оксанил прстен, секој

(54) ИМИДАЗО[4,5-Ц]ХИНОЛИН-2-ОН
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА ВО

од истите е опционално супституиран од една
метил група;

ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР
(57) 1 Соединение со формулата (I):

R1 е метил;
R2 е водород или метил; или R1 и R2 заедно
формираат азетидинил, пиролидинил или
пиперидинил прстен;
15

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

R3 е водород или флуоро;
R4 е водород или метил; и

, има уште 17 патентни барања

R5 е водород или флуоро.

фармацевтски прифатлива сол; или (2)

(51) A 61K 31/4965, A 61K 31/497, A 61P 7/06

фармацевтски прифатлив состав кој што
(11) 8922
(21) 2018/367

(13) Т1
(22) 08/05/2018

содржи сое¬ди¬нение со формула I или негова
фармацевтски прифатлива сол, и

(45) 31/01/2019
(30) US201161482171P 03/05/2011 US

фармацевтски прифатлив носи¬тел, каде што
недостатокот на пируват киназа е недостаток

(96) 03/05/2012 EP12722013.5
(97) 11/04/2018 EP2704721

на пируват киназа R, каде што:

(73) Agios Pharmaceuticals, Inc.
Cambridge, MA 02139, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SU, Shin-San, Michael
(54) АКТИВАТОРИ НА ПИРУВАТ КИНАЗА ЗА
УПОТРЕБА ВО ТЕРАПИЈА
(57) 1 Соединение за употреба во метод за

W, X, Y и Z се секој независно селектирани од

зголемување на животниот век на црвените
крвни клетки (RBCs) кај пациент со недостаток

D и D1 се независно селектирани од една врска
или NRb;

од пируват киназа (PKD) кој што има потреба од

A е незадолжително заменет арил или
незадолжително заменет хетероарил;

CH или N;

тоа, кој што се сос¬тои од доведување во
контакт на крвта со ефективна количина на (1)

L е врска, -C(O) , -(CRcRc)m-, -OC(O)-, (CRcRc)m-OC(O)-, -(CRcRc)m- C(O)-, - NRbC(S)-

соединение со формула I или негова
16
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

, или -NRbC(O)- (ка¬де што точката на

зе¬мени заедно со јаглеродните атоми за кои

закачување за R1 е на левата страна);

што тие се закачени формираат

R1 е селектиран од алкил, циклоалкил, арил,
хетероарил, и хетероциклил; од кои секој е

незадолжител¬но заменет циклоалкил;
секој Rd е независно селектиран од хало,

за¬ме¬нет со 0-5 појави на Rd;
секој R3 е независно селектиран од хало,

халоалкил, халоалкокси, алкил, алкинил, нитро,
ци¬јано, хидроксил, -C(O)Ra, -OC(O)Ra, -

халоалкил, алкил, хидроксил и -ORa, или два
со-сед¬ни R3 земени заедно со јаглеродните

C(O)ORa, -SRa, -NRaRb и -ORa, или два Rd
земени заедно со јаг¬леродните атоми за кои

атоми за кои што тие се закачени формираат

што тие се закачени формираат

незадол¬жи¬телно заменет хетероциклил;
секој Ra е независно селектиран од алкил,

незадолжително заменет хетеро¬циклил;
n е 0, 1, или 2;

ацил, хидроксиалкил и халоалкил;
секој Rb е независно селектиран од водород и

m е 1, 2 или 3;
h е 0, 1, 2; и

алкил;
секој Rc е независно селектиран од водород,

g е 0, 1 или 2.

хало, алкил, алкокси и хало алкокси или два Rc

, има уште 20 патентни барања

(51) A 61M 15/00
(11) 8924

(13) Т1

(97) 04/04/2018 EP3151893
(73) RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

(22) 08/05/2018
(45) 31/01/2019

Broerstraat 5 9712 CP Groningen, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2018/368

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(30) EP20140171551 06/06/2014 -(96) 05/06/2015 EP15732069.8
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(72) HAGEDOORN, Paul; DE BOER, Anne Haaije

воздух (27) и чиишто канали (7, 207) влегуваат

and FRIJLINK, Henderik Willem

во комората (2) во основа тангенцијално кон

(54) ИНХАЛАТОР НА СУВ ПРАШОК КОЈ СЕ
АКТИВИРА СО ПОМОШ НА ВДИШУВАЊЕ

своите странични зидови (3), куќиштето содржи
канал за прашак (7a, 207a) кои се издолжува

(57) 1 Инхалатор на сув прашок кој се
активира со помош на вдишување (1, 201),

низ регионот за напојување со доза на прашок
(8) на инхалаторот (1, 201) кон комората (2),

наведениот инхалатор (1, 201) содржи во
основа планарно куќиште изградено преку

пришто каналот за прашок (7a, 207a) навлегува
во комората (2) во основа тангенцијално кон

сложување на во основа планарни елементи

своите странични зидови (3), комората (2)

(16), наведените планарни елементи (16)
вклучуваат долна плоча (19), посредна плоча

понатаму содржи одвод на воздух (9) којшто
аксијално се издолжува од отворот за празнење

(18) и горна плоча (17), наведените планарни
елементи (16) се меѓусебно паралелни,

(10) и се спојува со каналот за празнење (12) кој
продолжува кон делот за усни (13), кадешто

најмалку еден планарен елемент(19) е
обезбеден со испакнувања (20a-g, 220a-k) и

каналот за празнење (12) во сонова
трансверзално се спојува со одводот за воздух

отвор, со тоа што сложувањето формира

(9) на комората (2), се карактеризира со тоашто

формира во основа комора за циркулација на
воздух во форма на диск (2) за де-агломерација

инхалаторот (1, 201) содржи единечна комора
за циркулација на воздух (2) и со тоа што

на употребуваниот прашкаст медикамент со
употреба на енергијата на издишаниот проток

повеќеаголните странични зидови (3) содржат
најмалку шест праволиниски сегменти (5a-5g,

на воздух, множество на канали за снабдување
со воздух (7, 207), регион за снабдување со

205a - 205k) или страни, секој од
праволиниските сегменти (5a-5g, 205a - 205k)

воздух за проток на прашакот и канал за

се одлаечени на исто прво растојание од

празнење (12) на инхалаторот (1, 201),
комората (2) има во основа повеќеаголни

соседната формирајќи множество на канали за
снабдување со воздух (7, 207), каналите за

странични зидови (3) кои се издолжуваат околу
централната оска (4) помеѓу горните и долните

снабдување со воздух (7, 207) имаат иста
ширина и се регуларно распоредени околу

зидови на комората (2), централната оска (4)
трансверазлно се издолжува кон долната плоча

периферијата на комората (2), каналот за
прашок (7a, 207a) е дефиниран со помош на

(19), висината на комората (2) е помала од

два праволиниски сегменти коишто се

својот дијаметар, множестворо на канали за
снабдување со воздух (7, 207) се распоредени

меѓусебно одалечени на второ растојание
коешто е поголемо од првото растојание.

околу периметарот на комората (2), шиишто
канали (7, 207) се издолжуваат од доводот на

, има уште 5 патентни барања
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) G 01N 33/50, G 01N 33/68, G 01N 33/15, C
07K 16/24, C 07K 16/28, C 12N 15/10, A 61K

(57) 1 Постапка за добивање на фармацевтски
состав којшто го содржи антителото изолирано

39/00
(11) 8925

(13) Т1

со скрининг постапка којашто ги содржи
чекорите на:

(22) 08/05/2018
(45) 31/01/2019

(a) определување на антиген-сврзувачката

(21) 2018/369

(30) JP20080104147 11/04/2008 JP;

активност на антителото на pH 6.7 до pH 10.0;

JP20080247713 26/09/2008 JP and
JP20090068744 19/03/2009 JP

(b) определување на антиген-сврзувачката
активност на антителото на pH 4.0 до pH 6.5; и

(96) 10/04/2009 EP13195718.5
(97) 28/03/2018 EP2708559

(c) избирање на антителото чијашто антигенсврзувачка активност на pH 6.7 до pH 10.0 е

(73) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha
5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543, JP

поголема од таа на pH 4.0 до pH 6.5;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и формулирање на антителото избрано во

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) IGAWA, Tomoyuki; ISHII, Shinya; MAEDA,

чекор (c) во фармацевтски состав.

Atsuhiko and NAKAI, Takashi
(54) АНТИГЕН-СВРЗУВАЧКА МОЛЕКУЛА

, има уште 2 патентни барања

СПОСОБНА ЗА ПОВТОРНО ВРЗУВАЊЕ НА
ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ АНТИГЕН МОЛЕКУЛИ
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(51) B 03C 1/22, B 03C 1/033
(11) 8926
(13) Т1

метални отпадоци со помош на ктранспортни
магнети, не-магнетниот транспортен појас (2) од

(21) 2018/371

кого се појавува, на страната спроти смесата
која треба да биде одвоена, зголемено ниво на

(22) 09/05/2018
(45) 31/01/2019

(30) DE20121002528 09/02/2012 DE
(96) 15/03/2012 EP12718325.9

рапав материјал и смесата треба да биде
транспортиран долж магнетната трака (13) со

(97) 28/02/2018 EP2812119

први и понатамошни магнети поставени во еден

(73) KOSLOW, Alexander
Am Schloßanger 12 84036 Landshut, DE

ред
се

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

смесата се води долж магнетната лента,
магнетите кои што се, со нивните магнетни оски,

(72) KOSLOW, Alexander
(54) УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ОДВОЈУВАЊЕ

подредени во правец на напојување и секој
соодветствува со полот на соседните магнети се

НА НЕ-МАГНЕТНИ КОМПОНЕНТИ ОД СМЕСА

позиционирани

НА МЕТАЛЕН ОТПАД
(57) 1 Постапка за одвојување на не-магнетни

, има уште 7 патентни барања

честички

(6) од смеса (5) од раздробени

20
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(51) A 61M 5/24
(11) 8927
(21) 2018/372

(13) Т1

внатрешна површина (494, 658, 728),
внатрешната површина на ѕидот (460, 604, 652,

(22) 09/05/2018
(45) 31/01/2019

722) и склопот на затворач којшто го дефинира
затворениот стерилен резервоар (510, 670,

(30) US201161547667P 14/10/2011 US
(96) 11/10/2012 EP16156580.9

740), кадешто ѕидот (460, 604, 652, 722) од
контејнерот (452, 602, 650, 720) го дефинира

(97) 25/04/2018 EP3045189

шупливиот дел (480, 606) вклучувајќи го

(73) Amgen Inc.
One Amgen Center Drive Thousand Oaks,

стерилниот резервоар (510, 670, 740);
волумен на лековит производ (520, 680, 750)

California 91320-1799, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

распореден во стерилниот резервоар (510, 670,
740), лековитиот производ (520, 680, 750)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TAN-MALECKI, Francisca; FORSTER, Ron;

којшто содржи гранулоцитен колонстимулирачки фактор (G-CSF);

NUNN, Scott; HOLT, Mark D.; TRAN, Son and

течен ослободувачки систем (454, 700) којшто

MOBERG, Sheldon
(54) ИНЈЕКТОР И ПОСТАПКА ЗА

содржи игла во контејнерот (550, 702, 772)
којашто има врв (552, 704, 774), врвот (552, 704,

СКЛОПУВАЊЕ
(57) 1 Инјектор којшто содржи:

774) само делумно распореден преку склопот
на затворач во состојба на чување и

контејнер (452, 602, 650, 720) вклучувајќи ѕид

распореден преку склопот на затворач и во
стерилниот резервоар (510, 670, 740) во

(460, 604, 652, 722) со внатрешна површина

состојба на ослободување; и

(462, 668, 738) и склоп на затворач со

актуатор (456) којшто е прилагоден да ја движи
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иглата на контејнерот (550, 702, 772) од

(552, 704, 774) на иглата од контејнерот (550,

состојбата на чување во состојбата на

702, 772) распореден преку чистата бариера

ослободување; се карактеризира со тоа што
склопот на затворачот содржи флексибилен

(492, 610, 656, 726) во чистиот простор (530,
690, 760) во состојба на чување и распоредена

ѕид (490, 608, 654, 724) со внатрешна површина
којашто ја дефинира внатрешната површина

преку флексибилниот ѕид (490, 608, 654, 724)
во стерилниот резервоар (510, 670, 740) во

(494, 658, 728) од склопот на затворачот и
чистата бариера (492, 610, 656, 726)

состојба на ослободување, кадешто
прекинувачот (540) или флексибилниот ѕид како

распоредена надворешно на флексибилниот

прекинувач (608, 654, 724) е распореден во

ѕид (490, 608, 654, 724) за да го дефинира
затворениот чист простор (530, 690, 760) помеѓу

рамките на шупливиот дел (480, 606) и
подвижен во шупливиот дел (480, 606);

флексибилниот ѕид (490, 608, 654, 724) и
чистата бариера (492, 610, 656, 726), врвот

, има уште 12 патентни барања

(51) C 07K 16/26, A 61K 39/395, A 61P 5/24

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(13) Т1
(22) 10/05/2018

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) Zeller, Joerg; Poulsen, Kristian, Todd;

(45) 31/01/2019
(30) US20050736623P 14/11/2005 US

Abdiche, Yasmina, Noubia; Pons, Jaume;
Rosenthal, Arnon and Collier, Sierra, Jones

(96) 02/11/2006 EP11166787.9
(97) 07/03/2018 EP2380592

(54) Антагонистичко антитело специфично
за пептид кој е во врска со генот за

(73) Teva Pharmaceuticals International GmbH

калцитонин

(11) 8928
(21) 2018/373

Schlüsselstrasse 12 8645 Jona, CH

22
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(57) 1 Анти-CGRP антагонистичко антитело кое

аминокиселина

VH домен кој има секвенца на аминокиселина

, има уште 7 патентни барања

SEQ

ID

NO:

2.

SEQ ID NO: 1 и VL домен кој има секвенца на

(51) H 04L 12/28, H 04N 3/14, H 04N 5/232, H

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

04N 5/235, H 04N 5/243, H 04W 4/00
(11) 8929
(13) Т1

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) OSHIMA, Mitsuaki; AOYAMA, Hideki;

(21) 2018/374

FUCHIGAMI, Ikuo; SHIN, Hidehiko; MUKAI,

(22) 10/05/2018

(45) 31/01/2019
(30) JP20120119082 24/05/2012 JP;

Tsutomu; MATSUSHITA, Yosuke; IIDA, Shigehiro
and NAKANISHI, Koji

JP20120286339 27/12/2012 JP; JP20130070740
28/03/2013 JP; JP20130082546 10/04/2013 JP;

(54) МЕТОД ЗА ИНФОРМАЦИСКА
КОМУНИКАЦИЈА

US201261746315P 27/12/2012 US;
US201361805978P 28/03/2013 US and

(57) 1 Метод за информациска комуникација за
добивање на информации од субјект со помош

US201361810291P 10/04/2013 US

на сен¬зор за слика, вклучително мноштво на

(96) 24/05/2013 EP13793777.7
(97) 28/02/2018 EP2858269

линии на изложеност, при што методот на
информациска
ко-муникација
содржи:

(73) Panasonic Intellectual Property
Corporation of America

добивање

Torrance, CA 90503, US
(74) Друштво за застапување од областа на

изложеноста последователно за мноштвото
линии на изложеност во сензорот за слика секој

индустриската сопственост ЖИВКО

во различно време и фаќање на слика со прво

на

прва

слика

со

почеток

на

време на изложеност, така што времето на
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изложеност на секоја од мноштвото линии на

изложеност,

изложе¬ност делумно се преклопува со времето

демоду¬ла¬ци¬ја на образец на светли линии

и

добивање

информации

со

на изложеност на соседната од мноштвото
линии
на
изложеност;
и

што се појавува во втората слика, при што
образецот на свет¬ли линии кореспондира со

добивање на втора слика со започнување на
постепено изложување на мноштвото ли¬нии на

мноштвото линии на изложеност, при што
методот за инфор¬ма¬циска комуникација се

изложеност секоја во различно време и фаќање
на слика со второ време на изложеност кое што

карактеризира со тоа што при добивањето на
втората слика, вто¬ро¬то време на изложеност

е пократко од првото време на изложеност, така

е подесено на помалку од или еднакво на 1/480

што времето на изложеност на секоја од
мноштвото линии на изложеност делумно се

секунди за да пре¬дизвика образецот на светли
линии да се појави во втората слика.

преклопува со времето на изложеност на
со¬сед¬ната линија од мноштвото линии на

, има уште 14 патентни барања

(51) C 12N 9/64

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(13) Т1
(22) 10/05/2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Schuster, Manfred; Loibner, Hans; Janzek-

(45) 31/01/2019
(30)

Hawlat, Evelyne; Peball, Bernhard; Stranner,
Stefan; Wagner, Bettina and Weik, Robert

(96) 12/06/2008 EP12165189.7
(97) 20/02/2013 EP2543724

(54) ACE2 ПОЛИПЕПТИД
(57)
1
Рекомбинантен,

(73) Apeiron Biologics AG

растворлив, човечки, ензимски активен ACE2

Campus-Vienna-Biocenter 5 1030 Wien, AT

полипептид, којшто е присутен како димер,

(11) 8930
(21) 2018/375
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кадешто

ACE2

димер

содржи

две

ACE2

бубрежен

недостаток

или

мономерни единици, кои што се не-ковалентно

полицистична бубрежна

врзани, за употреба во лекувањето или
заштитата од хипертензија, срцев недостаток,

белодробна
, има уште 11 патентни барања

инсуфициенција,

болест (PKD)

или

болест.

миокардијална инфекција или атеросклероза,

ЗАБОЛУВАЊА ПОСРЕДУВАНИ ОД

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/454, A 61P 25/00

ПРОКИНЕТИЦИН
(11) 8931
(21) 2018/378

(13) Т1
(22) 11/05/2018

(57) 1 Соединение со формула (Ia) или негова
фармацевтски прифатлива сол

(45) 31/01/2019
(30) GB20120009587 30/05/2012 GB
(96) 29/05/2013 EP13728238.0
(97) 07/03/2018 EP2855449
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

каде што

(72) CARROLL, Colm; GOLDBY, Anne and
TEALL, Martin
(54) СУЛФОНИЛ ПИПЕРИДИН ДЕРИВАТИ И

W1, X1, Y1 и Z1 секој независно претставуваат
N, NH или CH, каде што најмалку два од W1,

НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА

X1, Y1 и Z1 претставуваат N или NH;
25

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

p е 0, 1, 2 или 3;

C1-C6 алкоксикарбонил, ами¬но, -CON(R18)2,

секој R11 независно претставува халоген,

C1-C6 алкиламино, ди-(C1-C6 алкил)амино, C3-

цијано, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкил, C1-C6
халоал¬кокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6

C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалки¬лок¬си или
C3-C6 циклоалкилметил; и

алкилкарбонил, или C1-C6 алкил
незадолжително заменет со кар¬боксил или

секој R18 независно претставува водороден
атом или C1-C6 алкил група; но со исклучување

C1-C6 алкоксикарбонил;
q е 0, 1, 2, 3 или 4;

на следните соединенија:
1) 1-[(3,5-диметил-1H-пиразол-4-ил)сулфонил]-

секој R12 независно претставува халоген,

4-(4-метилфенокси)пиперидин,

цијано, карбоксил, хидроксил, C1-C6 алкил, C1C6 халоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6

2) 1-[(3,5-диметил-1H-пиразол-4-ил)сулфонил]4-(4-флуорофенокси)пиперидин,

хидроксиалкил, C1-C6 алкоксикарбонил, C1-C6
алкоксиC1-C6 алкил или 5- до 9-член

3) 1-[(3,5-диметил-1H-пиразол-4-ил)сулфонил]4-(4-метоксифенокси)пиперидин,

хетероцикличен прстенест систем;
R13 претставува кислороден атом, или група

4) 1-[(3,5-диметил-1H-пиразол-4-ил)сулфонил]4-феноксипиперидин,

C=O, NR15 или CR16R17, под услов ако (i) кога

5) 1-[(3,5-диметил-1H-пиразол-4-ил)сулфонил]-

R13 претставува CO или NH и прстен A
претставува пиразол-4-ил или имидазол-4-ил,

4-(3-етилфенокси)пиперидин,
6) 4-фенокси-1-(1H-пиразол-4-

тогаш p мо¬ра да биде 3 и R14 претставува
заменет фенил, пиридинил или нафтил

илсулфонил)пиперидин,
7) 4-(3-хлорофенокси)-1-[(3,5-диметил-1H-

прстенест систем, и (ii) кога R13 претставува
CH2 и прстен A претставува пиразол-4-ил или

пиразол-4-ил)сулфонил]пиперидин,
8) [1-[(5-хлоро-1,3-диметил-1H-пиразол-4-

имидазол-4-ил, тогаш или p е 3, или, p е 2 и q е

ил)сулфонил]-4-пиперидинил](4-метоксифенил)

најмалку 1;
R15 претставува водороден атом или C1-C6

ме¬танон,
9) 1-[(3,5-диметил-1H-пиразол-4-ил)сулфонил]-

алкил група;
R16 и R17 секој независно претставуваат

4-(2-метилфенокси)пиперидин,
10) 1-[(3,5-диметил-1H-пиразол-4-ил)сулфонил]-

водороден или халоген атом или цијано,
карбоксил, хидроксил, C1-C6 алкил, C1-C6

4-[[2-(трифлуорометил)фенил]метил]-4пи¬пе¬ридинметанол,

халоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6

11) 1-[(3,5-диметил-1H-пиразол-4-ил)сулфонил]-

хидроксиалкил, C1-C6 алкокси¬кар¬бонил, C1C6 алкоксиC1-C6 алкил или 5- до 9-член

4-[(4-метоксифенил)метил]-4пиперидин¬кар¬боксилна киселина, етил естер,

хетероцикличен прстенест систем;
R14 претставува фенил, пиридинил или нафтил

12) 4-[[1-[(1-метил-1H-пиразол-4-ил)сулфонил]4-пиперидинил]окси]бензонитрил,

прстенест систем, при што самиот прстенест
систем е незадолжително заменет со најмалку

13) N-(2-метилфенил)-1-[(1,3,5-триметил-1Hпиразол-4-ил)сулфонил]-4-пиперидинамин,

еден супституент селектиран од халоген,

14) 1-[[1-(дифлуорометил)-3-метил-1H-пиразол-

хид¬роксил, цијано, оксо, C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 халоалкил, C1-

4-ил]сулфонил]-4-(4флуорофе¬нокси)пи¬пе¬ри¬дин,

C6 хид¬роксиалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6
халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6

15) 4-(3-флуорофенокси)-1-[(3-метил-1-пропил1H-пиразол-4-ил)сулфонил]пиперидин,

алкилсулфинил, C1-C6 ал-кил¬сулфонил, C1C6 алкилкарбонил, C1-C6 алкилкарбонилокси,

16) 1-[[1-(дифлуорометил)-3,5-диметил-1Hпиразол-4-ил]сулфонил]-4-(2-
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флуорофенокси)пи¬пе¬ри¬дин,

ил)сулфонил]-4-[(4-метоксифенил)метил]-4-

17) 1-[(5-хлоро-1,3-диметил-1H-пиразол-4-

пипе¬ри¬дин¬метанол,

ил)сулфонил]-4-(фенилметил)пиперидин,
18) 1-[[1-(дифлуорометил)-3,5-диметил-1H-

23) 4-(фенилметил)-1-[(1,3,5-триметил-1Hпиразол-4-ил)сулфонил]пиперидин,

пиразол-4-ил]сулфонил]-4(фенилметил)пипери¬дин,

24) [1-[(5-хлоро-1,3-диметил-1H-пиразол-4ил)сулфонил]-4-пиперидинил](4-флуорофенил)

19) 1-[(1-етил-3,5-диметил-1H-пиразол-4ил)сулфонил]-4-(фенилметил)пиперидин,

ме¬танон,
25) 1-[(1-метил-1H-имидазол-4-ил)сулфонил]-4-

20) (4-(4-Метоксибензил)-1-(1,3,5-триметил-1H-

(2-нафталенилокси)пиперидин,

пиразол-4-ил)сулфонил)пиперидин-4ил)ме¬та¬нол,

26) 4-((фенил)(метокси)метил)-1-((3,5-диметил1H-пиразол-4-ил)сулфонил)пиперидин, и

21) (4-(4-Хлоробензил)-1-(1,3,5-триметил-1Hпиразол-4-ил)сулфонил)пиперидин-4-

27) 4-(фенилметил)-1-(1H-имидазол-5илсулфонил)пиперидин.

ил)мета¬нол,
22) 1-[(5-хлоро-1,3-диметил-1H-пиразол-4-

, има уште 24 патентни барања

(51) C 07D 491/107, A 61K 31/422, A 61K
a) модел на дифракција со X-зраци којшто има

31/4155, A 61K 45/06, A 61P 33/00
(13) Т1
(22) 11/05/2018

карактеристични највисоки врвови изразени во
степени 2θ ( 0.2°) на околу 17.18, 18.83, и 20.07;

(45) 31/01/2019
(30) US201261695410P 31/08/2012 US

b) модел на дифракција со X-зраци којшто има
карактеристични највисоки врвови изразени во

(96) 28/08/2013 EP13756985.1
(97) 11/04/2018 EP2890699

степени 2θ ( 0.2°) на околу 17.18, 18.83, и 20.07,
и понатаму содржи барем еден дополнителен

(73) Zoetis Services LLC

највисок врв на дифракција изразен во степени

10 Sylvan Way Parsippany, NJ 07054, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

2θ ( 0.2°) избран од групата составена од
највисоки врвови на околу 4.70, 9.39, 14.10,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BILLEN, Denis; BIRCHMEIER, Matthew

15.70, 19.12, 20.97, 21.42, 22.03, 22.54, 23.62, и
28.42;

Joseph and VANDERROEST, Ronald J.
(54) Кристална форма на 1-(5’-(5-(3,5-

c) модел на дифракција со X-зраци којшто има
карактеристични највисоки врвови изразени во

дихлоро-4-флуорофенил)-5-

степени 2θ ( 0.2°) на околу 17.18, 18.83, и 20.07,

(трифлуорометил)-4,5-дихидроизоксазол-3ил)-3’H-спиро[азетидин-3,1’-изобензофуран]-

и понатаму содржи барем еден дополнителен
највисок врв на дифракција изразен во степени

1-ил)-2-(метилсулфонил)етанон
(57) 1 Кристална форма A на (S)-1-(5’-(5-(3,5-

2θ ( 0.2°) на околу 21.42 и 28.42;
d) модел на дифракција со X-зраци којшто има

дихлоро-4-флуорофенил)-5-(трифлуорометил)4,5-дихидроизоксазол-3-ил)-3’H-

карактеристични највисоки врвови изразени во
степени 2θ ( 0.2°) на околу 17.18, 18.83, 20.07,

спиро[азетидин-3,1’-изобензо-фуран]-1-ил)-2-

21.42,

(метилсулфонил)етанон
којашто
барем
една
од
следните

e) термограм на диференцијален скенирачки
калориметар
којшто
има
единечен

(11) 8932
(21) 2018/379

изразува
својства:
27
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предоминантен ендотерм на околу 145.53°C на

предоминантен ендотерм во рамките во опсег од

скенирачка стапка од 10°C на минута, како што е

144.01 до 146.92°C на скенирачка стапка од 10°C

прикажано
во
Слика
3.1;
и
f) термограм на диференцијален скенирачки

на минута, како што е прикажано во Слика 3.2.

калориметар

, има уште 12 патентни барања

којшто

има

единечен

(57) 1 Антагонистичко антитело или негов

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61P 37/06
(11) 8933

(13) Т1

фрагмент којшто се врзува за човечки OX40

(21) 2018/380

(22) 11/05/2018
(45) 31/01/2019

којшто содржи тешка низа CDR1 којашто ја
содржи аминокиселинската секвенца од SEQ ID

(30) US201161506491P 11/07/2011 US
(96) 09/07/2012 EP12741386.2

NO: 1, и тешка низа CDR2 којашто ja содржи
аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 2,

(97) 18/04/2018 EP2731677
(73) Glenmark Pharmaceuticals S.A.

и тешка низа CDR3 којашто ја содржи
аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 3;

Chemin de la Combeta, 5 2300 La Chaux-de-

и содржи лесна низа CDR1 којашто ја содржи

Fonds, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 4,
и лесна низа CDR2 којашто ја содржи

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ATTINGER, Antoine; BLEIN, Stanislas;

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 5 и
лесна низа CDR3 којашто ја содржи

BACK, Jonathan Albert; LISSILAA, Rami and
HOU, Samuel

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 6.
, има уште 30 патентни барања

(54) АНТИТЕЛА КОИШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА
ОХ40 И НИВНИ УПОТРЕБИ

28
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(51) C 07D 239/52
(11) 8934
(21) 2018/381

(13) Т1
(22) 11/05/2018
(45) 31/01/2019

(30) EP20130169497 28/05/2013 -(96) 27/05/2014 EP14729204.9
(97) 11/04/2018 EP3004066

со алкохол со општата формула R6-OH, или
негова сол,

(73) Cheminova A/S
7673 Harboøre, DK

i) во присуство на помеѓу 0,05 и 40 mol % од
еден или повеќе терцијално-амино ката-

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

ли¬затор(и); и

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ii) користење на вода како медиум за реакција и
каде што медиумот за реакција содр¬жи

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LINDSAY, Karl Bernhard

помалку од 10 w/w% органски солвент ;

(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 4,6БИС(АРИЛОКСИ)ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ

или
б) подложување на реакција на соединение со

(57) 1 Процес за подготовка на соединение со
општа формула (I)

општа формула (III)

кој што опфаќа или:
со соединение со општа формула (IV)

a) подложување на реакција на соединение со
општа формула (II)
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од друг, водород, халоген, цијано, нитро, алкил¬кар¬бонил, формил, алкоксикарбонил,
аминокарбонил, алкиламинокарбонил,
диал¬кил-ами¬нокарбонил, или
незадолжително алкил заменет со халоген,
арил, алкокси, алкилтио, ал¬кил¬сулфинил или
алкилсулфонил;
R5 е водород, халоген, цијано, нитро,

или негова сол,

алкилкарбонил, формил, алкоксикарбонил,
амино-кар¬бо¬нил, алкиламинокарбонил,
диалкиламинокарбонил, или незадолжително

i) во присуство на помеѓу 0,05 и 40 mol % од
еден или повеќе терцијално-амино ката-

алкил заменет со халоген, арил, алкокси,
алкилтио, алкилсулфинил или алкилсулфонил,

ли¬затор(и); и
ii) користење на вода како медиум за реакција и
каде што медиумот за реакција содр¬жи

или еден од след¬ни¬те радикали:

помалку од 10 w/w% органски солвент ;
каде што:
LG претставува група во заминување;
R1, R2, R3 и R4 претставуваат, независно еден
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каде што * ја означува точката на закачување за фенил радикалот со формула (I);
R6 е заменет или незаменет арил, или заменет или незаменет хетероциклил, или негова сол;
R7 е водород, флуор, хлор или бром;
под услова ако R6 и радикалот:

се различни еден од друг, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 471/04, C 07D 491/052, A 61K

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

31/4162, A 61P 1/16, A 61P 1/18
(11) 8937
(13) Т1

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) TULLY, David; CHIANELLI, Donatella; LIU,

(21) 2018/382

Xiaodong; MOLTENI, Valentina; NELSON, John;

(22) 11/05/2018

(45) 31/01/2019
(30) US201361900013P 05/11/2013 US

ROLAND, Jason and RUCKER, Paul
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА МОДУЛИРАЊЕ

(96) 04/11/2014 EP14803001.8
(97) 28/02/2018 EP3065738

ФАРНЕЗОИД X РЕЦЕПТОРИ

(73) NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
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(57) 1 Соединение според формулата (I),

X е -(CR4R5) - или -C(O)-;
Y е -O-, -(CR4R5)-, *-O(CR4R5)- или -NR-, каде
што “*” ја означува точката на прикачување на Y
на прстенот што ги содржи атомите од Z
прстенот;
Z1, Z2, Z3, и Z4 се секое независно -CR3- или N-;
L1 е *1-(CR4R5)1-2- или *1-(CR4R5)-C(O)-NR-,
каде што “*1” ја означува точката на

или негова фармацевтски прифатлива сол,

прикачување на L1 на N;
L2 е *2-(CR4R5)1-2-, *2-(CR4R5)-C(O)-, *2-

назначено со тоа, што,
R0 е Прстен A или C1-6 алкил;

(CR4R5)-C(O)-NR-, *2-(CR4R5)2-O-,
*2-(CR4R5)2-NR-, *2-(CR4R5)2-SO2-, *2-

Прстен A е арил; 5-10 член хетероарил што
содржи 1-3 N, O или S хетероатоми; 4-6 член

(CR4R5)2-NR-C(O)-, или *2-(CR4R5)-C(O)-NR(CR4R5)-; каде што “*2” ја означува точката на

хетероцикл што содржи 1-2 N, O или S
хетероатоми; или C3-7 циклоалкил; и
наведениот Прстен A е несупституиран или

прикачување на L2 на N;
L3 е -(CR4R5)- или -C(O)-;
секое R2 е независно хало, хидроксил, C1-6

супституиран од 1-2 супституенти независно
претставени од R2;

алкил, или хало-супституиран C1-6 алкил;
секое R3 е независно водород, хало, или C1-6

Прстен B е арил; 5-10 член хетероарил што
содржи 1-3 N, O или S хетероатоми; 4-6 член

алкил; и
R, R4 и R5 се независно водород или C1-6

хетероцикл што содржи 1-2 N, O или S
хетероатоми; или C3-7 циклоалкил; и
наведениот Прстен B е несупституиран или

алкил.

супституиран од 1-2 супституенти независно
претставени од R2;

, има уште 20 патентни барања

(51) C 07K 14/47, C 07K 7/56, A 61K 38/12

(72) HU, Qi-Ying; GOLOSOV, Andrei; GROSCHE,

(11) 8938
(21) 2018/383

(13) Т1
(22) 11/05/2018

Philipp; IMASE, Hidetomo; PARKER, David,
Thomas; YASOSHIMA, Kayo; ZECRI, Frederic and

(45) 31/01/2019

ZHAO, Hongjuan

(30) US201261591557P 27/01/2012 US;
US201261717760P 24/10/2012 US and

(54) СИНТЕТИЧКИ АПЕЛИН МИМЕТИЦИ ЗА
ТРЕТМАН НА СРЦЕВА СЛАБОСТ

US201261731697P 30/11/2012 US
(96) 25/01/2013 EP13711953.3

(57) 1 Полипептид што ја има следнава
формула II:

(97) 28/02/2018 EP2807183
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

X1 е отсутно, pE, R, Q или Isn;
X5 е L или Cha;
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X7 е H, Aib, F, K(Лауроил) или K(Палмитоил);

глицин амино киселини; или амид, естер или

X8 е K, F или 4-амино-lsn;

сол на полипептидот;

X9 е G или Aib;
X11 е Nle или Cha;

назначено со тоа, што
Nle е L-норлеуцин;

X13 е отсутно или е F, f, K(Лауроил),
K(Палмитоил);

D-hC е D-хомоцистеин;
hC е L-хомоцистеин;

X6 и X12 се независно природна или
неприродна амино киселина одбрана од C, c,

Aib е α-аминоизобутерна киселина;
Cha е (S)-ß-циклохексилаланин;

hC, D-hC, каде што страничниот ланец од X6 и

lsn е изонипекотиноил; и

X12 се поврзани заедно преку ковалентна врска
формирајќи дисулфид; и каде што N-

pE е L-пироглутаминска киселина.

завршетокот и C-завршетокот опционално
формираат прстен заедно со 1, 2, 3 или 4

, има уште 19 патентни барања

(51) C 07D 403/12, C 07D 471/04, C 07D 401/14,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

C 07D 493/04, C 07D 403/14, C 07D 405/14, A
61K 31/506, A 61P 35/00

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CHARIFSON, Paul, S.; GREEN, Jeremy; LI,

(11) 8940

(13) Т1

Pan; DENG, Hongbo; DUFFY, John, P.; GAO,

(21) 2018/384

(22) 14/05/2018
(45) 31/01/2019

Huai; KENNEDY, Joseph, M.; COTTRELL, Kevin,
Michael; GIROUX, Simon; JACKSON, Katrina,

(30) US201314056560 17/10/2013 US
(96) 17/10/2014 EP14800181.1

Lee; LAUFFER, David, J.; LEDEBOER, Mark,
Willem; MAXWELL, John, Patrick; MORRIS, Mark,

(97) 28/02/2018 EP3057959
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A.; PIERCE, Albert, Charles; WAAL, Nathan, D.
and XU, Jinwang

Boston, MA 02210, US

(54) DNA-PK ИНХИБИТОРИ

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

(57) 1 Соединение, каде што соединението е
селектирано од групата која што се состои од:
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и негови фармацевтски прифатливи соли, има уште 11 патентни барања
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СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

(51) C 08J 11/06, C 08J 5/04, C 08J 5/08, C 08J
9/00, C 08K 7/14
(11) 8941
(21) 2018/385

(13) Т1
(22) 14/05/2018

(57) 1 Железнички праг, кој што содржи
термопластичен материјал, кој што содржи

(45) 31/01/2019

најмалку 75% по-ли¬о¬лефини од материјал за

(30) DE201110117760 07/11/2011 DE
(96) 07/11/2012 EP12798596.8

рециклирање и најмалку 10% димензионирани
стаклени влакна, каде што стаклените влакна се

(97) 02/05/2018 EP2776494
(73) KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG

исечкани стаклени влакна од кои најмалку 80%
имаат должина од 2-20 mm, што се

84529 Tittmoning, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

карактеризира со тоа што јадрото (K), кое што
одговара на 25% од попречната област на

индустриската сопственост ЖИВКО

железничкиот праг содржи затворени пори од

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

кои што секоја има милиметарски дијаметар,
ка¬де што порите содржани во јадрото (K)

(72) Brauer, Hans-Joachim
(54) ТЕРМОПЛАСТИЧЕН МАТЕРИЈАЛ ШТО

сочинуваат повеќе од 50% од вкупниот волумен
на
порите.

СОДРЖИ РЕЦИКЛИРАН ПОЛИОЛЕФИН И

, има уште 7 патентни барања

(51) A 61K 39/395, A 61P 5/24

Schlüsselstrasse 12 8645 Jona, CH

(11) 8942

(13) Т1

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(21) 2018/386

(22) 14/05/2018
(45) 31/01/2019

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) ZELLER, Joerg; POULSEN, Kristian Todd;

(30) US20050736623P 14/11/2005 US
(96) 02/11/2006 EP16154418

ABDICHE, Yasmina Noubia; PONS, Jaume;
ROSENTHAL, Arnon and COLLIER, Sierra Jones

(97) 07/03/2018 EP3045182
(73) Teva Pharmaceuticals International GmbH

(54) АНТАГОНИСТИЧКИ АНТИТЕЛА
СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПЕПТИД КОЈ Е ВО ВРСКА
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СО ГЕН ЗА КАЛЦИТОНИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

кластер

КЛАСТЕР ГЛАВОБОЛКА

, има уште 15 патентни барања

главоболка.

(57) 1 Анти-CGRP антагонистичко антитело за
употреба во превенција или лекување на

(51) D 06M 10/02, D 06M 10/00
(11) 8897
(13) Т1

ПОВЕЌЕ КОМБИНИРАНИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА

(21) 2018/525

(22) 04/07/2018

(57) 1 Метода за третман на супстрат (102, 402,

(45) 31/01/2019
(30) US201161501874P 28/06/2011 US

404)
што
содржи:
создавање плазма на атмосферски притисок

(96) 28/06/2012 EP12753547.4
(97) 04/04/2018 EP2726666

(AP) под висок напон (HV) и наизменична струја
(AC) во регион за третман (124) што содржи две

(73) MTIX LTD
Bankfield Mills

електроди на растојание една од друга (e1/e2;
212/214; 412/414) каде што електродите се

Wakefield Road

обезбедени како прв и втор ролер (212/214;

Moldgreen
Huddersfield

412/414) распоредени паралелно еден на друг,
со растојание меѓу нив, растојанието одговара

HD5 9BB, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

на дебелината на супстратот, за да се овозможи
супстратот да биде доставен помеѓу ролерите;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MISTRY, Pravin

назначено со тоа, што методата содржи:
насочување барем еден ласерски зрак (132) во

(54) МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ПОВРШИНСКИ

регионот за третман, приближно паралелно на и

ТРЕТМАН НА МАТЕРИЈАЛИ КОРИСТЕЈЌИ

помеѓу електродите и малку над горна површина
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(102a) на супстратот, взаемно да делува со

плазмата што е генерирана од двете електроди;

плазмата, што резултира во хибридна плазма;

и

каде што барем едниот ласерски зрак е насочен
под агол (α) од помалку од 1-10 степени при што

предизвикување хибридната плазма взаемно да
делува со супстратот во регионот за третман

се третира и горна површина на супстратот за
исто така директно да се озрачи супстратот кој

(124).

се третира бидејќи истиот случајно реагира со

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 271/06, C 07D 273/08, C 07D 273/00,
C 07D 285/08, A 61K 31/433, A 61K 31/4245, A

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

61K 31/395
(11) 8898

(13) Т1

(72) SASIKUMAR, Pottayil Govindan Nair;
RAMACHANDRA, Muralidhara and

(22) 05/07/2018
(45) 31/01/2019

NAREMADDEPALLI, Seetharamaiah Setty
Sudarshan

(21) 2018/530

(30) IN2013CHE4011 06/09/2013 IN

(54) 1,2,4-ОКСАДИАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО

(96) 05/09/2014 EP14790320.7
(97) 18/04/2018 EP3041827

ИМУНОМОДУЛАТОРИ
(57) 1 Соединение со формула (I)

(73) Aurigene Discovery Technologies Limited
39-40 KIADB Industrial Area
Electronic City Phase-II
Hosur Road
Bangalore, Karnataka 560100, IN
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Aaa е аминокиселински остаток избран од Thr и
Ser; кадешто неговиот C-завршеток е слободен
завршеток, е амидиран, или е
естерифициран;
R3 претставува странична низа на
аминокиселински остаток избран од Asn, Asp,
Gln, и Glu;
кадешто,

----- е опционална врска;
R4 и R5 се независно водород или се

Q е S или O;

отсутни;

R1 претставува странична низа на
аминокиселински остаток избран од Ser и Thr,

R6 е водород, алкил, или ацил;
или негова фармацевтска прифатлива сол.

опционално супституиран со алкил или ацил;
R2 е водород или -CO-Aaa;

, има уште 47 патентни барања

(51) E 03F 3/04, F 24D 11/02, F 24H 4/04, F 28D

- во кружно движење на отпадните води,

21/00
(11) 8890

(13) Т1

доведување најмалку еден дел од сирова
отпадна вода која се распоредува во заеднички

(22) 05/07/2018
(45) 31/01/2019

канал (1) на отпадната вода до куќиште (5) за
просејување кое е сместено во јама (4) за

(21) 2018/531
(30)

прием на отпадните води, при што еден дел од

(96) 29/08/2011 EP11770151.6
(97) 11/04/2018 EP2612078

содржаните цврсти материи од отпадните води
се зафаќа и складира во куќиште (5) за

(73) Thermowatt Energetikai És Építöipari Kft.
Árpád fejedelem útja 26-28

просејување, доведување на просеаната
отпадна вода до прва страна на изменувачот на

1023 Budapest, HU
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

тополота (7), после што од неа е вратена
тополината, доведување на користената

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

отпадна вода до повратниот цевовод (3) на

(72) KISS, Pál; KOCSIS, János and KÖRÖSSY,
Daniella

користената отпадна вода за повратно
испирање на претходно склонетиот крупен

(54) ПОСТАПКА И РАСПОРЕД НА КРУЖНИ
ДВИЖЕЊА ЗА ПОВРАТУВАЊЕ НА ТОПЛИНА

материјал во заеднички канал (1) на отпадната
вода,

ОД ОТПАДНИ ВОДИ
(57) 1 Постапка за повратување топлина од

- во примарното кружно движење, со

отпадни води во кружно движење на отпадните

доведување на работен медиум кој циркулира

води, примарно кружно движење и секундарно
кружно движење, кои се распоредени во

на другата страна на изменувачот на топлина
(7) до испарувачот или компресорот на

конекција на пренос на топлина, кој ги опфаќа
чекорите:

топлотната пумпа (8), во зависност од тоа дали
е избран работен режим на ладење или
загревање, и
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- доведување на работниот материјал, кој

при што

циркулира во топлотната пумпа (8), кој ја
доведува топлината до резервоарот (9) за

поврзувањето на цевоводот (2) на сировата

складирање во оквир на секундарното кружно
движење а потоа од резервоарот (9) за

отпадна вода со заеднички канал (1) на отпадна
вода се формира во надворешните страни од

складирање до најмалку еден корисник на
топлина, при што сировата отпадна вода се

најниската положба на заедничкиот канал (1) за
отпадна вода.

доведува до заеднички канал (1) на отпадната
вода до куќиште (5) за просејување кроз
цевовод (2) за сирова отпадна вода,

, има уште 7 патентни барања

(51) C 07D 495/04, C 07D 519/00, A 61K 31/541,

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome

A 61K 31/5377, A 61K 31/554, A 61K 31/519, A
61P 43/00, A 61P 25/22, A 61P 25/18, A 61P

Chuo-ku
Tokyo 103-8411, JP

25/00
(11) 8899

(13) Т1

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

(22) 06/07/2018
(45) 31/01/2019

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) SHIRAISHI, Nobuyuki; HAMAGUCHI,

(21) 2018/532

(30) JP20130216332 17/10/2013 JP

Wataru; HOSHII, Hiroaki; HONJO, Eriko;

(96) 17/10/2014 EP14853825.9
(97) 27/06/2018 EP3059239

TAKUWA, Tomofumi; KONDO, Yuji and GOTO,
Takayuki

(73) Astellas Pharma Inc.

(54) БИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ
СОДРЖАТ СУЛФУР
(57) , има уште патентни барања

53

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) A 61K 38/28, A 61K 9/00, A 61K 47/18, A

Lilly Corporate Center

61K 47/12

Indianapolis, IN 46285, US

(11) 8902
(21) 2018/540

(13) Т1
(22) 09/07/2018

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

(45) 31/01/2019
(30) US20090397219 03/03/2009 US

(72) STEINER, Solomon, S.; POHL, Roderike; LI,
Ming and HAUSER, Robert

(96) 03/03/2010 EP10713742.4
(97) 25/04/2018 EP2403520

(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ИНСУЛИН ЗА БРЗО
ПРЕЗЕМАЊЕ

(73) Eli Lilly and Company

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07K 14/435, C 12P 19/34, A 61K 48/00
(11) 8903
(21) 2018/541

800/850 Ridgeview Drive

(13) Т1
(22) 09/07/2018

Horsham, PA 19044, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(45) 31/01/2019
(30) US201361756777P 25/01/2013 US and

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) HUANG, Chichi; CHI, Ellen; EDWARDS,

US201361757389P 28/01/2013 US
(96) 24/01/2014 EP14743871.7

Wilson; LEUNG, Wai-Ping; SWANSON, Ronald
and WICKENDEN, Alan

(97) 02/05/2018 EP2948559

(54) АНТАГОНИСТИ KV1.3 И ПОСТАПКИ ЗА

(73) Janssen Biotech, Inc.

УПОТРЕБА
(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 239/48, C 07D 405/12, C 07D 413/12,

(57) 1 Соединение со формулата I:

A 61K 31/505, A 61P 35/00
(11) 8904

(13) Т1

(21) 2018/560

(22) 17/07/2018

(45) 31/01/2019
(30) US201361892881P 18/10/2013 US
(96) 16/10/2014 EP14790956.8
(97) 25/04/2018 EP3057943
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku

назначено со тоа, што:
R3 е одбран од групата составена од: C1-

Tokyo 112-8088, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил, NR10R11C16алкил, R10хетероциклилC1-6алкил,

(72) SATOH, Takashi; REYNOLDS, Dominic;
HAO, Ming-Hong; WANG, John; PRAJAPATI,

R10арилC1-6алкил, и R10хетероарилC16алкил, каде што R10 и R11 се секое независно

Sudeep and SELVARAJ, Anand
(54) ПИРИМИДИН FGFR4 ИНХИБИТОРИ

одбрани од групата составена од: водород и
C1-6алкил;
54

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

E е одбран од групата составена од:

R5R6хетероциклил, -C(O)хетероциклилR5R6,
R5R6хетероциклилC1-6алкил, NR5R6,
NR5R6C1-6алкил, -C(O)NR5R6, и NR5R6C16алкокси, каде што R5 и R6 се секое независно

-NR13C(O)CR14=CHR15,
и

одбрани од групата составена од водород, C16алкил, хидроксиC1-6алкил, аминоC1-6алкил, -

-NR13C(O)C≡CR14,
каде што R13 е одбран од групата составена
од: водород и метил, и R14 и R15 се секое

C(O)C1-6алкил и C1-6алкилсулфонил; и
R1 е фенил, каде што наведениот фенил е

независно одбрани од групата составена од:

супституиран 2, 3, или 4 пати со независно

водород, метил, флуоро и хлоро;
R12 е одбран од групата составена од:

одбрани хало или C1-6алкокси,
или негова фармацевтски прифатлива

водород, хало, C1-6алкил, C1-6алкокси,
хидроксиC1-6алкил, хидроксиC1-6алкокси, C1-

сол.

6алкоксиC1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-6алкил,

, има уште 20 патентни барања

(51) C 07D 487/14, A 61K 31/4353, A 61P 35/00

(72) HADDACH, Mustapha
(54) НОВИ СОСТАВИ, УПОТРЕБИ И МЕТОДИ

(11) 8905
(21) 2018/561

(13) Т1
(22) 17/07/2018

ЗА ПРАВЕЊЕ НА ИСТИТЕ
(57) 1 Соединение што ја има формулата III(A)
или III(B):

(45) 31/01/2019
(30) US201461991282P 09/05/2014 US;
US201462050202P 15/09/2014 US;
US201462054054P
23/09/2014 US and
US201562128208P 04/03/2015 US
(96) 09/05/2015 EP15790016.8
(97) 18/04/2018 EP3140305
(73) Pimera, Inc.
3210 Merryfield Row

или негова фармацевтски прифатлива

San Diego, California 92121, US

сол; назначено со тоа, што
L е врска или C1-C10 алкилен;

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
55

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

A е хетероциклоалкил група или NR4R5,

хетероалкенил;

каде што R4 и R5 се независно H или C1-C8

X2 е H; и

алкил или C2-C8 хетероалкил група,
каде што R4 и R5 се опционално поврзани за да

(U)n и (U)m се независно H, халоген, CF3, CN,
OR7, NR8R9, SR7, SO2NR8R9, C1-C10 алкил,

формираат 3-8 член прстен, опционачно
содржат еден или повеќе N или O атом; и

C1-C10 хетероалкил, C2-C10 алкенил, или C2C10 хетероалкенил. каде што секој R7, R8 и R9

X е NR6,
каде што R6 е H или C1-C8 алкил група, каде

е независно одбран од H, C1-C6 алкил, C2-C6
хетероалкил, C1-C6 ацил, C2-C6 хетероацил,

што R6 е опционално поврзан за R4 или R5 да

C6-C10 арил, C5-C10 хетероарил, C7-C12

формира 3-8 член прстен;
X1 е CONR2R3, каде што R2 и R3 се независно

арилалкил, или C6-C12 хетероарилалкил.

одбрани од H, C1-C10 алкил, C1-C10
хетероалкил, C2-C10 алкенил, и C2-C10

, има уште 7 патентни барања

(51) C 12N 15/67

(57) 1 Комбинација за индуцирање формирање

(11) 8906
(21) 2018/562

(13) Т1
(22) 17/07/2018

бета клетка од клетка на цицач за употреба како
медикамент, комбинацијата содржи: (и) прв

(45) 31/01/2019

агенс што е глукокиназа што кодира нуклеинска

(30) US201261678077P 31/07/2012 US
(96) 31/07/2013 EP13824780.4

киселина, или активатор на мали молекули од
глукокиназа одбран од R00281675, R04389620

(97) 18/04/2018 EP2880167
(73) The Board of Regents of The University of

(Пираглиатин), LY2121260, PSN-GKI, или GKA50, (ии) втор агенс што е shRNA инхибитор на

Texas System
201 West 7th Street

протеин тирозин фосфатаза 1B (PTP1B) или
PTP1B антисензитивна ДНК, и (иии) трет агенс

Austin, TX 78701, US

што е нуклеинска киселина што кодира Pdx-1

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

што
е
приспособен
да
ја
зголемува
транскрипцијата
посредувана
од
Pdx-1.

(72) DOIRON, Bruno and DEFRONZO, Ralph, A.
(54) МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ИН ВИВО

, има уште 9 патентни барања

ИНДУКЦИЈА НА ФОРМИРАЊЕ БЕТА КЛЕТКИ
НА ПАНКРЕАС

56

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(57) 1 Ин витро метод за утврдување дали еден

(51) C 12N 15/11, A 61K 31/7088, A 61K 48/00
(11) 8907

(13) Т1

антисенс олигонуклеотид од 14-40 нуклеотиди
кој што содржи комплементарност со дел од

(21) 2018/563

(22) 18/07/2018

човечки дистрофин ексон 51 е способен за

(45) 31/01/2019
(30) EP20000203283 21/09/2000 --

специфично
инхи-би¬рање
на
низа
за
препознавање на ексон на споменатиот ексон,

(96) 21/09/2001 EP15166264.0
(97) 04/07/2018 EP2940139

кој

(73) Academisch Ziekenhuis Leiden
2333 ZA Leiden, NL

Обезбедување на клетка кој што има пре-mRNA
што го содржи споменатиот ексон со

(74) Друштво за застапување од областа на

споме¬натиот

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Култивирање на споменатата клетка за да
овозможи формирање на mRNA од споменатата

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) van Deutekom, Judith Christina Theodora;

пре-mRNA
и
Утврдување дали споменатиот ексон е отсутен

van Ommen, Garrit-Jan Boudewijn and Den
Dunnen, Johannes Theodorus

од

(54) ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА

, има уште 8 патентни барања

ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОН ВО
ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ

57

што

се

антисенс

споменатата

состои

од:

олигонуклеотид,

mRNA.

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) B 66B 11/02
(11) 8908
(21) 2018/564

(13) Т1

што се издолжуваат во насока на транспортот на
патнички/товарниот лифт, кадешто секој столб

(22) 18/07/2018
(45) 31/01/2019

(21, 22) поврзан со потпора (23, 24), кадешто
секоја потпора (23, 24) содржи прв дел (24A) и

(30) NL20112007961 13/12/2011 NL
(96) 12/12/2012 EP12820965.7

втор дел (24B) интегрално поврзани таму, чии
што делови лежат под агол во однос на нив,

(97) 25/04/2018 EP2791042

кадешто првиот дел се движи паралелно кон

(73) Lohr Liften B.V.
Edisonstraat 60/62

столбот и е поврзан со столбот во надолжна
насока во однос на транспортот и кадешто

6902 PK Zevenaar, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

вторите делови на потпорите се издолжуваат во
рамнина со цел потпора на долниот дел (33) на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LOHR, Uwe

патнички/товарниот
лифт;
кадешто секој од столбовите (21, 22) имаат во

(54) РАМКА ЗА КАБИНА НА

основа барем делумно шуплива форма се

ПАТНИЧКИ/ТОВАРЕН ЛИФТ, И ТАКВА
КАБИНА ЗА ПАТНИЧКИ/ТОВАРЕН ЛИФТ

карактеризира со тоа што првиот дел на секоја
потпора е барем делумно примен од страна на

(57)
1
Рамка (20, 200) за кабина на
патнички/товарен лифт, содржи пар столбови

соодветниот

(21, 22) меѓусебно паралелно поставени и кои

, има уште 12 патентни барања
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столб.

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(57) 1 Соединение во согласност со пронајдокот
е
прикажан
со
Формула
(I)

(51) C 07C 327/34, C 07C 327/32, C 07C 327/30,
C 07C 327/28, C 07C 323/25, C 07D 309/30, C
07D 417/04, C 07D 281/18, C 07D 211/76, A 61K
31/22, A 61K 31/155, A 61K 31/225, A 61K
31/265, A 61K 45/06, A 61P 35/00
(11) 8909
(13) Т1
(21) 2018/565

(22) 18/07/2018

(45) 31/01/2019
(30) DK20140070190 08/04/2014 DK
(96) 08/04/2015 EP15714820.6
(97) 06/06/2018 EP3129016

или негова фармацевтска прифатлива сол,

(73) Neurovive Pharmaceutical AB
Medicon Village

кадешто врската со точки помеѓу A и B означува
опционална врска за да формира прстен со
затворена
структура
и
кадешто

Scheelevägen 2
223 81 Lund, SE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Z е избран од -CH2-CH2- или >CH(CH3),

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ELMÉR, Eskil; HANSSON, Magnus Joakim;

A е избран од -SR, -OR и NHR, и R е

EHINGER, Karl Henrik Johannes and MOSS,
Steven
(54) НОВИ КЛЕТОЧНО-ПРОПУСЛИВИ
СУКЦИНАТНИ СОЕДИНЕНИЈА

59

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

или

R1 и R3 се независно различни или идентични
и се избрани од H, Me, Et, пропил, i-пропил,
бутил, изо-бутил, t-бутил, O-ацил, O-алкил, Nацил, N-алкил, Xацил, CH2Xалкил, CH2X-ацил,
F, CH2COOH, CH2CO2алкил,
X е избран од O, NH, NR6, S,
R2 е избран од Me, Et, пропил, i-пропил, бутил,
изо-бутил, t-бутил, C(O)CH3, C(O)CH2C(O)CH3,
C(O)CH2CH(OH)CH3,
p е цел број и е 1 или 2
R6 е избран од H, Me, Et, пропил, i-пропил,
бутил, изо-бутил, t-бутил, ацетил, ацил,
пропионил, бензоил, или формула (II), или
формула (VIII)

B е избран од -O-R’, -NHR", -SR’" или -OH; и R’ е
избран од формулата (II) до (IX) подолу:

X5 е избран од -H, Me, Et, пропил, i-пропил,
бутил, изо-бутил, t-бутил, -COOH, - C(=O)XR6,
CONR1R3 или е формула

X7 е избран од R1, -NR1R3,
R9 е избран од H, Me, Et или

R’, R" и R"’ се независно различни или

O2CCH2CH2COXR8

идентични и се избрани од формула (IV-VIII)
подолу:

R10 е избран од Oацил, NH алкил, NH ацил,
или O2CCH2CH2COX6R8

или
60

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

X6 е избран од O, NR8, NR6R8, кадешто R6 и
R8 се независно различни или идентични и се
избрани од H, алкил, Me, Et, пропил, i-пропил,
бутил, изо-бутил, t-бутил, ацетил, ацил,
пропионил, бензоил, или формула (II), или
формула (VIII),
R11 и R12 се независно различни или
идентични и се избрани од H, Me, Et, пропил, i-

кадешто X4 е избран од -COOH, -C(=O)XR6,

пропил, бутил, изо-бутил, t-бутил, ацетил,
пропионил, бензоил, -CH2Xалкил, - CH2X ацил,
кадешто X е O, NR6 или S,
Rc и Rd се независно различни или идентични и
се избрани од CH2X алкил, CH2Xацил, кадешто
X = O, NR6 или S,
R13, R14 и R15 се независно различни или
идентични и се избрани од H, Me, Et, пропил, i-

под услов дека соединението не е

пропил, бутил, изо-бутил, t-бутил, -COOH, Oацил, O-алкил, N-ацил, N-алкил, X ацил, CH2X
алкил;
супституенти на R13 и R14 или R13 и R15 може
да се споени за да формираат цикличен
систем,

или

Rf, Rg и Rh се независно различни или
идентични и се избрани од X ацил, - CH2X
алкил, -CH2X-ацил и R9,
алкил е избран од Me, Et, пропил, i-пропил,
бутил, изо-бутил, t-бутил,
ацил е избран од формил, ацетил, пропионил,
изопропионил, бутирил, терц-бутирил,
пентаноил, бензоил,

или

ацил и/или алкил може да бидат опционално
супституирани и
кога врската со точки помеѓу A и B е присутна,
соединението во согласност со формула (I) е

, има уште 14 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) C 07D 487/04, C 07D 519/00, C 07H 11/00, C
07H 1/02, C 07H 1/00, C 07H 15/18, A 61K 31/00,

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

A 61K 31/53, A 61K 31/685, A 61K 31/675, A 61P
31/14

(72) MACKMAN, Richard, L.; RAY, Adrian, S.;
PARRISH, Jay, P.; SIEGEL, Dustin; JORDAN,

(11) 8910
(21) 2018/566

(13) Т1
(22) 19/07/2018

Robert; CHUN, Byoung, Kwon; CLARKE, Michael,
O'Neil Hanrahan; DOERFFLER, Edward and HUI,

(45) 31/01/2019

Hon, Chung

(30) US201462072331P 29/10/2014 US and
US201562105619P 20/01/2015 US

(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ВИРУСНИ
FILOVIRIDAE ИНФЕКЦИИ

(96) 29/10/2015 EP15797205.0
(97) 16/05/2018 EP3212174

(57)

(73) Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive

или негова фармацевтски прифатлива сол.

Foster City, CA 94404, US

, има уште 7 патентни барања

(51) A 61K 31/513, A 61K 31/7072, A 61K 47/10,

(21) 2018/567

A 61K 47/26, A 61K 47/32, A 61K 47/36, A 61K
9/28, A 61K 47/38, A 61K 9/20, A 61P 35/00, A

(45) 31/01/2019
(30) JP20120031143 15/02/2012 JP

61P 43/00
(11) 8911

(96) 14/02/2013 EP13749171.8
(97) 16/05/2018 EP2815753

(13) Т1
62

1

Соединение кое има структура:

(22) 17/07/2018

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(73) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

(72) OHNISHI, Yoshito

1-27, Kandanishiki-cho

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ОРАЛНО

Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

ВНЕСУВАЊЕ
(57) , има уште патентни барања

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

R се појавува n пати во споменатото

(51) A 61K 41/00, A 61P 35/00
(11) 8912
(21) 2018/568

(13) Т1
(22) 19/07/2018

соединение и
во 0.5% -99.5% од споменатите вкупно Rn

(45) 31/01/2019

групи, секој R е група А избрана од:

(30) GB20120008548 15/05/2012 GB
(96) 14/05/2013 EP13725109.6

H,

(97) 04/07/2018 EP2849791
(73) PCI Biotech AS
Ullernchausseen 64
0379 Oslo, NO
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BERG, Kristian; HØGSET, Anders;
MÁSSON, Már and GAWARE, Vivek S.
(54) КОЊУГАТ НА ФОТОСЕНЗИБИЛИЗАТОР
И ХИТОЗАН И НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1 Соединение кое содржи коњугат на

каде што 1, 2, 3, 4 или 5; и X е Br, Cl или OH;

фотосенсибилизатор и хитозан, каде што
споменатото соединение е соединение со
Формулата (I):

каде што секое R1, кое може да биде исто или
различно,е селектирано од H, CH3 и -(CH2)cCH3; b е 1, 2, 3, 4 или 5; и c е 0, 1, 2, 3, 4 или 5;

(I)
каде што
n е цел број поголем или еднаков на 10,
пожелно цел број од 10 до 100,
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каде што Y е O; S; SO2;-NCH3; илиN(CH2)eCH3; d=1, 2, 3, 4 или 5; и e=1, 2, 3, 4
или 5;
каде што R3= -(CH2)j -CH3, i е цел број од 1 до
200, пожелно од 1-10; и j е 0, 1, 2, 3, 4 или 5;

каде што R2 е -(CH2)h-CH3 или -CO-(CH2)hCH3; f е 1, 2, 3, 4 или 5; g е 1, 2, 3, 4 или 5; и h е
каде што R3= -(CH2)ј -CH3, i е цел број од 1 до
200, пожелно од 1-10;

0, 1, 2, 3, 4 или 5;

L е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10; и j е 0, 1, 2, 3, 4
или 5;

каде што R3 е -(CH2)j -CH3, i е цел број од 1 до
200, пожелно од 1-10; j е 0, 1, 2, 3, 4 или 5; и k е
1, 2, 3, 4 или 5;
и

каде што R3 е -(CH2)j -CH3, i е цел број од 1 до
200, пожелно од 1-10; и j е 0, 1, 2, 3, 4 или 5;

каде што m е 1, 2, 3, 4 или 5; каде што секое R
може да биде иста или различна; и во 0.5%99.5% од наведените тотални Rn групи, секое R
каде што R3 е -(CH2)j -CH3, i е цел број од 1 до
200, пожелно од 1-10; j е 0, 1, 2, 3, 4 или 5; и
секое R1, кое може да биде исто или различно,
е селектирано од H, CH3 и -(CH2)c-CH3; и c е 0,
1, 2, 3, 4 или 5;
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е група B селектирана од:

R4 е група селектирана од:

и

W е група селектирана од O, S, NH или N(CH3);
R5 е група селектирана од: -(CH2)ѕ-CO-; (CH2)ѕ-Z-(CH2)t CO- и -(CH2)ѕ-Z-(CH2)t -Z-CO-;
каде што s е 0, 1, 2, 3, 4 или 5; t е 0, 1, 2, 3, 4
или 5;
Z е NH, O, S, или SO2;
R6 е група селектирана од -CN и CH3;
R7 е група селектирана од:

каде што
p е 0, 1, 2, 3, 4 или 5; q е 1, 2, 3, 4 или 5; и r е 1,
2, 3, 4 или 5;

65
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V е група селектирана од CO, SO2, PO, PO2H
или CH2; и
R8 е група (супституирана во o, m или p
позиција), кое може да биде исто или
различно,селектирано од H, -OH, -OCH3, -CH3,
-COCH3, C(CH3)4, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2 и NCOCH3;
и

каде што секоја R група може да биде иста или
различна, има уште 14 патентни барања

(51) A 23L 33/21, A 61K 31/722, A 61K 45/06, A

(57)

61K 31/732, A 61K 36/33, A 61K 31/715, A 61K
31/724

абсорпција на диететски масти во субјект,
наведениот
состав
содржи

(13) Т1
(22) 19/07/2018

(а) препарат од диететски влакна од растително
потекло,
и

(45) 31/01/2019

(б) барем еден циклодекстрин, каде што барем

(11) 8913
(21) 2018/569

1

Состав за употреба во намалување

(30) MY2010PI02277 14/05/2010 MY and
US20100389732P 05/10/2010 US

едниот циклодекстрин е присутен во доволна
количина при што способноста за врзување-

(96) 13/05/2011 EP11727807.7
(97) 25/04/2018 EP2568827

масти на препаратот од диететски влакна се
зголемува во однос на состав без барем едниот

(73) Omega Pharma Innovation & Development
NV

циклодекстрин, и каде што тежинскиот сооднос
на диететското влакно и циклодекстрин е помеѓу

Venecoweg 26

99:1

9810 Nazareth, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

назначено со тоа, што диететското
влакно од растително потекло е изведено од

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) CHONG, Pee Win; HAFNER, Thomas and

растение кое припаѓа на фамилијата Cactaceae.

PUSKAS, Istvan
(54) СОСТАВ ЗА НАМАЛУВАЊЕ

, има уште 17 патентни барања

АБСОРПЦИЈА НА ДИЕТЕТСКИ МАСТИ
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и
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/5377, A 61P 35/00
(11) 8914
(21) 2018/570

(54) 2-(МОРФОЛИН-4-ИЛ)-1,7-НАФТИРИДИНИ
(57) 1 Соединение со општата формула (I)

(13) Т1
(22) 19/07/2018

(45) 31/01/2019
(30) EP20140179692 04/08/2014 -- and
EP20150159342 17/03/2015 -(96) 03/08/2015 EP15744596.6
(97) 25/04/2018 EP3177619
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
во кое:
R1 претставува група одбрана од:

13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SIEMEISTER, Gerhard; LIENAU, Philip;
KOPPITZ, Marcus; BADER, Benjamin; BRIEM,
Hans; LÜCKING, Ulrich; WENGNER, Antje
Margret; EIS, Knut; WORTMANN, Lars;
LEFRANC, Julien; VON NUSSBAUM, Franz;
BONE, Wilhelm; GRUDZINSKA-GOEBEL, Joanna;

назначено со тоа, што * ја означува точката на

MOOSMAYER, Dieter; EBERSPÄCHER, Uwe and

прикачување на наведената група за остатокот
од молекулот;

SCHICK, Hans
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R2 претставува водород, халоген, -NR7R8, CN,

R7, R8 претставуваат, независно еден од друг,

C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, 3- до 10-член

водород, C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил или

хетероциклоалкокси, C2-C6-алкенил, C3-C6циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил, 4-

фенил, кој фенил е опционално супституиран,
еднаш или повеќе пати, со халоген; или

до 10-член хетероциклоалкенил, фенил,
хетероарил,
-(CO)OR7, -(CO)NR7R8, -

R7 и R8 заедно претставуваат 4-, 5-, 6- или 7члена циклична амин група, која е опционално

(SO2)R9, -(SO)R9, -SR9, -(SO2)NR7R8, NR7(SO2)R9,
-((SO)=NR11)R10, -

супституирана, еднаш или повеќе пати,
независно една од друга, со супституент

N=(SO)R9R10, -SiR10R11R12, -(PO)(OR7)2, -

одбран од C1-C6-алкил, C1-C6-халоалкил,

(PO)(OR7)R10 или
-(PO)(R10)2,
каде што секој C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, 3-

наведената 4-, 5-, 6- или 7-члена циклична амин
група опционално содржи еден додатен

до 10-член хетероциклоалкокси, C2-C6алкенил, C3-C6-циклоалкил, 3- до 10-член

хетероатом одбран од групата составена од O,
N и S;

хетероциклоалкил, фенил или хетероарил е
опционално супституиран, еднаш или повеќе

R9 претставува C1-C4-алкил или фенил, каде
што секој C1-C4-алкил или фенил е опционално

пати, независно еден од друг, со халоген, OH, -

супституиран, еднаш или повеќе пати,

NR7R8, C1-C6-алкил опционално супституиран
со хидроксил или фенил, C1-C6-халоалкил, C1-

независно еден од друг, со R13;
R10 претставува C1-C4-алкил; или

C6-алкокси, C3-C6-циклоалкил, 3- до 6-член
хетероциклоалкил, фенил, -(CO)OR7, -

R9 и R10 заедно, во случај на -N=(SO)R9R10
група, претставуваат 5- до 8-члена

(CO)NR7R8, -NR7(CO)R10, NR8(CO)OR7, NR8(CO)NR7R8, -(SO2)R9, -(SO)R9, -SR9,-

хетероциклоалкил група;
R11 претставува водород, C1-C4-алкил, -

(SO2)NR7R8, -NR7(SO2)R9, -((SO)=NR11)R10, -

(CO)OR7, -(CO)NR7R8 или CN;

N=(SO)R9R10, -(PO)(OR7)2, -(PO)(OR7)R10, (PO)(R10)2 или со хетероарил група која е

R12 претставува водород или C1-C4-алкил;
R13 претставува халоген, OH, -NR7R8, CN,

опционално супституирана, еднаш или повеќе
пати, со C1-C4-алкил;

NO2, C1-C6-алкил, C1-C6-халоалкил, C1-C6алкокси, C1-C6-халоалкокси, C2-C6-алкенил,

каде што секој 4- до 10-член
хетероциклоалкенил е опционално

C3-C6-циклоалкил, -(CO)OR7 или -(CO)NR7R8;
или негов стереоизомер, таутомер, N-оксид,

супституиран, еднаш или повеќе пати,

хидрат, солват или сол, или мешавина од

независно еден од друг, со C1-C4-алкил;
R3, R4 претставуваат, независно еден од друг,

истите.

водород или метил

, има уште 14 патентни барања

(51) B 25B 27/14, B 25B 27/02
(11) 8943
(13) Т1

(73) Model Research International Co., Ltd.
Taipei, TW

(21) 2018/571

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

(22) 19/07/2018
(45) 31/01/2019

(30)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(96) 16/08/2013 EP13180740.6
(97) 16/05/2018 EP2837469

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Cheng, Bing
68
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(54) АЛАТ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ЗА СЕРВО

де¬лот за активниот кревање (31) за да се

РАЧКА СО НАЗАБЕНА СПОЈНА ОСОВИНА

обезбеди област за кревање за да се смести

(57) 1 Алат за отстранување за отстранување
на метална серво рачка (21) од надворешна

серво
рачката
(21);
и
два члена за зацврстување (50) кои што ги

назабена осо-вина (22) на серво механизам (20),
што се карактеризира со тоа што алатот за

стегаат активниот дел за кревање (31), серво
рач-ката (21) и пасивниот дел за кревање (32) во

отстранување

една интегрирана единица со дихтунзи (40) кога
е
потребно;

се

сос-тои

од:

член за кревање (30) кој што има отворен крај

каде

(301) со една горна плоча и една долна плоча
поврзани со затворен крај (302), при што горната

активниот дел за кревање (31) се формира на
отворе¬ниот крај (301), и се создава сила за

плоча на отворениот крај (301) дејствува ка¬ко
активен дел за кревање (31) со еден продолжен

кревање (τ) кога еден шраф (23) на серво
рачката (21) стапува во контакт со конкавниот

отвор (311) и кој што е поврзан, преку
затворениот крај (302), за долната плоча која

долен раб на продолжениот отвор (311) и се
врти обратно од правецот на сказалките на

што дејствува како дел за пасивниот кревање

часовникот.

(32) и е опремен со еден лак (321, 324) кој што
одговара на продолжениот отвор (311) на

, има уште 8 патентни барања

(51) B 01D 53/94, B 01J 23/30, B 01J 37/02, B
01J 35/04, B 01J 35/10, B 01J 21/06, B 01J 35/00

што

продолжениот

(21) 2018/572

отвор

(22) 19/07/2018
(45) 31/01/2019

(30) EP20130194249 25/11/2013 -(11) 8944

(13) Т1

(96) 19/11/2014 EP14799804.1
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на
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(97) 02/05/2018 EP3074126

каде што

(73) Umicore AG & Co. KG

А1 и Б1 претставуваат најмалку еден

Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang, DE

оксид на ванадиум,
А2 и Б2 претставуваат најмалку еден

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

оксид на волфрам,
Б3 претставува најмалку еден оксид на

(72) MALMBERG, Stephan; SOEGER, Nicola;
DEMEL, Yvonne and JESKE, Gerald

силикон,
се карактеризира со тоа што

(54) SCR КАТАЛИТИЧКИ КОНВЕРТОР И

•

ПОСТАПКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ АЗОТНИ
ОКСИДИ ВО ИЗДУВНИ ГАСОВИ

A во wt.% во однос на вкупната тежина на
слојот A е поголем од соодносот на

(57) 1 Катализатор за селективна редукција на
азотни оксиди се состои од два каталитички

компонентата Б1 во слојот Б во wt.% во однос
на вкупната тежина на слојот Б и

активни слоеви А и Б, каде што
А содржи носител на оксид и

•
соодносот на слојот A во wt.% во однос
на вкупната тежина на слоевите А и Б е

компоненти А1 и А2 и

поголем од соодносот на слојот Б.

Б содржи носител на оксид и
компоненти Б1, Б2 и Б3,

, има уште 24 патентни барања

(51) D 01F 1/10, D 01F 6/92, D 01F 6/62

(54) ПОЛИМЕРНО ВЛАКНО КОЕШТО ИМА

соодносот на компонентата A1 во слојот

(13) Т1
(22) 19/07/2018

ПОДОБРЕНА ДИСПЕРЗИБИЛНОСТ
(57) 1 Полимерно влакно коешто содржи барем

(45) 31/01/2019
(30) DE20141004928 07/04/2014 DE and

еден синтетички полимер, се карактеризира со
тоа што полимерот ги формира влакната во

DE20141015258 16/10/2014 US

формата на цврст дисперзионен медиум на

(96) 20/03/2015 EP15711736.7
(97) 16/05/2018 EP3129530

собна температура (25°C) содржи помеѓу 0.1 и
20 wt.% високомолекуларен, не-вкрстено-

(73) TREVIRA GMBH
Max-Fischer-Strasse 11

поврзан силиконски полимер во формата на
цврста дисперзиона фаза на собна температура

86399 Bobingen, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(25°C) чијашто динамична вискозност е
измерена на 25°C во согласност со DIN 53018 е

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

барем

(72) DAHRINGER, Jörg; KLANERT, Michael and
HESSE, Thomas

, има уште 14 патентни барања

(11) 8945
(21) 2018/573

70
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(51) A 63F 5/00
(11) 8946
(21) 2018/574

(13) Т1

генератор на игра, распоредот (20; 120; 220)
содржи екран за прикажување (21; 121; 221) кој

(22) 20/07/2018
(45) 31/01/2019

содржи екранска фасет плоча (22; ; 122), фасет
плоча (22; 122) и е поставен во непосредна

(30) 201305709 28/03/2013 GB
(96) 28/03/2014 EP14717421.3

близина на позицијата на играчот , распоредот
(20; 120; 220) понатаму содржи единица за

(97) 09/05/2018 EP2978513

проекција на слики (24; 124; 224) која

(73) Novomatic AG
Wiener Strasse 158

проектира резултатот од играта на фасет
плочата (22; 122) од дисплеј екранот (21; 121;

2352 Gumpoldskirchen, AT
(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје

221), што се карактеризира со фасет плоча (22;
122) која делумно го рефлектира на резултатот

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(72) DINNING, Andrew and WATTS, Ronald

од играта, така што играчот може да го види
резултатот од игра од позиција на играч на

(54) РАСПОРЕД НА ЕКРАНОТ ЗА ИГРА И

екранската фасет плоча и делумно пренослив,

СИСТЕМ ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА
РЕЗУЛТАТОТ НА ИГРАТА ОД ГЕНЕРАТОРОТ

така што играчот може да го види генераторот
на резултатите преку фасет плоча (22; 122), кога

НА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИГРА
(57) 1 Распоред на екранот за играње (20; 120;

резултатот од играта е прикажан на него.
, има уште 15 патентни барања

220) за прикажување на резултат од игра од

71

го

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) C 07D 413/04, C 07D 401/14, C 07D 413/14,

поврзувач избран од -NH-, -NHC(O)- или -

A 61K 31/498, A 61K 31/536, A 61P 37/00, A 61P

NHS(O)2-;

29/00, A 61P 35/00
(11) 8947
(21) 2018/575

L2 е поврзувач избран од (13) Т1

(CHR6)n-, -C(O)- или -S(O)2-;

(22) 20/07/2018
(45) 31/01/2019

Cy1 е опционално супституиран 5-6 член
моноцикличен прстен којшто содржи 1-4
хетероатоми/хетерогрупи независно избрани од

(30) IN2014CHE125 09/01/2014 IN
(96) 06/01/2015 EP15703314.3
(97) 11/07/2018 EP3092227

N, NH, O или -C(O)-; кадешто опционалниот
супституент на секоја појава е независно

(73) ORION CORPORATION
Orionintie 1

избран од еден или повеќе R7;
Cy2 е опционално супституиран 4-12 член

02200 Espoo, FI
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

моноцикличен или бицикличен прстен којшто
содржи 0-3 хетеро атоми/групи независно
избрани од N, NH, O или S; кадешто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SAMAJDAR, Susanta; ABBINENI,
Chandrasekhar; SASMAL, Sanjita and

опционалниот супституент на секоја појава е
независно избран од еден или повеќе R8;

HOSAHALLI, Subramanya
(54) БИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ

R1 е избран од водород, алкил, алкенил,
халоалкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил,

ДЕРИВАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ДОМЕН
НА БРОМ

аминоалкил, хетероциклил или
хетероциклилалкил;

(57) 1 Соединение коешто е со формула (I):

R2 и R3 независно се водород,
алкил или заедно формираат оксо група;
R4 на секоја појава е независно избран од
водород, алкил, циклоалкил, цијаноалкил,
хидроксиалкил, или опционално супституиран
халоалкил; кадешто опционалниот супституент
е еден или повеќе хидрокси;
R5 на секоја појава е независно избран од
водород, алкил, халоалкил, циклоалкил или
цијано;

или е фармацевтска прифатлива сол или негов

R6 е водород или алкил;

фармацевтски прифатлив стереоизомер;

R7 е избран од алкил, хидрокси или

кадешто,

циклоалкил;
R8 е избран од алкил, алкокси, амино, цијано,
испрекинатата линија [---]

халоген, халоалкил, хидрокси, - C(O)алкил или

претставува единечна или двојна врска;

опционално супституиран хетероциклил;
кадешто опционално супституентот е избран од

X е избран од C, C(O), N или O; кадешто C и N
се супституирани со еден или повеќе R5 за да

еден или повеќе алкил или хидрокси; и

се обезбедат посакуваните барања за

n е цел број избран од 1 или 2.

валентност;
L1 е директна врска или

, има уште 17 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) C 07K 16/28, A 61P 35/02
(11) 8948
(13) Т1

(72) HAAK-FRENDSCHO, Mary; ELIAS, Kathleen,
Ann; LANDES, Gregory; SINGH, Shweta;

(21) 2018/576

KORVER, Wouter; DRAKE, Andrew, Walling;
SNELL, Gyorgy, Pal and BHASKAR, Vinay

(22) 23/07/2018
(45) 31/01/2019

(30) US201061428699P 30/12/2010 US;

(54) КОЊУГИРАНИ АНТИ-ЦД38 АНТИТЕЛА

US201161470382P 31/03/2011 US;
US201161470406P 31/03/2011 US and

(57) 1 Изолирано антитело кое специфично
врзува човечки ЦД38 (СЕК ИД БР: 1) и

US201161485104P 11/05/2011 US
(96) 30/12/2011 EP11810777.0

циномолгус ЦД38 (СЕК ИД БР:2) што содржи:
a) променлив регион со тежок ланец што содржи

(97) 25/04/2018 EP2658870
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited

СЕК
ИД
БР:9;
б) променлив регион со лесен ланец што содржи

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku

СЕК

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ц) ковалентно прикачена лековите средина.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

, има уште 11 патентни барања

(51) C 07K 14/475, A 61K 38/18

(30) US201361775400P 08/03/2013 US and

(11) 8949
(21) 2018/577

ИД

БР:10;

(13) Т1
(22) 23/07/2018

US201461938123P 10/02/2014 US
(96) 07/03/2014 EP14713728.5

(45) 31/01/2019

(97) 16/05/2018 EP2964250
(73) Novartis AG

73

и

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

Lichtstrasse 35

идентична секвенца на амино киселина на

4056 Basel, CH

секвенца на амино киселина одбрана од групата

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

на секвенци од ТАБЕЛА 1, назначено со тоа, што
полипептидот содржи амино киселина што е

(72) JOHNSON, Kristen and SHI, Jian
(54) ПЕПТИДИ И СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

поларна амино киселина различна од K или R на
позиција 423, како што е одредено со референца

ОШТЕТЕНИ ЗГЛОБОВИ
(57) 1 Изолиран полипептид што содржи

на СЕК ИД БР:1, и каде што полипептидот има
хондрогена
активност.

секвенца на амино киселина што има барем 95%

, има уште 16 патентни барања

(51) F 24H 1/18, F 28D 1/047, F 28D 20/00, F 28D
7/02, F 28F 1/02

(72) Kaymakanov, Gueorgui
(54) РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТ ЗА

(11) 8950
(21) 2018/578

(13) Т1
(22) 23/07/2018

СКЛАДИРАЊЕ НА ЛАДНИ И ТОПЛИ
ТЕЧНОСТИ

(45) 31/01/2019

(57) 1 Резервоар за течности (1), кој опфаќа:

(30)
(96) 28/09/2015 EP15187164.7

- прв резервоарен сад (2) за складирање на
топла
или
студена
течност
(F);
и

(97) 02/05/2018 EP3147584
(73) Kaymakanov, Gueorgui

- најмалку еден, прв цевчест разменувач на
топлина (4), кој да е поставен во првиот

Karlstraße 55
64673 Zwingenberg, DE

резервоарен
сад
(2),
со тоа што првиот цевчест разменувач на

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

топлина (4) е спирален, со неколку намотки, нај-

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

често
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околу

вертикалната

оска

на

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

резервоарниот

сад,

со

попречниот

пресек

на

првиот

цевчест

карактеристики,

разменувач на топлина (4) е така ориентирана,

првиот цевчест разменувач на топлина (4) има
издолжен профил на попречниот пресек,

да протокот од растечката течност да се
спроведува
намерно
во
центарот
на

најчесто овален или елипсовиден попречен
пресек, а надолжната оска (L) на издолжениот

резервоарниот сад (2), најповеќе до првата
и/или втората влезна/излезна точка (2а, 2b) на

профил на попречниот пресек на првиот цевчест
разменувач на топлина (4) е навалена под агол

резервоарниот
а потокот од

(W) помеѓу 1° и 359°, најчесто под агол помеѓу

спроведува

+/- 30° и +/- 60°, наспрема хоризонталата (H),
надолжната оска (L) на издолженот профил на

резервоарниот сад (2), најмногу кон првата и/или
втората влезна/излезна точка (2а, 2b) на

попречниот
пресек
на
првиот
цевчест
разменувач на топлина (4) е усмерена, во или од

резервоарниот

центарот на резервоарниот сад (2), а
надолжната оска (L) на издолжениот профил на

, има уште 10 патентни барања

(51) A 61K 9/20, A 61K 31/538

(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc.

сад
опаѓачката течност

намерно

од

центарот

сад

(13) Т1
(22) 23/07/2018

1180 Veterans Boulevard
South San Francisco, CA 94080, US

(45) 31/01/2019
(30)

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

(96) 06/11/2008 EP08848427.4

(72) SUN, Thomas and LO, Ray

(11) 8951
(21) 2018/579

(97) 25/04/2018 EP2217241
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(2),
да се
на

(2).

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(54) ВЛАЖНА ГРАНУЛАЦИЈА СО УПОТРЕБА

додека се додава вода за да се формираат

НА АГЕНС ЗА СЕКВЕСТРИРАЊЕ ВОДА

влажни

(57) 1 Постапка на влажна гранулација, која
содржи:

ц) сушење на влажните гранули од б) на < 65 °C
додека не се постигне количина изгубена на

a) мешање на состав што содржи (6-(5-флуоро2-(3,4,5-триметоксифениламино) пиримидин-4-

сушење (ИНС) од помеѓу 5% и 11% за да се
обезбедат
исушени
гранули;
и

иламино)-2,2-диметил-3-оксо-2H-пиридо[3,2b][1,4]оксазин-4(3H)-ил)метил
фосфат

д) мешање лубрикант во исушените гранули од
ц) за да се обезбедат измешани гранули.

гранули;

динатриумова сол и скроб за да се формира
измешаната
смеса;
б) гранулирање на измешаната смеса од a)

, има уште 13 патентни барања

(51) B 60B 17/00, B 60B 35/04, B 60B 35/02

(54) OСКАТА НА СЛОГОВИТЕ НА ТРКАЛАТА

(13) Т1
(22) 23/07/2018

И СООДВЕТНА ПОСТАПКА ЗА УЛТРАЗВУЧНА
КОНТРОЛА

(45) 31/01/2019
(30) IT2014BS00074 27/03/2014 IT

(57) 1 Oската (100) на слогот на железничкие
тркала која што се протега по должината на

(96) 17/03/2015 EP15715438.6

подoлжната оска (X) помеѓу двата краја (101,

(97) 02/05/2018 EP3122573
(73) Lucchini RS S.p.A.

102), при што и двата се наменети да го носат
железничкото тркало и соодветно лежиште (105)

Via G. Paglia 45
24065 Lovere (BG), IT

така да се формира слогот на тркалата, н а з н а
ч е н со т о а, што во двата краја (101, 102) се

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

наоѓа слепа дупка (103), која што се вика главна
дупка, коаксијална оска (100) и димензионирана

(72) CANTINI, Stefano and CERVELLO, Steven

за да се стави ултразвучна сонда (200), со што

(11) 8952
(21) 2018/580

се помага на контрола на самата оска (100).
, има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

No. 1 Industry Main Road, Industry Garden

(11) 8953

(13) Т1

Wuzhou
Guangxi 543000, CN

(21) 2018/581

(22) 23/07/2018

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(45) 31/01/2019
(30) CN20121264034 27/07/2012 CN

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) YANG, Shengyong and WEI, Yuquan

(96) 05/03/2013 EP13822476.1
(97) 02/05/2018 EP2889298

(54) НА 4-ПОЛОЖБА СУПСТИТУИРАНИОТ
ДЕРИВАТ НА ПИРАЗОЛOПИРИМИДИН, И

(73) GUANGXI WUZHOU PHARMACEUTICALS
(GROUP) CO., LTD.

НЕГОВАТА УПОТРЕБА ВО ПРИРЕДУВАЊЕ
НА ЛЕКОТ
76

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(57) 1 Дериватот на пиразолoпиримидин од

тогаш e Y кислород или сулфур;

структурална формула I:

R2 e -H, халоген, C1 - C4 алкил, C1 - C4
алкокси, C1 - C4 алкил сулфенил или -NO2;
R3 e супституиран 4 - 12 –члени ароматичен
хетероцикличен радикал,

во кое, Y e азот, кислород или сулфур;
Le

или

супстируиран на 3-положба или 4-положба на
бензенов прстен на мaтрицa; при што едниот

при што бројот на хетероатоми во
супституираниот ароматичен хетероцикличен
радикал е 1 дo 4, хетероатом е N, O или S;

крај на атомот N е поврзан со матрицата;
R1 je -H, C1 - C6 алкил,

супституент во супституираниот
хетероароматичен прстен е -H, C1 - C6 алкил,
супституиран арил, -CF3, 5 - 10-член
ароматичен хетероцикличен радикал,
карбоксил или C3 - C6 циклоалкил; a

или метил супституиран со супституиран 6 - 10-

супституент во супституираниот арил e -H или

член ароматичен прстен; a супституент на
супституиран ароматичен прстен е - H, халоген

халоген;
R4 e -H, халоген, C1 - C4 алкил, C1 - C4

или C1 - C4 алкил;

алкокси, -CF3, -OCF3, морфолинил или C1 - C4
фенилалкил;

во кое ако е L

R5 e -H, арил или C3 - C8 циклоалкил; a
n=0-4.
, има уште 14 патентни барања

(51) A 47K 13/26, A 47K 13/12
(11) 8954
(13) Т1

Uvoz 160/24
118 00 Praha 1, CZ

(21) 2018/582

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

(22) 23/07/2018
(45) 31/01/2019

(30) CZ20120002637U 18/06/2012 CZ
(96) 21/02/2013 EP13714842.5

(72) RAWOVÁ, Nadezda and PAKOSTA, Hynek
(54) САНИТАРНА ОПРЕМА

(97) 02/05/2018 EP2861118

(57) 1 Санитарна опрема која што се состои од

(73) MAGNETIN to.a.s.

тоалетна шоља (2), капак (1) и тоалетно казанче
77

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(3), кадешто тоалетната шоља (2) и капакот (1)

спротивно

се наоѓаат на тоалетното казанче (3) и се

задниот крај на капакот (1), се карактеризираат

поврзани со горната ивица на тоалетното
казанче (3) со помош на кружни зглобови околу

со тоа што најмалку еден од магнетите (5.1, 5.2,
6, 7) се состои од поставка на парцијални

хоризонтална, пришто кружните зглобови се
формирани од магнети (5.1, 5.2) поставени на

магнети поставени еден по друг со променлив
магнетен поларитет N,S во надолжен правец

или во хоризонтална шипка (5) во задниот крај
на горната рамнина од тоалетното казанче (3),

притоа вградени еден по друг со помош на
поларизираните
магнетни
полови.

спротивно

, има уште 2 патентни барања

задниот

поларизираните

крај

на

магнети

тоалетната

шоља

(6)
(2)

во

поларизираните

магнети

(7)

во

и

(51) A 23L 33/105, A 61K 31/353, A 61K 36/63, A

(74) Друштво за застапување од областа на

61K 31/05, A 61K 36/87, A 61K 8/34, A 61K
45/06, A 61K 8/27, A 61Q 19/00, A 61Q 5/00

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(11) 8955

(13) Т1

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(21) 2018/583

(22) 24/07/2018
(45) 31/01/2019

(72) BARONI, Sergio; GIULIANI, Giammaria;
BENEDUSI, Anna; MARZANI, Barbara;

(30) IT2013MI00397 15/03/2013 IT
(96) 14/03/2014 EP14718005.3

MASCOLO, Antonio and LIMITONE, Antonio
(54) СОСТАВ БАЗИРАН НА ФЛАВОНОИДИ

(97) 30/05/2018 EP2968428
(73) Giuliani S.p.A.

ЗА ФАРМАЦЕВТСКА, НУТРИЦИОНИСТИЧКА
ИЛИ КОЗМЕТИЧКА УПОТРЕБА СО

20129 Milano, IT

ЗГОЛЕМЕНО АНТИОКСИДАНТНО ДЕЈСТВО
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(57) 1 Состав за фармацевтска употреба кој

a’), или

што има антиоксидантна активност против

a’") мешавина од катехин и кверцетин во

слободни ра-дикали, кој што содржи:

моларен сооднос во распон од 7:1 до 3:1, за
секој посебно,

a) семе од винова лоза, или семе и лист,
екстракт кој што содржи комбинација од

заедно со

флавонои¬дите катехин и кверцетин во
моларен сооднос во распон од 6:1 до 3:1, за

б) маслинка, Olea europaea L., екстракт од лист

секој посебно, или

кој што има содржина на хидрокситиросол во

a’) семе од винова лоза, или семе и лист,
екстракт кој што содржи комбинација од

распон од 1% до 30% според тежината од
екстрактот, или

флавоно¬и¬дите катехин и кверцетин во
моларен сооднос во распон од 7:1 до 4:1, за

б’) хидрокситиросол во количина еднаква на
онаа содржана во б) екстрактот.

секој посебно, или
a") мешавина од екстракти од винова лоза a) и

, има уште 21 патентни барања

(51) A 61K 9/70, A 61K 31/167

(73) Itochu Chemical Frontier Corporation and
(13) Т1
(22) 24/07/2018

Oishi Koseido Co., Ltd
5-1 Kita-Aoyama 2-chome

(45) 31/01/2019
(30)

Minato-ku
Tokyo 107-0061, JP and 933 Honmachi 1-

(96) 27/09/2011 EP11873101.7

chome

(97) 04/07/2018 EP2823815

Tosu-shi, Saga 841-0037, JP

(11) 8956
(21) 2018/584
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

оријентирана

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

кај кое што силата на лепената облога, со

(72) MORI, Tatsuya and SAIDA, Naoyuki
(54) НЕ-ВОДЕНА ОБЛОГА

постапка на симнување за 180 степени е
дефинирана во
Z0237 oд JIS (Јапонски

(57) 1 Не-водената облога која што опфаќа 0.5
дo 7 mas.% на лидокаин, и агенс за

Индустриски
Стандарди),
изнесува
од
0.4N/широчина 25mm do 5N/широчина 25mm, и

растворување составен од изостеаринска
киселина и дипропилен на гликол кој што се

кај кое што пропорцијата на агенсот за
растворување и лидокаин 0.5 дo 5 mas.% на

содржани во базата на премазот, при што тој

агенсот за растворување во однос на 1 mas.% на

премаз е носен со подлогата, чива што силина
од 50% на истегнување во подолжната насока е

лидокаинот.

помала од 2,000g/50mm и од биаксијално-

, има уште 1 патентни барања

(51) B 01D 39/20
(11) 8957

(13) Т1

(72) BOLISETTY, Sreenath and MEZZENGA,
Raffaele

(22) 24/07/2018
(45) 31/01/2019

(54) ПОСТАПКА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА
ТЕШКИ МЕТАЛИ И МАТЕРИЈАЛ КОРИСЕН ВО

(21) 2018/585

растеглива

ткаенина,

(30) EP20140000983 17/03/2014 -- and

ТАКВАТА ПОСТАПКА

EP20140168815 19/05/2014 -(96) 13/03/2015 EP15709515.9

(57) 1 Композитен материјал кој што опфаќа
(a) aмилоидни фибрили;

(97) 25/04/2018 EP3119495
(73) ETH Zurich

(b) aктивен јаглен;
(c) oпционо, некој носечки материјал;

Raemistrasse 101/ETH Transfer
8092 Zurich, CH

при што спомнатите амилоидни фибрили и
спомнатиот активен јаглен се во близок контакт.

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

, има уште 13 патентни барања

(51) G 07D 11/00
(11) 8962

(13) Т1

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

(22) 24/07/2018
(45) 31/01/2019

(72) Gawel, Marek and Fridrich, Heinz
(54) УРЕД ЗА ВМЕТНУВАЊЕ НА БАНКНОТИ

(21) 2018/586
(30)

ВО УРЕД ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ НА БАНКНОТА

(96) 25/08/2010 EP10008842.6
(97) 30/05/2018 EP2423888

(57) 1 Апаратура (5) за вметнување на банкноти
во уред за процесирање на банкнота (6), пришто

(73) Novomatic AG
Wiener Strasse 158

апаратурата (5) има основно тело (9), потпорна
површина (11) за поставување на банкнота која

2352 Gumpoldskirchen, AT

треба да биде вметната на нејзината рамна
страна, барем едно странично крило за
80
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позиционирање (12, 13) со цел странично

банкнотата

позиционирање и/или за точна прилагодена

карактеризира со тоашто уредот за подесување

низ

апаратурата

(5),

се

врска на апаратурата (5) со уредот за
процесирање на банкнотата (6) и уредот за

(26) содржи адаптерски елемент (17, 18) којшто
може да се постави на дел од тело на крилото за

подесување (26) на варијабилни подесување на
локацијата на крилото за позиционирање (12,

позиционирање
(12,
, има уште 10 патентни барања

13).

13) трансверзално во нацока на вметнување на

(54) ТЕЧЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ
(57) 1 Воден фармацевтски состав којшто

(51) A 61K 38/00, A 61K 9/00, A 61K 47/26, A
61K 47/18
(11) 8963
(21) 2018/587

(13) Т1
(22) 24/07/2018

содржи:

(45) 31/01/2019
(30) EP20140169754 23/05/2014 --

(a)
адалимумаб;
(b) хистидин пуферирачки агенс (или хистидин

(96) 15/05/2015 EP15724974.9

пуферирачки

(97) 27/06/2018 EP3148510
(73) Fresenius Kabi Deutschland GmbH

(c) шеќерен стабилизатор е избран од групата
којашто вклучува трехалоза, сукроза, сорбитол,

Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg, DE

малтоза, лактоза, ксилитол, арабитол, еритрол,
лактитол,
малтитол,
инозитол;
и

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

(d) 0.05 mg/mL до 2 mg/mL сурфактант избран од
Полисорбат
20
и
Полисорбат80;

систем);

(72) DEL RIO, Alessandra; RINALDI, Gianluca
кадешто

and FRATARCANGELI, Silvia
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•

6.7;

• е или ослободен од фосфатни пуферирачки

• е или слободен од аминокиселини поинакви од

има

pH

помеѓу

5.0

и

агенси или содржи фосфатен пуферирачки

хистидин или
аминокиселини

систем во концентрација од најмногу 0.1 mM.

содржи една или повеќе
поинакви од хистидин во

(збирна) концентрација од најмногу 0.1 mM; и

, има уште 13 патентни барања

(51) C 12N 1/20, C 12P 19/04, A 61K 39/00, A

(57) 1 Постапка за произведување, на

61K 39/102

индустриска скала, капсуларен полисахарид од

(11) 8964
(21) 2018/588

(13) Т1
(22) 25/07/2018

Haemophilus influenzae (Хемофилус
Инфлуенца) тип б (PRP) наменет за вакцински

(45) 31/01/2019
(30) FR20120056329 02/07/2012 FR

цели, според која вид на Хемофилус
Инфлуенца тип б (Hib) се култивира во

(96) 02/07/2013 EP13744668.8
(97) 30/05/2018 EP2885397

култивирана средина, и супернатантот на
култура се собира и третира со цел да се

(73) Sanofi Pasteur

извлече капсуларниот полисахарид од истиот,

14 espace Henry Vallée
69007 Lyon, FR

наведената култивирана средина содржи
барем:

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

- еден извор на јаглерод,
- протопорфирин,

(72) LE HIR, Jérome; LOUBIERE, Pascal;
BARBIRATO, Fabien and LINDLEY, Nicholas

- соли,
- амино киселини,

(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ

- NAD или NADH,

ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЦА ТИП Б АНТИГЕНИ

- витамини,
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- средства за регулирање на pH,

H2O, и со тоа, што PRP/LPS соодност на

назначено со тоа, што наведената

тежини е поголем од истиот добиен во истата

култивирана средина е хемиски дефинирана, и
содржи барем цинк, во количина што одговара

средина кога не содржи цинк.

на количината помеѓу 2.5 и 80 mg/l од ZnSO4. 7

, има уште 21 патентни барања

(51) C 04B 103/30, C 04B 111/00, C 04B 28/04, C

(57)

04B 14/28, C 04B 28/02, C 04B 111/20
(11) 8965
(13) Т1

цемент,

(21) 2018/589

(a) од 15 до 60% според тежината, најмалку едно
цементно
средство
за
врзување;

(22) 25/07/2018
(45) 31/01/2019

1

Фотокаталитички состав базиран на
кој

што

содржи:

(30) IT2014MI00514 26/03/2014 IT

(б) од 0,5 до 12% според тежината, најмалку

(96) 25/03/2015 EP15720434.8
(97) 16/05/2018 EP3122695

фотокаталитички титан диоксид, главно во
форма
на
кристали
на
анатаз;

(73) AM Technology Limited
London

(в) од 0,02 до 3% според тежината, најмалку
еден целулоза етер кој што има Брукфилд

EC4A 1BR, GB
(74) Друштво за застапување од областа на

вис¬козитет RVT на 20°C од 200 до 10.000
mPa.s;

индустриската сопственост ЖИВКО

(г) од 0,05 до 5% според тежината, најмалку еден

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

суперфлуидизирачки

(72) BERNARDONI, Massimo
(54) ФОТОКАТАЛИТИЧКИ СОСТАВ БАЗИРАН

што се карактеризира со тоа што составот
содржи:

НА ЦЕМЕНТ И НЕГОВА УПОТРЕБА ЗА
ДОБИВАЊЕ ВОДЕНИ БОИ, ОСОБЕНО ЗА

(д) од 10 до 50% според тежината, најмалку едно

НАДВОРЕШНА ПРИМЕНА

прво варовничко средство за полнење во форма

83
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на честички од кои најмалку 95% според

форма

тежината имаат димензија не поголе¬ма од 100

(ж) од 1 до 20% според тежината најмалку еден

на

прашок;

µm;
(ѓ) од 10 до 50% според тежината, најмалку едно

винил полимер кој што е хидрофо¬би-зи¬ран
винилен
полимер,

второ варовничко средство за полнење во
форма на честички од кои најмалку 95% според

и каде што цементното средство за врзување е

тежината имаат димензија не поголе¬ма од 30
µm;

Портланд цементно средство за врзување.

(е) од 0,05 до 5% според тежината, најмалку

, има уште 17 патентни барања

еден силан потпрен на неорганска потпора во

(51) E 01B 7/24, E 01B 19/00
(11) 8966
(13) Т1

дел (3) обезбеден со лизгачка површина (9) и
основна плоча (2), уредот е опремен со

(21) 2018/590

индукционен греач (12) кој што се состои од
индуктор (4) и намотка, поставени во

(22) 25/07/2018
(45) 31/01/2019

(96) 09/09/2015 EP15002631.8
(97) 02/05/2018 EP3141657

внатрешноста на лизгачката плоча (1) и
поврзани со извор на електрична енергија, се

(73) Track Tec S.A.

карактеризира со тоа што индукциониот греач

Rondo Onz 1
00-124 Warszawa, PL

(12) е по форма сличен на цилиндар кој што има
внатрешна кружна шуплина (5) индукционен пин

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

(10), кадешто навојна макара (6) е поставена во
внатрешноста на кружната шуплина (5) и е

(72) Cholewa, Andrzej
(54) УРЕД ЗА ГРЕЕЊЕ НА ШИНСКИ

монтиран на индукционата игла (10), и кадешто
индукциониот греач (12) е поставен во

СКРЕТНИЦИ

внатрешност на шуплина (11) во лизгачката

(57) 1 Уред за греење на шински скретници која
што се состои од лизгачка плоча (1) со горниот

плоча
, има уште 5 патентни барања

84

(1).

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

конструкција (7,21) и надворешна конструкција

(51) E 06B 3/54, E 06B 3/263
(11) 8967

(13) Т1

(6,22),

и содржи втор

дел (14),

кадешто

(21) 2018/591

(22) 25/07/2018
(45) 31/01/2019

интегрираното запечатување заради изолација
барем делумно е формирано со помош на

(30) BE20130000866 20/12/2013 BE
(96) 07/12/2014 EP14835489.7

вториот дел (14) на топлинската преграда (9),
пришто овие делови (10,14) се меѓусебно

(97) 16/05/2018 EP3084109
(73) AluK S.A.

поврзани на зглобен начин со помош на фолијна
шарка (13) и се обезбедени со меѓусебно

42-44, avenue de la Gare

комплементарни

1610 Luxembourg, LU
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

конектор со механизам на чрапнување за да
може да ги прицврсти двата дела (10,14) заедно

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BLIJWEERT, Peter

cе карактеризира со тоа што наведената
фолијна шарка (13) е во близина до едно од

(54) ПЛАСТИЧНА ИЗОЛАЦИЈА,
КОМПОЗИТЕН ПРОФИЛ И ПРОЗОРЕЦ КОЈ

неведените
заеднички

ШТО СОДРЖИ ТАКВА ИЗОЛАЦИЈА И

(15,16,17,18) на конектор на чрапнување се во

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАМКА
ЗА ПРОЗОРЕЦ

блинина на другите наведени средства (11),
кадешто при монтирана состојба на прегрдата

(57) 1 Пластична топлинска преграда (9) со
интегрирано запечатување заради изолација, за

помеѓу наведените конструкции (7,21;6,22)
интегрирано запечатување заради изолација е

заедничко
поврзување
на
внатрешна
конструкција (7,21) и надворешна конструкција

поставено во просторот помеѓу стаклениот
панел (4) и рамката на прозорецот (3) или во

(6,22) на прозорска рамка (2,3) или рамка на

просторот помеѓу фиксната прозорска рамка (2)

врата, се карактеризира со тоа што топлинската
преграда (9) содржи прв дел (10) обезбеден со

и

средство (11) за поврзување кон внатрешна

, има уште 14 патентни барања
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елементи

(15,16,17,18)

средства (11) и
комплементарни

подвижната

рамка

на

наведените
елементи

(3).

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) A 61K 9/08, A 61K 9/00
(11) 8970
(21) 2018/592

(13) Т1

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

(22) 26/07/2018
(45) 31/01/2019

(72) Limonov, Viktor Lvovich; Gaidul, Konstantin
Valentinovich and Dushkin, Aleksandr Valerevich

(30) RU2011147170 22/11/2011 RU
(96) 27/09/2012 EP12186239.5

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА
ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРИ ЗА ИНФУЗИЈА

(97) 06/06/2018 EP2596783

ОД АНТИМИКРОБНИ ПРЕПАРАТИ, ПРОЦЕС

(73) Limonov, Viktor Lvovich
AD500 Andorra la Vella, AD

ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО

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

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 417/14, C 07D 285/135, A 61K

(97) 18/07/2018 EP2922850

31/4245, A 61K 31/433, A 61P 35/00
(11) 8971
(13) Т1

(73) Agios Pharmaceuticals, Inc.
88 Sidney Street

(21) 2018/593

Cambridge, MA 02139, US

(22) 26/07/2018

(45) 31/01/2019
(30) PCT/CN2012/85023 22/11/2012 -- and

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

PCT/CN2013/00294 15/03/2013 -(96) 21/11/2013 EP13857585.7

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
86
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(72) SALITURO, Francesco G.; POPOVICI-

хетероаралкил, хетероциклилалкил,

MULLER, Janeta; SAUNDERS, Jeffrey O.;

хетероциклил, -SO2-C1-6 алкил, -NO2, -N(R7)-

TRAVINS, Jeremy M.; LEMIEUX, Rene M. and
CHEN, Yongsheng

C(O)-C1-6 алкил, -C(O)N(R7)2, -N(R7)S(O)1-2C1-6 алкил, -S(O)2N(R7)2, -N(R7)2, или -C1-6

(54) СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ МЕТОДИ НА
УПОТРЕБА

алкилен-N(R7)2 е незадолжително заменет со
0-3 појави на R8; или две соседни R5 половини,

(57) 1 Соединение со формула (II) или негова
фармацевтски прифатлива сол:

земени заедно со атомите за кои што тие се
закачени формираат циклоалкил или
хетероциклил;
секој R6 е независно водород, флуоро, C1-6
алкил, -OH, -NH2, -NH(CH3), -N(CH3)2, или C1-6
ал-кокси;
секој R7 е независно водород или C1-6 алкил;
секој R8 е независно хало, C1-6 алкил, C1-6
халоалкил, -OH, -N(R7)2, или C1-6 алкокси, -OC1-6алки¬ленC1-6алкокси, CN, NO2, -N(R7)-

каде што

C(O)-C1-6 алкил, - C(O)N(R7)2, -N(R7)S(O)12C1-6 алкил, или -S(O)2N(R7)2;

X е C3-C7 циклоалкилен
секој R1 и R2 е независно -NH2, -N(R3)-C(O)-

m е 0, 1, или 2;
n е 0, 1, или 2;

R4, -C(O)-N(R3)-R4,-N(R3)-C(O)-O-R4, -N(R3)C(O)-N(R3)-R4 или -N(R3)-C(O)-SR4;

oе1
p е 1 и каде што

секој R3 е независно водород, C1-6 алкил или
арил;

"алкил" се однесува на заситен јаглеводороден
синџир кој што може да биде прав синџир или
разгранет синџир, кој што го содржи означениот

секој R4 е независно C1-6 алкил, арил,
хетероарил, аралкил, хетероаралкил,
циклоалкил, цик¬ло¬алкилалкил,

број на јаглеродни атоми;
"арил" се однесува на фенил, нафтил или

хетероциклилалкил, или хетероциклил, од кои
секој е заменет со 0-3 појави на R5;

антраценил;
"хетероарил" се однесува на 5-14 член

секој R5 е независно C1-6 алкил, C1-6 алкокси,
-O-C1-6 алкиленC1-6 алкокси, -O-

ароматичен прстенест систем кој што има 1-3
прсте-нести хетероатоми ако се моноциклични,
1-6 прстенести хетероатоми ако се бициклични,

хетероциклил, C1-6 тиоалкокси, C1-6
халоалкил, C3-7 циклоалкил, C3-7
циклоалкилалкил, арил, хетероарил, аралкил,

или 1 -9 прстенести хетероатоми ако се
трициклични, при што споменатите прстенести

хетероаралкил, хетероциклилалкил,
хетероциклил, цијано, хало, oxo, -OH, -OCF3, -

хетероато¬ми се независно селектирани од O,
N, и S;

OCHF2, -SO2-C1-6 алкил, -NO2, -N(R7)-C(O)C1-6 алкил,-C(O)N(R7)2, -N(R7)S(O)1-2-C1-6

"аралкил" се однесува на C1-C12 алкил
половина во која што алкил водородниот атом е
заме¬нет со арил група;

алкил, -S(O)2N(R7)2, -N(R7)2 или -C1-6
алкилен-N(R7)2, каде што споменатиот алкил,
C1-6 алкокси, -O-C1-6алкиленC1-6 алкокси, -O-

"хетероаралкил" се однесува на C1-C12 алкил
половина во која што алкил водородниот атом е

хетероциклил, C1-6 тиоалкокси, C1-6
халоалкил, C3-7 циклоалкил, C3-7

заменет со хетероарил група;
"циклоалкил" се однесува на циклични,

циклоалкилалкил, арил, хетероарил, аралкил,
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

бициклични, трициклични, или полициклични

прсте¬нести структури вклучуваат еден до

не-аро¬ма¬тични јаглеводородни групи кои што

четири хетероатоми независно селектирани од

имаат 3 до 12 јаглероди.
"циклоалкилалкил" се однесува на C1-C12

O, N и S;
под услов ако (1) кога X е незаменет

алкил група во која што алкил водородниот
атом е заменет со циклоалкил група;

циклопропил, R1 и R2 не се -NH2 или -NH-C(O)фенил; (2) кога X е незаменет циклопропил, и m

"хетероциклилалкил", се однесува на C1-C12
алкил група во која што алкил водородниот

и n се двата 1, тогаш R1 и R2 двата не се -NHC(O)-бензил.

атом е заменет со хетероциклична група; и
"хетероциклил" се однесува на 3 до 14-члени
не-ароматични прстенести структури, чии

, има уште 28 патентни барања

(51) H 04N 19/119, H 04N 19/46, H 04N 19/176

единица со внатрешен начин и информација за

(11) 8972

(13) Т1

начин на предвидување на кодирана единица,
кадешто
информацијата
за
максимална

(21) 2018/594

(22) 26/07/2018
(45) 31/01/2019

поделеност на трансформациската единица со
внатрешен начин е вкупен број на дозволени

(30) US20100374348P 17/08/2010 US

нивоа на трансформациските единици во однос

(96) 17/08/2011 EP15173416.7
(97) 25/07/2018 EP2955918

на кодираната единица предвидена во
согласност со внатрешниот начин и кадешто

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro

информацијата за максимална поделеност на
трансформациската единица со меѓу начин е

Yeongtong-gu
Suwon-si

вкупен
број
на
трансформациските

Gyeonggi-do 443-742, KR

кодираната единица предвидена во согласност

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

со меѓу начин, и кадешто информација за
максимална поделеност на трансформациската

(72) HAN, Woo-Jin and LEE, Tammy
(54) ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО

единица со внатрешен начин и информацијата
за
максимална
поделеност
на

УПОТРЕБА НА ТРАНСФОРМАЦИСКА
ЕДИНИЦА СО ВАРИЈАБИЛНА СТРУКТУРА НА

трансформациската единица со меѓу начин се
одделно
определени;
и

СТЕБЛО

кодирана

(57) 1
којашто

Апаратура за декодирање на видео
содржи

единица

дозволени
нивоа
единици во однос

којашто

максимално
ниво
на
трансформациска единица

на
на

определува

поделба
врз основа

на
на

единица за екстракција преку која што се
добива, од податочен ток, информација за

информација за максимална поделеност на
трансформациската единица со внатрешен

хиерархиска/структура на трансформациска
единица која што содржи информација за

начин кога информацијата за начинот на
предвидување покажува дека кодираната

максимална поделеност на трансформациска

единица е предвидена согласно внатрешниот

единица со внатрешен начин, информација за
максимална поделеност на трансформациска

начин,
определува
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максимално

ниво

и
на

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

поделба на трансформациска единица врз

варијабилна структура на дрво определени од

основа

максимална

основната трансформациска единица во однос

поделеност на трансформациската единица со
меѓу начин кога информацијата за начинот на

на кодираната единица, и кој што се генерирани
врз основа на определените ниво на

предвидување покажува дека кодираната
единица е предвидена согласно меѓу начинот;

максимална поделба на трансформациската
единица,

кадешто единицата за декодирање
изведува
инверзна-трансформација
на

кадешто големината на основната
трансформациска единица соодветствува на

кодираната единица која што е предвидена

големината

согласно внатрешен начин или меѓу начин со
употреба на трансформациски единици во

, има уште 0 патентни барања

(51) H 04N 19/119, H 04N 19/46, H 04N 19/176

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на

информација

за

на

кодираната

единица.

(11) 8973

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HAN, Woo-Jin and LEE, Tammy

(21) 2018/595

(22) 26/07/2018
(45) 31/01/2019

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
ВИДЕО СО УПОТРЕБА НА

(30) US20100374348P 17/08/2010 US
(96) 17/08/2011 EP15173411.8

ТРАНСФОРМАЦИСКА ЕДИНИЦА СО
ВАРИЈАБИЛНА СТРУКТУРА НА СТЕБЛО

(97) 25/07/2018 EP2955917

(57)

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro

којашто
содржи
добивање, од податочен ток, информација за

Yeongtong-gu
Suwon-si

хиерархиска/структура на трансформациска
единица која што содржи информација за

Gyeonggi-do 443-742, KR

максимална поделеност на трансформациска
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Постапка за декодирање на видео

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

единица со внатрешен начин, информација за

внатрешен

максимална поделеност на трансформациска

кога

начин;
информацијата

за

начинот

на

единица, и информација за начин на
предвидување на кодирана единица, кадешто

предвидување покажува дека кодираната
единица е предвидена во согласност со меѓу

информацијата за максимална поделеност на
трансформациската единица со внатрешен

начин, определување на максимално ниво на
поделба на трансформациска единица врз

начин е вкупен број на дозволени нивоа на
трансформациските единици во однос на

основа на информација за максимална
поделеност на трансформациската единица со

кодираната единица предвидена во согласност

меѓу

со внатрешниот начин, кадешто информацијата
за
максимална
поделеност
на

изведба на инверзна-трансформација на
коираната единица која што е предвидена

трансформациската единица со меѓу начин е
вкупен
број
на
дозволени
нивоа
на

согласно внатешен начин или меѓу начин со
употреба на трансформациски единици во

трансформациските единици во однос на
кодираната единица предвидена во согласност

варијабилна структура на дрво определени од
основната трансформациска единица во однос

со меѓу начин, и кадешто информација за

на кодираната единица, и кој што се генерирани

максимална поделеност на трансформациската
единица со меѓу начин се одделно определени;

врз основа на определените ниво на
максимална поделба на трансформациската

кога информацијата за начинот на
предвидување покажува дека кодираната

единица,
кадешто

единица е предвидена во согласност со
внатрешен начин, определување на максимално

трансформациска единица соодветствува на
големината
на
кодираната
единица.

начин;

големината

ниво на поделба на трансформациска единица
врз основа на информација за максимална
поделеност на трансформациската единица со

, има уште 2 патентни барања
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) C 07D 271/06, C 07D 285/08, A 61K 31/433,
A 61K 31/4245, A 61P 35/00, A 61P 31/00
(11) 8974
(21) 2018/596

(13) Т1
(22) 27/07/2018
(45) 31/01/2019

(30) IN2013CHE4012 06/09/2013 IN
(96) 05/09/2014 EP14842822.0

R1 претставува странична низа на

(97) 23/05/2018 EP3041828
(73) Aurigene Discovery Technologies Limited

аминокиселина избрана од Ser, Thr, Phe, Ala и
Asn;

39-40 KIADB Industrial Area
Electronic City Phase-II

X е S или O;
R2 е водород или -CO-Aaa;

Hosur Road

Aaa е аминокиселински остаток избран од Ser,
Asn и Thr; кадешто неговиот C-завршетокот е

Bangalore, Karnataka 560100, IN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

слободен завршеток, е амидиран или е

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SASIKUMAR, Pottayil Govindan Nair;

естерифициран;
R3 претставува странична низа на

RAMACHANDRA, Muralidhara and

аминокиселина избрана од Ser, Ala, Glu, Gin,
Asn и Asp;

NAREMADDEPALLI, Seetharamaiah Setty
Sudarshan

---- е опционална врска; и
R4 и R5 се независно водород или отсутни;

(54) 1,3,4-ОКСАДИАЗОЛ И 1,3,4-ТИАДИАЗОЛ
ДЕРИВАТИ КАКО ИМУНОМОДУЛАТОРИ

или негова фармацевтска прифатлива сол.

(57) 1 Соединение со формула (I)
кадешто

, има уште 62 патентни барања

(51) A 61J 1/10, A 61J 1/14, A 61J 1/20, B 65D

(54) СЕРИЛИЗИРАНО ФЛЕКСИБИЛНО

81/32
(11) 8975

(13) Т1

ПАКУВАЊЕ ЗА ПРЕОБЛИКУВАЊЕ И
АДМИНИСТРАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИ

(21) 2018/597

(22) 27/07/2018

ФЛУИД ИЛИ ХРАНЛИВИ СУПСТАНЦИИ КОИ

(45) 31/01/2019
(30) IT2015UB04282 09/10/2015 IT

ШТО СЕ ВБРИЗГУВААТ ИЛИ ВМЕТНУВААТ
ВО ВНАТРЕШНОСТА НА ТЕЛОТО НА

(96) 06/10/2016 EP16192666.2
(97) 09/05/2018 EP3158987

ПАЦИЕНТ
(57) 1 Пакување (100) за преобликување и

(73) Paolo Gobbi Frattini S.r.l.
Viale Lazio, 26

администрација на медицински флуид или
хранливи супстанции кои што се вбризгуваат

20135 Milano, IT

или може да се вметнат во внатрешноста на

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

телото на пациент, кое што содржи флексибилно
куќиште (2) кое што содржи стаклена боца (6) со

(72) GOBBI FRATTINI, Paolo Giuseppe

медицинска
91

или

хранлива

супстанција

во

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

приклучна позиција со приклучок и уред за

наизменично се опремени со засеци (53)

перфорација (7) вметнат во цевката за мешање

погодни да ја примат стаклената боца (6) во

(3) за спојување со ќесичка (1) со течен раствор,
наведеното куќиште (2) содржи конектор (11),

позиција за перфорирање на капачето (60) на
стаклената боца (6), по периферна и вертиклна

обезбеден со капаче кое моѓе да се отвара и
херметиччки
затвора
(12),
погодно
за

страна од страната на вертикалниот довод, и
наведениот прстен (23) е вметнат надворешно

вметнување на смеса од стерилизиран гас и
кислород во внатрешноста на наведеното

кон наведените дополнителни крилца (27) и е
конфигуриран коаксијално да се лизга во однос

куќиште (2), се карактеризира со тоа што

на

наведениот приклучок и уред за перфорација (7)
содржи прв елемент (21) лизгачки споен со втор

дополнителни крилца (27) имаат заоблување на
нивните слободни краеви така што се создава

елемент (22) и подвижен помеѓу приклучната
позиција на стаклената боца (6) и позицијата на

прва граница кон наведениот прв елемент (21)
во однос на стаклената боца (6) во приклучната

перфорирање на капачето (60) на стаклената
боца (6), кадешто наведениот прв елемент (21)

позиција, и наведените засеци (26)
конфигурирани за да се разликуваат

содржи прстен (23) од кој што најмалку две

наведената кружна основа (28) и формираат

крилца (24) кои што имаат засеци (25, 26)
погодни да ја примат стаклената боца (6) во

втота граница кон наведениот прв елемент (21)
во однос на стаклената боца (6) во позиција за

контактна позиција, вертикалниот одвод,
капачето кое може да се отвори (8) се

перфорирање на капачето (60) на стаклената
боца
(6).

надвиснати од страна на кружна основа (28) од
која
што
дополнителни
крилца
(27),

, има уште 6 патентни барања
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и
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се
од

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) C 07D 209/04, C 07D 215/00, A 61K 45/06, A

(57) 1 Фармацевтска композиција која содржи:

61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 31/47, A 61K

прва дисперзија сушена со распрскување и

31/404, A 61K 9/14
(11) 8976

(13) Т1

втора дисперзија сушена со распрскување,
кадешто првата дисперзија сушена со

(22) 27/07/2018
(45) 31/01/2019

распрскување содржи 70 мас % до околу 90 мас
%
со
аморфен
облик
(R)-1-

(21) 2018/598

(30) US201461979848P 15/04/2014 US and
US201462059287P 03/10/2014 US

(2,2¬дифлуоробензо[d][1,3]диоксол-5-il)-N-(1(2,3-дихидроксипропил)-6-флуоро-2-(1-

(96) 14/04/2015 EP15721912.2

хидрокси-2-метилпропан-2-ил)-1H-индол-5-ил)

(97) 23/05/2018 EP3131582
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated

на циклопропанкарбоксамид (соединение 1) и
околу 10 мас% до околу 30 мас% на полимер,

50 Northern Avenue
Boston, MA 02210, US

кадешто
полимерот
содржи
хидроксипропилметил
целулоза,
и

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

кадешто втората дисперзија сушена со
распрскување содржи аморфен облик на N-[2,4-

(72) PHENIX, Brian Dean; BAGNOL, Laurent

бис(1,1-диметилетил)-5¬хидроксифенил]-1,4-

Jean-claude; BRODEUR, Geoffrey Glen;
CHANDRAN, Sachin; DOKOU, Eleni; FERRIS,

дихидро-4-оксохинолин-3-карбоксамид
(соединение

Lori Ann; KNEZIC, Dragutin; MCCARTY, Katie
Lynn; MEDEK, Ales and WAGGENER, Sara A.

кадешто фармацевтска композиција е таблета
која содржи околу 25 мг до 125 мг на соединение

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПОЗИЦИИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ ПОСРЕДУВАНИ СО

1 и околу 100 мг до 200 мг на соединение 2.

ТРАНСМЕМБРАНСКИ РЕГУЛАТОР НА

, има уште 21 патентни барања

СПРОВОДЛИВОСТА НА ЦИСТИЧНА
ФИБРОЗА
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(51) C 07K 16/24, A 61K 39/00
(11) 8977
(13) Т1

(ii) варијабилен регион на лесен синџир,
кадешто CDRL1 опфаќа секвенца на

(21) 2018/599

аминокиселини SEQ ID NO:3, CDRL2 опфаќа
секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:21,

(22) 27/07/2018
(45) 31/01/2019

(30) US20050676498P 29/04/2005 US and

CDRL3 опфаќа секвенца на аминокиселини

US20050677319P 03/05/2005 US
(96) 28/04/2006 EP14184563.6

SEQ ID NO:29, и варијабилен регион на тежок
синџир кадешто CDRH1 опфаќа секвенца на

(97) 23/05/2018 EP2842968
(73) ELI LILLY AND COMPANY and Janssen

аминокиселини SEQ ID NO:41, CDRH2 опфаќа
секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:75, и

Biotech, Inc.
Lilly Corporate Center

CDRH3 опфаќа секвенца на аминокиселини
SEQ ID NO:89; или

Indianapolis, IN 46285, US and 800/850

(iii) варијабилен регион на лесен синџир

Ridgeview Drive
Horsham, PA 19044, US

кадешто CDRL1 опфаќа секвенца на
аминокиселини SEQ ID NO:15, CDRL2 опфаќа

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

секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:27,
CDRL3 опфаќа секвенца на аминокиселини

(72) Chen, Yan; Gardner, Debra; Knight, David,

SEQ ID NO:35, и варијабилен регион на тежок

M.; Lark, Michael, W.; Liang, Bailin; Shealy, David,
J.; Song, Xiao-Yu, R.; Stojanovic-Susulic, Vedrana;

синџир кадешто CDRH1 опфаќа секвенца на
аминокиселини SEQ ID NO:47, CDRH2 опфаќа

Sweet, Raymond, W; Tam, Susan, H.; Wu, ShengJiun; Yang, Jing; Marquis, David, Matthew; Smith,

секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:57, и
CDRH3 опфаќа секвенца на аминокиселини

Eric, Michael and Vasserot, Alain, Philippe
(54) ХУМАНИЗИРАНИ АНТИ-ИЛ-6 АНТИТЕЛА,

SEQ ID NO:91; или
(iv) варијабилен регион на лесен синџир

КОМПОЗИЦИИ, ПОСТАПКИ НА ПОДГОТОВКА

кадешто CDRL1 опфаќа секвенца на

И УПОТРЕБА
(57) 1 Изолирано анти-ИЛ-6 антитело со

аминокиселини SEQ ID NO:15, CDRL2 опфаќа
секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:17,

целосно човечки рамковни секвенци и
константни региони, кое содржи:

CDRL3 опфаќа секвенца на аминокиселини
SEQ ID NO:29, и варијабилен регион на тежок

(i) варијабилен регион на лесен синџир, кој

синџир кадешто CDRH1 опфаќа секвенца на
аминокиселини SEQ ID NO:45, CDRH2 опфаќа

опфаќа регион кој одредува комплементарност

секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:59, и

на лесен синџир 1 (CDRL1) на секвенца на
аминокиселини SEQ ID NO:3, CDRL2 секвенца

CDRH3 опфаќа секвенца на аминокиселини
SEQ ID NO:89; или

на аминокиселини SEQ ID NO:21, CDRL3
секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:29, и

(v) варијабилен регион на лесен синџир
кадешто CDRL1 опфаќа секвенца на

варијабилен регион на тежок синџир, кој опфаќа
регион кој одредува комплементарност на

аминокиселини SEQ ID NO:7, CDRL2 опфаќа
секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:21,

тежок синџир 1 (CDRH1) на секвенца на

CDRL3 опфаќа секвенца на аминокиселини

аминокиселини SEQ ID NO:39, CDRH2 секвенца
на аминокиселини SEQ ID NO:59, и CDRH3

SEQ ID NO:29, и варијабилен регион на тежок
синџир кадешто CDRH1 опфаќа секвенца на

секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:89; или

аминокиселини SEQ ID NO:41, CDRH2 опфаќа
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секвенца на аминокиселини SEQ ID NO:75, и

од 0,1-9,9 x 10-14 M како што се одредува со

CDRH3 опфаќа секвенца на аминокиселини

постапка Kinexa®.

SEQ ID NO:87,
кадешто споменатото антитело се врзува за

, има уште 12 патентни барања

човечки ИЛ-6 или негов фрагмент со афинитет

(57) 1 Катализатор кој што има:

(51) B 01D 53/94, F 01N 3/28, F 01N 3/20, F 01N
3/021, F 01N 3/035
(11) 8978
(21) 2018/600

(13) Т1
(22) 27/07/2018

ѕиден филтер за проток кој што има еден крај
за довод, еден крај за одвод, наизменични

(45) 31/01/2019
(30) US20100331445P 05/05/2010 US and

ка¬нали за довод и канали за одвод и порозни
ѕидови кои што ги одвојуваат каналите за довод

US201113100663
04/05/2011 US
(96) 04/05/2011 EP11778282.1

од каналите за одвод, при што каналите за
довод имаат чепови на крајот за одвод, а

(97) 27/09/2017 EP2567078

кана¬ли¬те за одвод имаат чепови на крајот за

(73) BASF Corporation
Florham Park, NJ 07932, US

довод, при што порозните ѕидови имаат
просечен ди¬ја¬метар на порите и големина на

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

дистрибуција на порите;
прв SCR каталитички материјал од амонијак

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

вграден во порозните ѕидови во првото полнење, при што првиот SCR каталитички материјал

(72) BOORSE, Samuel, R.

има прва просечна големина на честички и прва

(54) КАТАЛИТИЧКИ ФИЛТЕР ЗА ГАР И
СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА

големина на дистрибуција на честички; и
втор SCR каталитички материјал од амонијак на

ЕМИСИИ

површината на порозните ѕидови во второто
полнење, при што вториот SCR каталитички
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материјал има втора просечна големина на

дијаметар на порите и големината на

чес¬тич¬ки и втора големина на дистрибуција

честичките D90 на првиот SCR состав од

на честички, каде што и првиот и вториот SCR
ката¬литички материјал немаат додадена

амонијак е во распон поголем од 12,5 до 50, и
каде што вториот SCR каталитички материјал

метална компонента од групата на платина,
каде што втората просечна големина на

од амонијак е обложен само на ѕидовите на
каналите за довод на ѕид¬ниот филтер за

честичките е поголема од првата просечна
големина на чес¬тич¬¬ките;

проток.

каде што соодносот помеѓу просечниот

, има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/198, A 61K 31/519

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

(11) 8895
(21) 2018/804

(13) Т1
(22) 05/10/2018

(72) YAO, Wenqing; ZHUO, Jincong; ZHANG,
Colin; METCALF, Brian; XU, Meizhong; HE,

(45) 31/01/2019

Chunhong; QIAN, Ding-quan; BURNS, David M.

(30) US860840P 22/11/2006 US; US861459P
29/11/2006 US and US957236P 22/08/2007 US

and LI, Yunlong
(54) ИМИДАЗОТРИАЗИНИ И

(96) 19/11/2007 EP15191241.7
(97) 25/07/2018 EP3034075

ИМИДАЗОПИРИМИДИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ
НА КИНАЗА

(73) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803,

(57) 1 Употреба на 2-флуото-N-метил-4-[7(хинолин-6-илметил)имидазо[1,2-

US

b][1,2,4]триазин-2-ил] бензамид или негова
фармацевтски прифатлива сл, за добивање на
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лек за лекување на карцином на бели дробови,

карцином на бубрези.

карцином на црн дроб, карцином на желудник,

, има уште 6 патентни барања

глиобластома, карцином на гради, или

(51) C 07F 9/576, A 61K 31/675, A 61P 19/02
(11) 8896
(13) Т1

кадешто при секое појавување независно:
R2 и R3 се независно водород, халоген или C1-

(21) 2018/805

C6 алкил група, кадешто предметната C1-C6
алкил група е заменета со 0-6 халогени;

(22) 05/10/2018
(45) 31/01/2019

(30) US201361915937P 13/12/2013 US
(96) 12/12/2014 EP14824658.0

R5 е водород, халоген,OH или C1-C6 алкил
група, кадешто предметната C1-C6 алкил група

(97) 01/08/2018 EP3080134

е заменета со 0-6 халогени и кадешто до две

(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

CH2 единици на предметната C1-C6 алкил
група кои не се соседни, може да бидат

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

заменети со -O-;
R7 е водород, халоген или C1-C6 алкил група,

(72) ZHANG, Beili; ANDERSON, Corey;
KESHAVARZ-SHOKRI, Ali; HADIDA-RUAH, Sara

кадешто предметната C1-C6 алкил група е
заменета со 0-6 халогени и кадешто до две CH2

Sabina; GOLEC, Julian Marian Charles; LITTLER,

единици на предметната C1-C6 алкил група кои

Benjamin Joseph; ALCACIO, Tim Edward and
BELMONT, Daniel T.

не се соседни, може да бидат заменети со -O-;
и

(54) ПРОЛЕКОВИ НА ПИРИДОНСКИ АМИДИ
КОРИСНИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА КАНАЛОТ

X е -PO(OH)2, -PO(OH)O-M+, -PO(O-)2•2M или PO(O-)2•D2+; M+ е фармацевтски прифатлив

ЗА НАТРИУМ
(57) 1 Соединение на формула I:

моновалентен катјон; а D2+ е фармацевтски
прифатлив двовалентен катјон.
под услов R2, R3, R5 и R7 да не се
истовремено водород и притоа „алкил група“
претставува прав или разгранат
јагленоводороден синџир кој е целосно заситен
или кој содржи една или повеќе единици на
незаситеност.
, има уште 20 патентни барања
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(51) C 12N 9/22, C 12N 15/85
(11) 8901
(13) Т1
(21) 2018/806

(a) воведување на голем таргетирачки вектор
(LTVEC) во плурипотентната клетка на стаорец
којшто содржи вметната нуклеинска киселина

(22) 08/10/2018
(45) 31/01/2019

(30) US201361812319P 16/04/2013 US and
US201361914768P 11/12/2013 US

придружена со 5’ хомологна гранка
комплементарна на првата нуклеинска

(96) 16/04/2014 EP14784879.0

киселинска секвенца на геномскиот локус од

(97) 19/09/2018 EP2986729
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

интерес и 3’ хомологна гранка комплементарна
на втората нуклеинска киселинска секвенца на

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US

геномскиот локус од интерес, кадешто вкупниот
износ на 5’ и 3’ хомологните гранки е најмалку

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

10 kb; и
(b) идентификација на генетски модифицирана

(72) LAI, Ka-Man Venus; AUERBACH, Wojtek;

плурипотентна клетка на стаорец којашто

VALENZUELA, David M.; YANCOPOULOS,
George D.; LEE, Jeffrey D. and MUJICA,

содржи целна генетска модификација на
геномскиот локус од интерес,

Alexander, O.
(54) ЦЕЛНИ МОДИФИКАЦИИ НА ГЕНОМ ОД

кадешто целната генетска модификација е

СТАОРЕЦ
(57) 1 Постапка за целна модификација на

способна да биде пренесена преку микробната
линија;

геномски локус од интерес во плурипотентна

кадешто плурупотентната клетка од стаорец

клетка на стаорец, којашто содржи:

може да биде употребена за целна
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модификација на геномскиот локус од интерес

кадешто плурупотентната клетка од стаорец

којaшто е добиенa со култивирање на

има недостаток на изразување на c-Myc;

изолирана ембрионска стем клетка од стаорец
на хранлив клеточен слој којшто не е

кадешто плурупотентната клетка од стаорец
формира сферични, слободно-пливачки

модифициран да изразува леукемија
инхибиторен фактор (LIF) со медиум којшто

колонии во култура; и
кадешто модифицираната плурупотентната

содржи околу 50 U/mL до околу 150 U/mL LIF и
комбинација на инхибитори составени од

клетка од стаорец има нормален кариотип.

инхибитор на MEK патека и GSK3 инхибитор;

, има уште 20 патентни барања

(51) C 07D 405/14, C 07D 498/08, C 07D 495/04,
C 07D 401/10, C 07D 403/10, C 07D 405/04, C

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

07D 513/04, C 07D 417/10, C 07D 417/14, C 07D
471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61K

(72) FUCHSS, Thomas; MEDERSKI, Werner;
EMDE, Ulrich and BUCHSTALLER, Hans-Peter

31/506, A 61P 35/00

(54) АРИЛКИНАЗОЛИНИ

(11) 8921
(21) 2018/807

(13) Т1
(22) 08/10/2018

(45) 31/01/2019
(30) DE20131008118 11/05/2013 DE
(96) 08/05/2014 EP14726074.9
(97) 01/08/2018 EP2994467
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , US
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(57) 1 Соединение со формулата (I)

Cyc е фенил, којшто може да биде
несупституиран или моно- или дисупституиран,
независно еден од друг, преку R6, или е Het1;
Het1 е моно- или бицикличен, 5-10-член
хетероциклил, којшто има 1-3 N, O и/или S
атоми или 1-4 N атоми, коишто може да бидат
несупституирани или моно-, ди- или
трисупституирани, независно еден од друг
преку R6, или може да биде моносупституиран

во коешто

со Het2;
R6 е Hal, LA, оксо, CN, или NH2;

X е CH, CF, S или N,
Y е CH, S или N,

LA е неразгранет или разгранет алкил којшто
има 1-5 C атоми, коишто може да бидат заситен

Z е C или N,

или делумно незаситен, во којшто 1-3 H атоми
може да бидат заменети со Hal, и/или еден H

---- форми, ако Z = C, двојна врска заедно со
единечната врска, е отсутно

атом може да биде заменет со CN или Het2,

ако Z = N,
n е 1 или 2, кадешто

и/или една или две CH2 групи може да бидат
заменети со O, NH, NH2, N(CH3) или CO;

ако n = 1, X = S,
и ако n = 2, заедно X = CH, или X поврзан за

Het2 е 3-5-член алифатичен хомо или
хетероциклил којшто има 0, 1, 2 или 3 N, O

пиримидинскиот прстен е CF и X не поврзан за

и/или S атоми, којшто е несупституиран;
Hal е F, Cl, Br или I;

пиримидинскиот прстен е CH, или еден X е CH
и другиот X е N;
m е 1 или 2, кадешто
ако m = 1, Y = S,

кадешто H, C, N, O, P, S, F и Cl исто така
вклучува потешки изотопи од тие атоми и/или

и ако m = 2, заедно Y = CH, или еден Y е CH и
другиот Y е N;

физиолошка прифатлива сол, таутомер и/или
негов стереоизомер,

R1, R2, R3, R4, независно еден од друг се H,

вклучувајќи негови смеси во сите односи.

Hal, CN, OH, CONH2, CONH(LA)
или LA;

, има уште 23 патентни барања

R5 е H, Hal, CN или C≡CH;

(51) G 07F 13/06, G 07F 13/10, A 47J 31/44
(11) 8923
(13) Т1

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

(21) 2018/808

(72) Doglioni Majer, Carlo
(54) УРЕД И МЕТОД ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА

(22) 08/10/2018
(45) 31/01/2019

(30)

ЧАШИ ВО МАШИНА ЗА ПОДГОТОВКА И

(96) 26/01/2015 EP15152558.1
(97) 15/08/2018 EP3048590

ДИСТРИБУЦИЈА НА ПИЈАЛОЦИ

(73) Rheavendors Services S.P.A.
Via Valleggio, 2/bis 22100 Como, IT

(57) 1 Уред за внесување на чаши во делот за
повлекување (14) од машината за подготовка и
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дистрибуција

на

повлекување

(14)

пијалоци

за

закривена надолу за да може да ја прими и

и

центрира чашата (18,19), внатрешната празнина

страничен ѕид (12) со најмалку еден отвор на
предната страна со пристап од надвор, и каде

(22) има оска (А) која коинцидира со оската на
отворот (30) од долниот ѕид (10) од делот за

што уредот содржи потпорен елемент (20)
помеѓу горната позиција, во која чашата (18,19)

повлекување (14) и е паралелна со правецот на
пренос од потпорниот елемент (20), каде

која доаѓа од магацинот на машината е
прифатена, и долната позиција во која чашата

внатрешната празнина (22) од потпорниот
елемент (20) е лизгачки поврзана со фиксирана

(18,19) може да биде повлечена од страна на

плоча за држење (32) на чашата (18,19) и каде,

корисникот назначено со тоа што потпорниот
елемент за чашата (20) е лизгачки споен со

кога потпорниот елемент (20) е во долната
позиција горниот раб (28) од делот (26) од

отворот (30) на долниот ѕид (10) од делот за
повлекување (14) и содржи внатрешна празнина

внатрешната празнина со конусна форма, е
поставен во линија со горната површина од

(22) отворена најмалку на горниот крај, каде
внатрешната празнина (22) има долна позиција

плочата за држење (32) и со горната површина
на долниот ѕид (10) од делот за повлекување

(24) со тесна цилиндрична форма и најмалку

(14).

еден горен дел (26) со конусовидна форма

, има уште 7 патентни барања

има

каде

долен

делот

ѕид

(10)

(51) C 07K 16/46, C 07K 16/30, C 07K 16/28, C
12N 15/09, C 12N 5/10, C 12N 1/15, C 12N 1/19,
C 12N 1/21, A 61K 39/395, A 61P 35/00

(45) 31/01/2019
(30) JP20100266760 30/11/2010 JP;
JP20110121771 31/05/2011 JP and

(11) 8918

(13) Т1

JP20110238818 31/10/2011 JP

(21) 2018/809

(22) 08/10/2018

(96) 30/11/2011 EP11845786.0
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(97) 12/09/2018 EP2647707

полипептидите кои го формираат доменот Fc

(73) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha

преку доменот CH1 и лесниот ланец Fv

5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543, JP
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

фрагмент од Fab е поврзан со CL домен; и FV
фрагментот на лесниот ланец од Fab што го

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) IGAWA, Tomoyuki; KURAMOCHI, Taichi;

формира CD3-врзувачкиот домен е поврзан со
другиот полипептид кој го формира доменот Fc

NEZU, Junichi; ISHIGURO, Takahiro; NARITA,
Atsushi; SAKAMOTO, Akihisa and KAWAI, Yumiko

преку CH1 домен, а FV фрагментот од тежок
ланец од Fab е поврзан со CL домен; (iii) FV

(54) ЦИТОТОКСИЧНО-ИНДУЦИРАН

фрагментот на тежок ланец од моновалентен

ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС
(57) 1 Полипептиден комплекс кој што содржи:

Fab кој го формира доменот кој врзува антиген
е поврзан со еден од полипептидите кои го

(1) антиген на канцер кој врзува домен;
(2) било кој од Fc домените од SEQ ID NOs: 23,

формираат доменот Fc преку CH1 домен; FV
фрагментот на лесниот ланец на Fab е поврзан

24, 25 и 26 во кои амино киселина(и) го
формираат Fc домен мутиран, каде што

со CL домен; FV фрагментот од тежок ланец од
Fab што го формира CD3-врзувачкиот домен е

мутантот на Fc доменот ја редуцира Fcγ

поврзан со другиот полипептид кој го формира

рецепторно-врзувачката активност со
наведената мутација во споредба со

доменот Fc преку CL домен; и FV фрагментот
на лесниот ланец на Fab е поврзан со CH1

контролниот полипептиден комплекс кој го
содржи Fc доменот со истиот изотип одбран од

домен;
(iv) FV фрагментот од тежок ланец
на моновалентен Fab кој го формира CD3-

SEQ ID NOs: 23, 24, 25 и 26, и каде што
мутантот на Fc доменот има намалена

врзувачкиот домен е поврзан со еден од
полипептидите кои го формираат доменот Fc

активност за врзување на FcγRI, FcγRIIA,

преку CH1 домен; FV фрагментот на лесниот

FcγRIIB, FcγRIIIA, и/или FcγRIIIB; и
(3) CD3-врзувачки домен,

ланец на Fab е поврзан со CL домен; FV
фрагментот на лесниот ланец од Fab што го

каде што антиген-врзувачкиот домен и CD3врзувачкиот домен се секој моновалентен Fab,

формира доменот кој врзува антиген е поврзан
со другиот полипептид кој го формира доменот

и каде што
(i) FV фрагментот од тежок ланец на

Fc преку CH1 домен; и FV фрагментот од тежок
ланец на Fab е поврзан со CL домен;
или

моновалентен Fab кој го формира доменот за

(v) FV фрагментот од тежок ланец на

врзување на антигенот е поврзан со еден од
полипептидите кои го формираат доменот Fc

моновалентен Fab кој го формира CD3врзувачкиот домен е поврзан со еден од

преку доменот CH1 и лесниот ланец Fv
фрагмент од Fab е поврзан со CL домен; и FV

полипептидите кои го формираат Fc доменот
преку CH1 домен; FV фрагментот на лесниот

фрагментот од тежок ланец од Fab што го
формира CD3-врзувачкиот домен е поврзан со

ланец на Fab е поврзан со CL домен; FV
фрагментот од тежок ланец од Fab што го

другиот полипептид кој го формира доменот Fc

формира доменот кој врзува антиген е поврзан

преку доменот CH1 и лесниот ланец Fv
фрагмент од Fab е поврзан со CL домен;

со другиот полипептид кој го формира доменот
Fc преку CL домен; и FV фрагментот на

(ii) FV фрагментот од тежок ланец од
моновалентен Fab кој го формира доменот за

лесниот ланец на Fab е поврзан со доменот
CH1.

врзување на антигенот е поврзан со еден од

, има уште 8 патентни барања
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(51) A 61K 31/19, A 61K 31/485, A 61K 31/7004,

(72) CHUMAKOV, Ilya; COHEN, Daniel;

A 61K 9/08, A 61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K
9/00, A 61K 45/06

NABIROCHKIN, Serguei and BERTRAND, Viviane
(54) СТАБИЛНИ ОРАЛНИ РАСТВОРИ ЗА

(13) Т1
(22) 08/10/2018

КОМБИНИРАНИ API
(57) 1 Фармацевтска комбинација која опфаќа,

(45) 31/01/2019
(30) EP20130170583 05/06/2013 --

во
облик
на
раствор:
- баклофен,сорбитол и налтрексон како активни

(96) 05/06/2014 EP14727848.5

состојки,

(97) 25/07/2018 EP3003268
(73) Pharnext

- ацетатни или цитратни пуфер кои имаат pH
опфатен помеѓу 4 и 7, посакувано помеѓу 4,5 и

11, rue des Peupliers 92130 Issy-lesMoulineaux, FR

5,5,
- опционо,најмалку еден

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

најмалку

(11) 8935
(21) 2018/810

еден

конзерванс

агенс

за

и
и/или
вкус.

, има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 9/70
(11) 8958
(21) 2018/811
(30)

(96) 29/01/2009 EP09785793.2
(13) Т1
(22) 08/10/2018

(97) 01/08/2018 EP2381932
(73) FONDAZIONE IRCCS Istituto Nazionale dei

(45) 31/01/2019

Tumori
Via Venezian 1 20133 Milano, IT
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(4) конфигуриран за постепено ослободување на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

лекот;

(72) RASPAGLIESI, Francesco
(54) ИНТРА-ЦЕРВИКАЛЕН УРЕД ЗА

елемент (5) прикачен на стебло за блокирање на
стебло (2) во внатрешноста на утерусната

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ВО ЛОКОРЕГИОНАЛЕН ТРЕТМАН НА ЦЕРВИКАЛЕН

шуплина (12) и се наоѓа на кранијалниот или
горниот крај; при што првиот блокирачки

КАНЦЕР

елемент (5) е во форма на силиконско топче што
се впушта во густата комуникација со шуплината
Интраутерински уред и поконкретно

(6) на внатрешното јадро (3) од матичното (2),

интрацервикален уред (ICD) за локално
ослободување на лекови во локорегионалниот

топче (5) се надувува со помош на поврзувач
цевка (8) која поминува низ вториот блокирачки

третман на тумори на грлото на матката, што
опфаќа:

елемент (7) и комуницира со празнината (6); и
втор блокирачки елемент (7, 71) прикачен на

продолжено матично тело (2) конфигурирано да
биде поставено во цервикалниот канал (15), ова

стеблото и конфигуриран да биде поставен во
внатрешноста на вагината (11), против ectocervix

што се состои од внатрешно шупливо јадро (3)

(16), сместен на каудалниот или долниот крај на

за
да
се
овозможи
поминување
на
менструалната крв кога уредот е наместен и слој

стеблото
, има уште 10 патентни барања

(51) C 07K 14/47

ембрионска стем (ES) клетка од глушец,

(57)

1

првиот

(11) 8936
(21) 2018/812

(13) Т1
(22) 09/10/2018

(2).

којашто содржи:

(45) 31/01/2019
(30) EP20130196989 12/12/2013 --

контактирање на ES клетката од глушец со
Cas9 протеин, CRISPR RNA којашто

(96) 12/12/2014 EP14825457.6

хибридизира до целна секвенца на геномскиот

(97) 25/07/2018 EP3087092
(73) Academisch Ziekenhuis Leiden h.o.d.n.

локус од интерес, tracrRNA, и голем
таргетирачки вектор (LTVEC) којшто е најмалку

LUMC and Academisch Medisch Centrum
Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden, NL and

10 kb по големина и содржи вметната
нуклеинска киселина придружена со:

Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Zuidoost,
NL

(i) 5’ хомологна гранка којашто е хомологна на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

5’ целната секвенца на геномскиот локус од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) NIBBERING, Petrus Hendricus; DE BREIJ,

интерес; и
(ii) 3’ хомологна гранка којашто е хомологна на

Anna; CORDFUNKE, Robert Alexander; ZAAT,
Sebastianus Antonius Johannes and DRIJFHOUT,

3’ целната секвенца на геномскиот локус од
интерес,

Jan Wouter
(54) АНТИМИКРОБЕН ПЕПТИД И НЕГОВИ

кадешто следното контактирање на ES клетката

УПОТРЕБИ

од глушецот со Cas9 протеин, CRISPR RNA, и

(57) 1 Ин витро постапка за модифицирање на
геномот на геномски локус од интерес кај

tracrRNA во присуството на LTVEC, геномот од
ES клетката од глушецот е модифицирана за
104
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да содржи целна генетска модификација

киселина на геномскиот локус од интерес

којашто содржи бришење на регион на

кадешто вметнувањето е на најмалку 30 kb

геномскиот локус од интерес кадешто
бришењето е на најмалку 30 kb и/или

, има уште 14 патентни барања

вметнување на вметнатата нуклеинска

(51) A 61L 27/24, A 61L 27/54, A 61L 27/26

(54) ИМПЛАНТ КОЈ ШТО СОДРЖИ FGF-18

(11) 8959

(13) Т1

(57) 1 Систем за доставување на супстанца кој

(21) 2018/813

(22) 10/10/2018
(45) 31/01/2019

што се состои од најмалку еден полимерен
материјал кој што формира матрикс и

(30) EPA14000598 20/02/2014 -(96) 20/02/2015 EP15706011.2

анаболичен лек, каде што најмалку еден
полимерен материјал е колаген и каде што

(97) 22/08/2018 EP3107592
(73) Merck Patent GmbH

наведениот анаболичен лек е вклучен во
најмалку еден полимерен материјал кој што го

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

формира матриксот, каде што матриксот е

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

двофазна мрежа или двофазна мембрана, и
каде што анаболичниот лек е соединение на

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

FGF-18 во доза од 5 до 100 микрограми/систем.
, има уште 10 патентни барања

(72) LADEL, Christoph H. and GUEHRING, Hans
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(51) C 07D 401/12, A 61K 31/506, A 61P 35/00
(11) 8939
(21) 2018/814

(13) Т1
(22) 10/10/2018

(72) GONG, Baoqing; WAYKOLE, Liladhar
Murlidhar; FENG, Lili and KARPINSKI, Piotr H.
(54) КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 5-ХЛОРО-Н2-(2ИЗОПРОПОКСИ-5-МЕТИЛ-4-ПИПЕРИДИН-4-

(45) 31/01/2019
(30) US201061424194P 17/12/2010 US

ИЛ-ФЕНИЛ)-Н4[2-(ПРОПАН-2-СУЛФОНИЛ)ФЕНИЛ]-ПИРИМИДИН-2,4-ДИАМИН

(96) 15/12/2011 EP16167355.3

(57)

(97) 15/08/2010 EP3121171
(73) NOVARTIS AG

изопропокси-5-метил-4-пиперидин-4-ил-фенил)Н4-[2-(пропан-2-сулфонил)-фенил]-пиримидин-

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

2,
, има уште 3 патентни барања

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
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(51) B 01D 46/00, B 01D 46/52, B 01D 46/10
(11) 8960
(13) Т1

филтрирање (3) и отворот (2) кон страната за
филитрирање (5) и може да биде исчистен со

(21) 2018/815

помош на елементот за филтрирање (3), се
карактеризира со тоашто елементот за

(22) 10/10/2018
(45) 31/01/2019

(30) EP20120160583 21/03/2012 -(96) 21/03/2013 EP13711368.4

филтрирање (3) се издолжува надвор од
рамнината (6) на наведената рамнина (6) барем

(97) 08/08/2018 EP2827968

над еден прв дел (7) и се враќа кон рамнината

(73) Inauen, Urs
Lehnstrasse 44 9050 Appenzell, CH

(6) над еден втор дел (8) којшто е поврзан
директно или индиректно кон првиот дел (7)

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

такашто елементот за филтрирање (3) се
издолжува над рамнината (6) со деловите,

(72) Inauen, Urs
(54) ЕЛЕМЕНТ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ СО

кадешто централна комора (28) е дефинирана
со помош на деловите (7, 8) и рамнината, и со

ПРОЧИСТИТЕЛНА ЕДИНИЦА ЗА ГОЛЕМИ

тоа што филтерската поставка (1) дополнително

ВОЛУМЕНСКИ ПРОТОЦИ
(57) 1 Филтерска поставка (1) којашто вклучува

вклучува прочистителна единица (12) поставена
во наведената централна комора (28), кадешто

рамнина (6) со отвор (2) којшто навлегува во
рамнината (6) и елемент за филтрирање (3)

прочистителната единица (12) содржи воздушни
млазници (13) преку кој елементот за

поставен над наведениот отвор (2) за
филтрирање на флуид, особено гасен флуид,

филтрирање (3) може да делува на
компресираниот воздух (14), кадешто наслагите

кадешто

низ

на елементот за филтрирање (3) може да се

нефилтрираната страна (4) низ елементот за

отстранат од елементот за филтрирање (3) од

флуидот

може

да

се

води
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филтрираната

на

во втора стабилна позиција такашто првата

нефилтрираната страна (4), се карактеризира со

страна

во

насока

стабилна позиција на прочистителната единица

тоа што прочистителната единица (12) е
подвижна во крајна позиција од позиција на

(12) е подвижна од позицијата на мирување во
крајната позиција и втората стабилна позиција,

мирување како резултат на пулсирањето кога
воздухот излегува од воздушните млазници (13),

прочистителната единица (12) е подвижна од
крајната позиција во позицијата на мирување,

со тоа што воздушните млазници (13) се вртливи
такашто
насоката
на
движење
на

или со тоашто прочистителната единица (12) е
подвижна од крајната позиција во позицијата на

прочистителната единица (12) може да се

мирување

менува, кадешто воздушните млазници (13) се
по можност вртливи од прва стабилна позиција

, има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 401/14, C 07D 403/14, C 07D 471/04,
A 61K 31/496, A 61P 31/14

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

со

помош

на

противтег

(19).

(11) 8961

(13) Т1

(72) HALCOMB, Randall, L.; GRAUPE, Michael;

(21) 2018/816

(22) 10/10/2018
(45) 31/01/2019

LINK, John, O.; CANALES, Eda; LAZERWITH,
Scott E.; LIU, Qi; CHOU, Chien-hung; BRIZGYS,

(30) US201361771655P 01/03/2013 US and
US201361857636P 23/07/2013 US

Gediminas; HU, Yunfeng, Eric; LU, Yafan; SAITO,
Roland, D.; SCHROEDER, Scott, D.; SOMOZA,

(96) 28/02/2014 EP14712844.1
(97) 01/08/2018 EP2961742

John, R.; TSE, Winston, C. and ZHANG, Jennifer,
R.

(73) Gilead Sciences, Inc.

(54) АМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US

НА ХИВ
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(57) 1 Соединение на формула IIId:

-C(O)NRq2Rr2, или (C1-C8)хетероалкил;
секоја Z1d е независно(C1-C8)алкил или (C1C8)халоалкил;
секоја Rn1 е независно H, (C1-C8)алкил, (C3C7)карбоцикл, 3-7 член хетероцикл, или 5-6
член моноцикличен-хетероарил, кадешто кој
било (C3-C7)карбоцикл, 3-7 член хетероцикл,
или 5-6 член моноцикличен-хетероарил od Rn1
е опционо заменет со 1, 2, 3, 4 или 5 Z1c или

кадешто
A1 е CH, C-Z3, или азот;
A2 е CH или азот;
R1 е 6-12 член арил, 5-12 членхетероарил, или
3-12 член хетероцикл, кадешто кој било 6-12
член арил, 5-12 член хетероарил, или 3-12 член
хетероцикл од R1 е опционо заменет со 1, 2, 3,
4 или 5 Z4 групи, кадешто Z4 групи се исти или
различни;
секоја R3a и R3b е независно H или (C1C3)алкил;
Z1 е 6-12 член арил, 5-14 член хетероарил, или
3-14 член хетероцикл, кадешто кој било 6-12
член арил, 5-14 член хетероарил, или 3-14 член
хетероцикл од Z1 е опционо заменет со 1, 2, 3,
4 или 5 Z1a или Z1b, кадешто тие Z1a и Z1b
групи се исти или различни;
секоја Z1a е независно (C3-C7)карбоцикл, 5-12
член хетероарил, 3-12 член хетероцикл,
халоген, -CN, -ORn1, -OC(O)Rp1, OC(O)NRq1Rr1, -SRn1, - S(O)Rp1, -S(O)2OH, S(O)2Rp1, -S(O)2NRq1Rr1, -NRq1Rr1, NRn1CORp1, -NRn1CO2Rp1, -NRn1CONRq1Rr1,
-NRn1S(O)2Rp1, -NRn1S(O)2ORp1, NRn1S(O)2NRq1Rr1, -C(O)Rn1, -C(O)ORn1, C(O)NRq1Rr1 и -S(O)2NRn1CORp1, каде што кој
било (C3-C7)карбоцикл, 5-12 член хетероарил и
3-12 член хетероцикл од Z1a е опционо заменет
со 1, 2, 3, 4 или 5 Z1c или Z1d групи, кадешто
Z1c и Z1d групи се исти или различни;
секоја Z1b е независно(C1-C8)алкил опционо
заменет со1, 2, 3, 4 или 5 халогени, кои с еисти
или различни;
секојаZ1c е независно халоген, -CN, -OH, -NH2,

Z1d групи, кадешто Z1c и Z1d групи се исти или
различни,и кадешто кој било (C1-C8)алкил од
Rn1 е опционо заменет со 1, 2, 3, 4 или 5 Z1c
групи, кадешто Z1c групи се исти или различни;
секоја Rp1 е независно (C1-C8)алкил, (C3C7)карбоцикл, 3-7 член хетероцикл, или 5-6
член моноцикличен-хетероарил, кадешто кој
било (C3-C7)карбоцикл, 3-7 член хетероцикл,
или 5-6 член моноцикличен¬-хетероарил од
Rp1 е опционо заменет со 1, 2, 3, 4 или 5 Z1c
или Z1d групи, кадешто Z1c и Z1d групи се исти
или различни, и кадешто кој било (C1-C8)алкил
од Rp1 е опционо заменет со 1, 2, 3, 4 или 5 Z1c
групи, кадешто Z1c групи се исти или различни;
секоја Rq1 и Rr1 е независно H, (C1-C8)алкил,
(C3-C7)карбоцикл, 3-7 член хетероцикл, или 5-6
член моноцикличен-хетероарил, кадешто кој
било (C3-C7)карбоцикл, 3-7 член хетероцикл,
или 5-6 член моноцикличен-хетероарил од Rq1
ili Rr1 е опционо заменет со 1, 2, 3, 4 или 5 Z1c
или Z1d групи, кадешто Z1c и Z1d групи се исти
или различни, и кадешто кој било (C1-C8)алкил
од Rq1 или Rr1 е опционо заменет со 1, 2, 3, 4
или 5 Z1c групи, кадешто Z1c групи се исти или
различни, или Rq1 и Rr1 заедно со атом на
азотa за кој се врзани создаваат 5, 6 или 7-член
хетероцикл, кадешто 5, 6 или 7-член
хетероцикл е опционо заменет со 1, 2, 3, 4 или
5 Z1c или Z1d групи, кадешто Z1c и Z1d групи
се исти или различни;
секоја Rq2 и Rr2 е независно H, (C1-C8)алкил,
(C3-C7)карбоцикл, или Rq2 и Rr2 заедно со
атом на азотa з акој се врзани создаваат 5, 6,
или 7-член хетероцикл;
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Z2 е (C2-C8)алкинил кој е опционо заменет со

секоја Z3 е независно (C1-C4)хетероалкил;

1, 2, 3, 4, или 5 Z2c групи, кадешто Z2c групи се

секоја Z4 е независно оксо, (C1-C8)алкил, (C3-

исти или различни;
секоја Z2c е независно оксо, халоген, -CN, -

C7)карбоцикл, халоген, -CN, -ORn5, -NRq5Rr5, NRn5CORp5, -NRn5CO2Rp5, -C(O)Rn5, -

ORn4, -OC(O)Rp4, -OC(O)NRq4Rr4, -SRn4, S(O)Rp4, -S(O)2OH, -S(O)2Rp4, -S(O)2NRq4Rr4,

C(O)ORn5, или -C(O)NRq5Rr5, кадешто кој било
(C3-C7)карбоцикл или (C1-C8)алкил д Z4 е

-NRq4Rr4, -NRn4CORp4,-NRn4CO2Rp4, NRn4CONRq4Rr4, -NRn4S(O)2Rp4, -

опционо заменет со 1, 2, 3, 4 или 5 Z4a групи,
кадешто Z4a групи се исти или различни; секоја

NRn4S(O)2ORp4, -NRn4S(O)2NRq4Rr4,-NO2, -

Z4a е независно халоген, -CN, или -ORn6;

C(O)Rn4, -C(O)ORn4, или -C(O)NRq4Rr4;
секоја Rn4 е независно H, (C1-C4)алкил, (C1-

секоја Rn5, Rp5, Rq5, Rr5, и Rn6 е независно H
или (C1-C4)алкил; секоја Z5 е независно

C4)халоалкил, или (C1-C4)хетероалкил;
секоја Rp4 е независно (C1-C8)алкил, (C1-

халоген, кој може д абиде ист или различен; и n
е 0, 1, 2,или 3;

C4)халоалкил, или (C1-C4)хетероалкил;
секоја Rq4 i Rr4 е независноH, (C1-C4)алкил,

или негова фармацевтски прифатлива сол.

(C1-C4)халоалкил, или (C1-C4)хетероалкил;

, има уште 32 патентни барања

(51) A 61K 31/00, A 61K 9/20, A 61K 9/16, A 61K

содржи

9/14
(11) 8968

(13) Т1

(1) соединение, или негова фармацевтски
прифатлива
сол,
во
аморфна
форма,

(22) 12/10/2018
(45) 31/01/2019

(2) фармацевтски
полимер;

(21) 2018/818

(3) опционално
сурфактанс,

(30) US353553 10/06/2010 US
(96) 09/06/2011 EP15176068.3

назначено

(97) 18/07/2018 EP2954892

прифатлив
фармацевтски
со

тоа,

што

хидрофилен
и
прифатлив
наведеното

(73) AbbVie Ireland Unlimited Company
Dublin 2, IE

соединение е селектирано од групата составена
од:

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

диметил (2S,2'S)-1,1'-((2S,2'S)-2,2'-(4,4'-((2S,5S)1-(4-терц-бутилфенил)-пиролидин-2,5-

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

диил)бис(4,1фенилен))бис(азандиил)бис(оксометилен)бис(п

(72) LIEPOLD, Bernd; JUNG, Tina; HOLIG, Peter;

иролидин-2,1-диил))бис(3-метил-1-оксобутан-

SCHROEDER, Rudolf; SEVER, Nancy E.;
LAFOUNTAINE, Justin; SINCLAIR, Brent D.; GAO,

2,1-диил)дикарбамат
(Соединение
IA),
метил [(2S)-1-{(2S)-2-[4-(4-{5-(4-{2-[(2S)-1-{(2S)-

Yi; ERICKSON, Bryan K.; KULLMANN, Simon;
WESTEDT, Ulrich; PAULI, Mirko; HEITERMANN,

2-[(метоксикарбонил)амино]-3метилбутаноил}пиролидин-2-ил]-1H-имидазол-

Tanja; KOENIG, Renato; THIEL, Madlen;
WOEHRLE, Gerd and WU, Jianwei

4-ил}фенил)-1-[6-(пиперидин-1-ил)пиридин-3ил]-1H-пирол-2-ил}фенил)-1H-имидазол-2-

(54) ЦВРСТИ СОСТАВИ

ил]пиролидин-1-ил}-3-метил-1-оксобутан-2-

(57) 1 Цврст состав за употреба во метода за
третирање ХЦВ инфекција, наведениот состав

ил]карбамат
(Соединение
IB),
метил
{(2S,3R)-1-[(2S)-2-{6-[(2R,5R)-1-(4-терц-
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бутилфенил)-5-(2-{(2S)-1-[N-(метоксикарбонил)-

метилбутаноил}пиролидин-2-ил]-1H-

O-метил-L-треонил]пиролидин-2-ил}-1H-

бензимидазол-5-ил}пиролидин-2-ил]-1H-

бензимидазол-6-ил)пиролидин-2-ил]-1Hбензимидазол-2-ил}пиролидин-1-ил]-3-метокси-

бензимидазол-2-ил}пиролидин-1-ил]-3-метил-1оксобутан-2-ил}карбамат (Соединение ID), и

1-оксобутан-2-ил}карбамат (Соединение IC), и
метил
{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[(2R,5R)-1-[2,5-

каде што наведеното соединение или сол, и
наведениот полимер, се во цврста дисперзија.

дифлуоро-4-(трифлуорометил)фенил]-5-{2[(2S)-1-{(2S)-2-[(метоксикарбонил)амино]-3-

, има уште 15 патентни барања

(51) G 01N 33/66, G 01N 33/50

индивидуата, со најмалку еден дигестивен

(11) 8969

(13) Т1

гликански ензим, и биомаркерот се ослободува

(21) 2018/819

(22) 12/10/2018
(45) 31/01/2019

од не-редуцираниот крај на гликани, при што
пред ензимскиот третман, биомаркерот не е

(30) US20090142291P 02/01/2009 US;
US20090164365P 27/03/2009 US;

присутен во изобилие во примероци од лица со
болест или состојба во однос на лица без болест

US20090238079P 28/08/2009 US and
US20090649110 29/12/2009 US

или
состојба,
и
b) користење на аналитички инструмент за

(96) 31/12/2009 EP09837208.9

откривање на присуството и/или мерење на

(97) 03/10/2018 EP2376916
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc.

количината на произведениот биомаркер и
прикажување или евидентирање на присуството

105 Digital Drive Novato, CA 94949, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

или мерењето на популацијата на биомаркерот;
при што присуството на и/или мерење на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) CRAWFORD, Brett E.; BROWN, Jillian R.;

количината на биомаркерот се користи за да се
утврди
присуството,
идентитетот
и/или

GLASS, Charles A.; BEITEL, Jim R. and

сериозноста

JACKMAN, Robin M.
(54) КВАНТИФИКАЦИЈА НА НЕ-РЕДУЦИРАН

назначена со тоа, што заболувањето или
состојбата е MPS нарушување одбрано од

КРАЈ НА ГЛИКАН РЕЗИДУАЛНА
КОМПОНЕНТА

групата составена од MPS IVA, MPS IVB и MPS
VII;
при што дигестивниот

(57)
1
Метода за дијагностицирање кај
поединецот како заболување или состојба

гликан ензим е егзо-гликозидаза одбрана од
групата
составена
од галактозидаза
и

поврзана

глукуронидаза;

со

абнормална

акумулација

на

на

болеста

или

состојбата;

при

гликаните, методот кој содржи:
(а)
генерирање на биомаркери кои содржат едно

што кога егзо-гликозидазата е галактозидаза,
болеста или состојбата е MPS IVA или MPS IVB;

или повеќе не-редуцирачки краен гликански
остаток, каде што биомаркерот се генерира со

и
при што кога егзо-гликозидаза е глукуронидаза a

третирање на популација на гликани, во или
изолирана
од
биолошки
примерок
од

болеста
или
состојбата
, има уште 9 патентни барања
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(51) A 61K 31/428, A 61K 31/575, A 61K 9/00, A

(54) ТАУРОУРСОДЕЗОКСИХОЛИНСКА

61P 25/00, A 61P 25/16, A 61P 25/28

КИСЕЛИНА (TUDCA) ЗА УПОТРЕБА ВО

(13) Т1
(22) 12/10/2018

ЛЕКУВАЊЕ НА НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИТЕ
ПОРЕМЕТУВАЊА

(45) 31/01/2019
(30)

(57) 1 Тауроурсодезоксихолинската киселина
или нејзината фармацевтски прифатлива сол

(96) 01/07/2013 EP13747521.6
(97) 05/09/2018 EP3016654

за употреба во лекување на
неуродегенеративните пореметувања кај

(73) Bruschettini S.r.l.

цицачите, н а з н а ч е н со т о а, што

Via Isonzo, 6 16147 Genova, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

спомнатото неуродегенеративното
пореметување ја представува амиотрофична

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) RINALDI, Gilberto

латерална склероза.
, има уште 9 патентни барања

(51) H 04N 19/103, H 04N 19/119, H 04N 19/96, H
04N 19/176, H 04N 19/46, H 04N 19/132

(72) Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo
and Cheon, Min-Su

(11) 8979
(21) 2018/820

(11) 8980
(21) 2018/821

(13) Т1
(22) 12/10/2018

(54) АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
СЛИКИ

(45) 31/01/2019

(57) 1 Апаратура за декодирање на слика,

(30) KR20090067827 24/07/2009 KR
(96) 23/07/2010 EP15161952.5

апаратурата содржи:
екстрактор за кодирање информација

(97) 10/10/2018 EP2911398
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

конфигуриран за екстракција, од податочен тек,
информација за максимална големина на

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

кодирана единица, поделена информација која
индицира дали да се подели кодирана единица

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

со длабочина k, кадешто k е цел број, во

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кодирани единици со длабочина k + 1, ,
информација за прескокнување која покажува
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дали начинот на предвидување на постојна

не-деливост на кодираната единица со

кодирана единица е начин со прескокнување,

постојната длабочина i, кодираната единица со

информација за тип на информација која што
покажува димензија од една или повеќе

постојна длабочина k е определена како
постојна кодирана единица која што не е повеќе

единици за предвидување вклучени во
постојната кодирана единица и информација за

поделена, информацијата за прескокнување на
постојната кодирана единица е добиена, и еден

големина на трансформациска единица; и
декодер на податок за слика

или трансформациски единици во форма на
квадрат употребени за да се изведе инверзна

конфигуриран за да одреди поделена структура

трансформација за постојната кодирана

со максимална кодирана единица во форма на
квадрат согласно максималната кодирана

единица се обезбедени од постојната кодирана
единица врз основа на информацијата за

единица, согласно поделената информација
такашто максималната кодирана единица е

големината на трансформациската единица,
една или повеќе трансформациски единици во

хиерархиски поделена како длабочинско
зголемување и конфигурирана за да одреди

форма на квадрат се различни од едната или
повеќе единици за предвисдување употребени

дали начинот на предвидување на постојната

за изведба на декодирање со предвидување за

кодирана единица е начин со прескокнување во
согласност со информацијата за

постојната кодирана единица,
кадешто информацијата за

прескокнување,
кадешто сликата е поделена во

прескокнување индицира дека начинот на
предвидување на постојната кодирана единица

множество на максимални кодирани единици во
форма на квадрат, во согласност со

е начин со прескокнување, декодерот за
податок на слика ја определува постојната

информацијата за максималната големина на

кодирана единица како една единица за

кодираната единица,
максимална кодирана единица од

предвидување кај која што начинот на
предвидување е начин со прескокнување, и

множеството на максимални кодирани единици
којашто е хиерархиски поделена во една или

кога информацијата за прескокнување
индицира дека начинот на предвидување на

повеќе кодирани единици во форма на квадрат
со длабосчини во согласност со поделената

постојната кодирана единица не е начин со
прескокнување, декодерот за податок на слика

информација,

обезбедува една или повеќе единици на

кодирана единица со постојна
длабочина i, кадешто i е цел број, е една од

предвидување од постојната кодирана единица
со еднакво делење на ширина или висина на

еднакво големите и во облик на квадрат
кодирани единици од кодирана единица со

постојната кодирана единица со два, или со
еднакво делење на заедно и висината и

длабочина i - 1 ,
кога поделената информација покажува

ширината на постојната кодирана единица со
два, или одредување на постојната кодирана

поделеност на кодираната единица со постојна

единица како една единица за предвидување

длабочина i, кодираната единица со постојна
длабочина i, е поделена во четири кодирани

врз основа на информација за типот на
партиција на постојната кодирана единица.

единици со длабочина i + 1, независно од
соседните кодирани единици,

, има уште 0 патентни барања

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

(51) основен

(11)

(13)

8C07D401/12

8C07D401/12

8931

T1

8A61K31/4035

8C07D209/44

8917

T1

8A61K38/00

8A61K9/00

8963

T1

8C07D209/44

8C07D209/44

8917

T1

8C04B111/00

8C04B103/30

8965

T1

8C07D519/00

8C07D221/22

8887

T1

8C04B14/28

8C04B103/30

8965

T1

8A61K31/4245

8C07D271/06

8898

T1

8E06B3/263

8E06B3/263

8967

T1

8A61P25/00

8C07D495/04

8899

T1

8A61P35/00

8C07D401/12

8939

T1

8C07D495/04

8C07D495/04

8899

T1

8A61P35/00

8C07D403/12

8940

T1

8A61K31/198

8A61K31/198

8895

T1

8C07D407/06

8C07D209/44

8917

T1

8B01J35/04

8B01J37/02

8944

T1

8A61K31/5386

8C07D221/22

8887

T1

8A61K31/498

8C07D401/14

8947

T1

8D06M10/02

8D06M10/02

8897

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

8953

T1

8C07D271/06

8C07D271/06

8898

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8953

T1

8A61P43/00

8C07D495/04

8899

T1

8A61K36/87

8A61K36/63

8955

T1

8A61K31/519

8A61K31/198

8895

T1

8C12N1/15

8C12N15/09

8918

T1

8B25B27/14

8B25B27/02

8943

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

8920

T1

8B01D53/94

8B01J37/02

8944

T1

8C07D471/04

8C07D405/14

8921

T1

8A61K38/18

8A61K38/18

8949

T1

8A61K31/155

8A61K31/225

8909

T1

8F24H1/18

8F24H1/18

8950

T1

8C07H1/02

8A61K31/00

8910

T1

8F28D7/02

8F24H1/18

8950

T1

8A61K47/26

8A61K31/7072

8911

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

8953

T1

8A61K47/38

8A61K31/7072

8911

T1

8C07K16/28

8C12N15/09

8918

T1

8A61K31/722

8A61K31/722

8913

T1

8C12N1/21

8C12N15/09

8918

T1

8A61K31/5377

8C07D471/04

8914

T1

8C12N5/10

8C12N15/09

8918

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8942

T1

8A61K31/519

8C07D405/14

8921

T1

8A61K31/4245

8C07D417/14

8971

T1

8C07D495/04

8C07D405/14

8921

T1

8A61K9/14

8A61K45/06

8976

T1

8G01N33/68

8C07K16/28

8925

T1

8A61P33/00

8C07D491/107

8932

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8928

T1

8C07K14/47

8C07K7/56

8938

T1

8H04L12/28

8H04N5/235

8929

T1

8A61K9/70

8A61K9/70

8958

T1

8H04N3/14

8H04N5/235

8929

T1

8E03F3/04

8F24H4/04

8890

T1

8H04N5/235

8H04N5/235

8929

T1

8H02J7/35

8H02J3/38

8891

T1

8A61K47/18

8A61K38/28

8902

T1

8B60B7/01

8B60B7/01

8893

T1

8A61K48/00

8C12P19/34

8903

T1

8C07D249/14

8C07D249/14

8894

T1

8A61P35/00

8C07D487/14

8905

T1

8A61K31/454

8C07D401/12

8931

T1

8A61K45/06

8A61K31/225

8909

T1
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8A61K31/00

8A61K31/00

8910

T1

8A61K31/353

8A61K36/63

8955

T1

8A61K31/675

8A61K31/00

8910

T1

8A61K45/06

8A61K36/63

8955

T1

8A61K31/513

8A61K31/7072

8911

T1

8C07K16/46

8C12N15/09

8918

T1

8A61P35/00

8A61K31/7072

8911

T1

8C07D405/04

8C07D405/14

8921

T1

8A61K45/06

8A61K31/722

8913

T1

8A61K39/00

8C07K16/28

8925

T1

8A61L27/54

8A61L27/54

8959

T1

8A61K9/00

8A61K38/28

8902

T1

8C07D417/14

8C07D417/14

8971

T1

8C07C327/28

8A61K31/225

8909

T1

8H04N19/176

8H04N19/119

8973

T1

8C07C327/32

8A61K31/225

8909

T1

8A61P31/00

8C07D271/06

8974

T1

8C07C327/34

8A61K31/225

8909

T1

8A61P35/00

8C07D271/06

8974

T1

8C07D309/30

8A61K31/225

8909

T1

8C07D285/08

8C07D271/06

8974

T1

8A61P31/14

8A61K31/00

8910

T1

8F01N3/28

8B01D53/94

8978

T1

8C07D487/04

8A61K31/00

8910

T1

8C07D491/107

8C07D491/107

8932

T1

8C07H11/00

8A61K31/00

8910

T1

8B29C49/12

8B29C49/48

8892

T1

8A61K47/32

8A61K31/7072

8911

T1

8B29C49/16

8B29C49/48

8892

T1

8A61K41/00

8A61K41/00

8912

T1

8B29C49/48

8B29C49/48

8892

T1

8A61K31/724

8A61K31/722

8913

T1

8B29C49/78

8B29C49/48

8892

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

8914

T1

8A61K31/4196

8C07D249/14

8894

T1

8A61P35/00

8C07D417/14

8971

T1

8A61K31/19

8A61K9/00

8935

T1

8H04N19/119

8H04N19/119

8972

T1

8C07K14/47

8C07K14/47

8936

T1

8H04N19/46

8H04N19/119

8972

T1

8A61K47/18

8A61K9/00

8963

T1

8H04N19/119

8H04N19/119

8973

T1

8A61K39/102

8C12N1/20

8964

T1

8A61K9/20

8A61K45/06

8976

T1

8C12P19/04

8C12N1/20

8964

T1

8A61K31/4155

8C07D491/107

8932

T1

8C04B111/20

8C04B103/30

8965

T1

8A61K38/12

8C07K7/56

8938

T1

8E01B19/00

8E01B7/24

8966

T1

8C08J11/06

8C08J5/04

8941

T1

8C07D401/12

8C07D401/12

8939

T1

8C08J9/00

8C08J5/04

8941

T1

8A61P25/16

8A61K31/428

8979

T1

8B01D46/00

8B01D46/52

8960

T1

8H04N19/96

8H04N19/176

8980

T1

8F24D11/02

8F24H4/04

8890

T1

8C12N15/85

8C12N15/85

8901

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8961

T1

8A47J31/44

8G07F13/10

8923

T1

8A61K39/00

8A61P37/06

8933

T1

8G07F13/10

8G07F13/10

8923

T1

8A61P37/06

8A61P37/06

8933

T1

8C07D407/10

8C07D209/44

8917

T1

8C07K16/28

8A61P37/06

8933

T1

8C07D498/08

8C07D221/22

8887

T1

8C07D239/52

8C07D239/52

8934

T1

8A61K31/519

8C07D495/04

8899

T1

8A61K9/08

8A61K9/00

8935

T1

8A61K9/20

8A61K9/14

8968

T1

8A61K31/4162

8A61K31/4162

8937

T1

8B01J35/10

8B01J37/02

8944

T1

8A61K47/26

8A61K9/00

8963

T1

8D01F6/62

8D01F6/92

8945

T1

8C04B28/04

8C04B103/30

8965

T1

8A61P29/00

8C07D401/14

8947

T1

8A61K31/506

8C07D401/12

8939

T1

8A61P35/02

8C07K16/28

8948

T1

8C07D401/14

8C07D403/12

8940

T1

8A61K31/538

8A61K31/538

8951

T1

8A61P25/00

8A61K31/428

8979

T1

8A23L33/105

8A61K36/63

8955

T1

8A61P25/28

8A61K31/428

8979

T1
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8H04N19/46

8H04N19/176

8980

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

8963

T1

8A61K31/454

8C07D209/44

8917

T1

8A61K31/506

8C07D403/12

8940

T1

8C07D471/04

8C07D221/22

8887

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

8940

T1

8C07D273/08

8C07D271/06

8898

T1

8C07D403/14

8C07D403/12

8940

T1

8A61K31/5377

8C07D495/04

8899

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

8970

T1

8A61K31/554

8C07D495/04

8899

T1

8A61K31/428

8A61K31/428

8979

T1

8F28F1/02

8F24H1/18

8950

T1

8H04N19/119

8H04N19/176

8980

T1

8B60B35/02

8B60B17/00

8952

T1

8A61K31/19

8C07D221/22

8887

T1

8B60B35/04

8B60B17/00

8952

T1

8A61K31/395

8C07D271/06

8898

T1

8A61K31/05

8A61K36/63

8955

T1

8A61K31/433

8C07D271/06

8898

T1

8A61Q19/00

8A61K36/63

8955

T1

8C07D285/08

8C07D271/06

8898

T1

8A61K9/70

8A61K31/167

8956

T1

8C07D519/00

8C07D495/04

8899

T1

8A61P35/00

8C12N15/09

8918

T1

8C07D487/04

8A61K31/198

8895

T1

8C07D403/10

8C07D405/14

8921

T1

8A61K9/14

8A61K9/14

8968

T1

8C07D498/08

8C07D405/14

8921

T1

8A61K9/16

8A61K9/14

8968

T1

8A61K31/497

8A61K31/4965

8922

T1

8B25B27/02

8B25B27/02

8943

T1

8A61P7/06

8A61K31/4965

8922

T1

8B01J23/30

8B01J37/02

8944

T1

8A61K31/505

8C07D239/48

8904

T1

8A61K31/536

8C07D401/14

8947

T1

8A61P35/00

8C07D239/48

8904

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

8947

T1

8A61P35/00

8A61K31/225

8909

T1

8C07K14/475

8A61K38/18

8949

T1

8C07C327/30

8A61K31/225

8909

T1

8F28D1/047

8F24H1/18

8950

T1

8A61K31/685

8A61K31/00

8910

T1

8F28D20/00

8F24H1/18

8950

T1

8A61K47/10

8A61K31/7072

8911

T1

8A61K9/20

8A61K31/538

8951

T1

8A61K9/28

8A61K31/7072

8911

T1

8A61K8/34

8A61K36/63

8955

T1

8A23L33/21

8A61K31/722

8913

T1

8A61K31/167

8A61K31/167

8956

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8914

T1

8B01D39/20

8B01D39/20

8957

T1

8A61L27/24

8A61L27/54

8959

T1

8B03C1/22

8B03C1/033

8926

T1

8A61P5/24

8A61K39/395

8942

T1

8C12N1/19

8C12N15/09

8918

T1

8C12N15/55

8C12N15/62

8888

T1

8E03D9/03

8E03D9/02

8919

T1

8C12N15/62

8C12N15/62

8888

T1

8A61K31/506

8C07D405/14

8921

T1

8C07K7/56

8C07K7/56

8938

T1

8C07D417/14

8C07D405/14

8921

T1

8C08J5/04

8C08J5/04

8941

T1

8C07D513/04

8C07D405/14

8921

T1

8B01D46/10

8B01D46/52

8960

T1

8H04N5/232

8H04N5/235

8929

T1

8F28D21/00

8F24H4/04

8890

T1

8C12N9/64

8C12N9/64

8930

T1

8B29C49/42

8B29C49/48

8892

T1

8A61K47/12

8A61K38/28

8902

T1

8B29C49/64

8B29C49/48

8892

T1

8C12P19/34

8C12P19/34

8903

T1

8B60B7/06

8B60B7/01

8893

T1

8A61K31/4353

8C07D487/14

8905

T1

8A61K31/496

8C07D401/14

8961

T1

8A61K48/00

8C12N15/11

8907

T1

8C07D403/14

8C07D401/14

8961

T1

8A61K31/225

8A61K31/225

8909

T1

8A61K45/06

8A61K9/00

8935

T1

8C07D281/18

8A61K31/225

8909

T1

8A61K47/12

8A61K9/00

8935

T1

8C07D417/04

8A61K31/225

8909

T1
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8A61K9/20

8A61K31/7072

8911

T1

8C12N15/67

8C12N15/67

8906

T1

8A61P43/00

8A61K31/7072

8911

T1

8A61K31/7088

8C12N15/11

8907

T1

8A61K31/732

8A61K31/722

8913

T1

8C12N15/11

8C12N15/11

8907

T1

8A61K36/33

8A61K31/722

8913

T1

8B66B11/02

8B66B11/02

8908

T1

8A61L27/26

8A61L27/54

8959

T1

8A61K31/265

8A61K31/225

8909

T1

8C07D271/06

8C07D271/06

8974

T1

8A61K31/7072

8A61K31/7072

8911

T1

8B65D81/32

8A61J1/10

8975

T1

8A61P35/00

8A61K41/00

8912

T1

8A61K31/404

8A61K45/06

8976

T1

8A61K31/4245

8C07D271/06

8974

T1

8C07D209/04

8A61K45/06

8976

T1

8A61K31/433

8C07D271/06

8974

T1

8B01D53/94

8B01D53/94

8978

T1

8A61J1/14

8A61J1/10

8975

T1

8A61K38/46

8C12N15/62

8888

T1

8A61K39/00

8C07K16/24

8977

T1

8C07K16/44

8C12N15/62

8888

T1

8C08J5/08

8C08J5/04

8941

T1

8A61K31/519

8C07D249/14

8894

T1

8C08K7/14

8C08J5/04

8941

T1

8A61K31/485

8A61K9/00

8935

T1

8A61P25/00

8C07D401/12

8931

T1

8A61K47/26

8A61K9/00

8935

T1

8A61K31/7004

8A61K9/00

8935

T1

8A61P1/16

8A61K31/4162

8937

T1

8C07D471/04

8A61K31/4162

8937

T1

8A61P1/18

8A61K31/4162

8937

T1

8C04B28/02

8C04B103/30

8965

T1

8C04B103/30

8C04B103/30

8965

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

8980

T1

8H04N19/103

8H04N19/176

8980

T1

8C12N9/22

8C12N15/85

8901

T1

8C07D401/06

8C07D209/44

8917

T1

8C07C53/18

8C07D221/22

8887

T1

8C07D471/08

8C07D221/22

8887

T1

8C07D451/12

8C07D221/22

8887

T1

8A61K31/00

8A61K9/14

8968

T1

8C07D453/02

8C07D221/22

8887

T1

8G01N33/50

8G01N33/50

8969

T1

8C07D273/00

8C07D271/06

8898

T1

8D01F1/10

8D01F6/92

8945

T1

8A61K31/541

8C07D495/04

8899

T1

8A63F5/00

8A63F5/00

8946

T1

8A61P25/18

8C07D495/04

8899

T1

8C07D413/04

8C07D401/14

8947

T1

8B01J35/00

8B01J37/02

8944

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

8947

T1

8A61P37/00

8C07D401/14

8947

T1

8A61K36/63

8A61K36/63

8955

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8947

T1

8A61Q5/00

8A61K36/63

8955

T1

8B60B17/00

8B60B17/00

8952

T1

8C07K16/30

8C12N15/09

8918

T1

8A61K8/27

8A61K36/63

8955

T1

8A61P35/00

8C07D405/14

8921

T1

8B03C1/033

8B03C1/033

8926

T1

8C07D405/14

8C07D405/14

8921

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8920

T1

8C07D417/10

8C07D405/14

8921

T1

8C07D401/10

8C07D405/14

8921

T1

8C07K16/24

8C07K16/28

8925

T1

8A61M15/00

8A61M15/00

8924

T1

8G01N33/15

8C07K16/28

8925

T1

8A61K38/28

8A61K38/28

8902

T1

8G01N33/50

8C07K16/28

8925

T1

8C07K14/435

8C12P19/34

8903

T1

8A61M5/24

8A61M5/24

8927

T1

8C07D239/48

8C07D239/48

8904

T1

8A61P5/24

8A61K39/395

8928

T1

8A61K31/22

8A61K31/225

8909

T1

8H04N5/243

8H04N5/235

8929

T1

8C07D211/76

8A61K31/225

8909

T1

8C07D405/12

8C07D239/48

8904

T1

8C07H1/00

8A61K31/00

8910

T1

8C07D487/14

8C07D487/14

8905

T1

8C07D285/135

8C07D417/14

8971

T1
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8H04N19/176

8H04N19/119

8972

T1

8C12N15/10

8C07K16/28

8925

T1

8A61J1/10

8A61J1/10

8975

T1

8C07K16/26

8A61K39/395

8928

T1

8C07D215/00

8A61K45/06

8976

T1

8H04W4/00

8H04N5/235

8929

T1

8C07K16/24

8C07K16/24

8977

T1

8C07D413/12

8C07D239/48

8904

T1

8F01N3/035

8B01D53/94

8978

T1

8C07C323/25

8A61K31/225

8909

T1

8A61K45/06

8C07D491/107

8932

T1

8A61K31/53

8A61K31/00

8910

T1

8B01D46/52

8B01D46/52

8960

T1

8C07D519/00

8A61K31/00

8910

T1

8B29C49/06

8B29C49/48

8892

T1

8C07H15/18

8A61K31/00

8910

T1

8A61K31/426

8C07D249/14

8894

T1

8A61K47/36

8A61K31/7072

8911

T1

8A61K45/06

8C07D249/14

8894

T1

8A61K31/715

8A61K31/722

8913

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

8961

T1

8A61K31/433

8C07D417/14

8971

T1

8G07D11/00

8G07D11/00

8962

T1

8H04N19/46

8H04N19/119

8973

T1

8A61K39/00

8C12N1/20

8964

T1

8A61J1/20

8A61J1/10

8975

T1

8C12N1/20

8C12N1/20

8964

T1

8A61K31/47

8A61K45/06

8976

T1

8C07D471/04

8C07D403/12

8940

T1

8A61K45/06

8A61K45/06

8976

T1

8A61K9/08

8A61K9/00

8970

T1

8A61K9/16

8A61K45/06

8976

T1

8A61K31/575

8A61K31/428

8979

T1

8F01N3/021

8B01D53/94

8978

T1

8A61K9/00

8A61K31/428

8979

T1

8F01N3/20

8B01D53/94

8978

T1

8G07F13/06

8G07F13/10

8923

T1

8A61K31/422

8C07D491/107

8932

T1

8C07C53/40

8C07D221/22

8887

T1

8C07K19/00

8C12N15/62

8888

T1

8C07D221/22

8C07D221/22

8887

T1

8C12N9/22

8C12N15/62

8888

T1

8D06M10/00

8D06M10/02

8897

T1

8F24H4/04

8F24H4/04

8890

T1

8A61P25/22

8C07D495/04

8899

T1

8H01L31/02

8H02J3/38

8891

T1

8G01N33/66

8G01N33/50

8969

T1

8H02J3/38

8H02J3/38

8891

T1

8B01J21/06

8B01J37/02

8944

T1

8B29C49/18

8B29C49/48

8892

T1

8B01J37/02

8B01J37/02

8944

T1

8A61P19/06

8C07D249/14

8894

T1

8D01F6/92

8D01F6/92

8945

T1

8A61P31/14

8C07D401/14

8961

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8948

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

8935

T1

8A61K39/395

8C12N15/09

8918

T1

8C07D491/052

8A61K31/4162

8937

T1

8C12N15/09

8C12N15/09

8918

T1

8E01B7/24

8E01B7/24

8966

T1

8E03D9/02

8E03D9/02

8919

T1

8E06B3/54

8E06B3/263

8967

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

8920

T1

8C07D405/14

8C07D403/12

8940

T1

8C07D487/04

8C07D405/14

8921

T1

8C07D493/04

8C07D403/12

8940

T1

8A61K31/4965

8A61K31/4965

8922

T1

8H04N19/132

8H04N19/176

8980

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8925

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)

(13)

AbbVie Ireland Unlimited Company

A 61K 31/00, A 61K 9/20, A 61K 9/16, A 61K 9/14

8968

T1

Academisch Ziekenhuis Leiden

C 12N 15/11, A 61K 31/7088, A 61K 48/00

8907

T1

C 07K 14/47

8936

T1

A 61K 31/4965, A 61K 31/497, A 61P 7/06

8922

T1

8971

T1

Academisch Ziekenhuis Leiden h.o.d.n. LUMC
and Academisch Medisch Centrum
Agios Pharmaceuticals, Inc.
Agios Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 417/14, C 07D 285/135, A 61K 31/4245, A
61K 31/433, A 61P 35/00

Alloygator Limited

B 60B 7/06, B 60B 7/01

8893

T1

AluK S.A.

E 06B 3/54, E 06B 3/263

8967

T1

8965

T1

AM Technology Limited

C 04B 103/30, C 04B 111/00, C 04B 28/04, C 04B
14/28, C 04B 28/02, C 04B 111/20

Amgen Inc.

A 61M 5/24

8927

T1

Apeiron Biologics AG

C 12N 9/64

8930

T1

8894

T1

8899

T1

8920

T1

8898

T1

8974

T1

8978

T1

Ardea Biosciences, Inc.

C 07D 249/14, A 61K 31/426, A 61K 45/06, A 61K
31/4196, A 61K 31/519, A 61P 19/06
C 07D 495/04, C 07D 519/00, A 61K 31/541, A 61K

Astellas Pharma Inc.

31/5377, A 61K 31/554, A 61K 31/519, A 61P 43/00,
A 61P 25/22, A 61P 25/18, A 61P 25/00

Astrazeneca AB

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00
C 07D 271/06, C 07D 273/08, C 07D 273/00, C 07D

Aurigene Discovery Technologies Limited

285/08, A 61K 31/433, A 61K 31/4245, A 61K
31/395

Aurigene Discovery Technologies Limited
BASF Corporation

C 07D 271/06, C 07D 285/08, A 61K 31/433, A 61K
31/4245, A 61P 35/00, A 61P 31/00
B 01D 53/94, F 01N 3/28, F 01N 3/20, F 01N 3/021,
F 01N 3/035

Bayer Pharma Aktiengesellschaft

C 07D 471/04, A 61K 31/5377, A 61P 35/00

8914

T1

BioMarin Pharmaceutical Inc.

G 01N 33/66, G 01N 33/50

8969

T1

Bolton Manitoba SpA

E 03D 9/03, E 03D 9/02

8919

T1

8979

T1

8934

T1

8925

T1

Bruschettini S.r.l.
Cheminova A/S
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha

A 61K 31/428, A 61K 31/575, A 61K 9/00, A 61P
25/00, A 61P 25/16, A 61P 25/28
C 07D 239/52
G 01N 33/50, G 01N 33/68, G 01N 33/15, C 07K
16/24, C 07K 16/28, C 12N 15/10, A 61K 39/00
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C 07K 16/46, C 07K 16/30, C 07K 16/28, C 12N
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha

15/09, C 12N 5/10, C 12N 1/15, C 12N 1/19, C 12N

8918

T1

8904

T1

A 61K 38/28, A 61K 9/00, A 61K 47/18, A 61K 47/12

8902

T1

C 07K 16/24, A 61K 39/00

8977

T1

B 01D 39/20

8957

T1

A 61K 9/70

8958

T1

A 61K 38/00, A 61K 9/00, A 61K 47/26, A 61K 47/18

8963

T1

8910

T1

8961

T1

8955

T1

8933

T1

8892

T1

8953

T1

8889

T1

1/21, A 61K 39/395, A 61P 35/00
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eli Lilly and Company
ELI LILLY AND COMPANY and Janssen Biotech,
Inc.
ETH Zurich
FONDAZIONE IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori
Fresenius Kabi Deutschland GmbH

C 07D 239/48, C 07D 405/12, C 07D 413/12, A 61K
31/505, A 61P 35/00

C 07D 487/04, C 07D 519/00, C 07H 11/00, C 07H
Gilead Sciences, Inc.

1/02, C 07H 1/00, C 07H 15/18, A 61K 31/00, A 61K
31/53, A 61K 31/685, A 61K 31/675, A 61P 31/14

Gilead Sciences, Inc.

C 07D 401/14, C 07D 403/14, C 07D 471/04, A 61K
31/496, A 61P 31/14
A 23L 33/105, A 61K 31/353, A 61K 36/63, A 61K

Giuliani S.p.A.

31/05, A 61K 36/87, A 61K 8/34, A 61K 45/06, A
61K 8/27, A 61Q 19/00, A 61Q 5/00

Glenmark Pharmaceuticals S.A.

C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61P 37/06
B 29C 49/06, B 29C 49/12, B 29C 49/16, B 29C

Graham Packaging PET Technologies Inc.

49/78, B 29C 49/42, B 29C 49/48, B 29C 49/64, B
29C 49/18

GUANGXI WUZHOU PHARMACEUTICALS
(GROUP) CO., LTD.

C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

ImmunoGen, Inc.
Inauen, Urs

B 01D 46/00, B 01D 46/52, B 01D 46/10

8960

T1

Incyte Holdings Corporation

C 07D 487/04, A 61K 31/198, A 61K 31/519

8895

T1

A 61K 9/70, A 61K 31/167

8956

T1

C 07K 14/435, C 12P 19/34, A 61K 48/00

8903

T1

8950

T1

8926

T1

8941

T1

Itochu Chemical Frontier Corporation and
Oishi Koseido Co., Ltd
Janssen Biotech, Inc.
Kaymakanov, Gueorgui
KOSLOW, Alexander
KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG

F 24H 1/18, F 28D 1/047, F 28D 20/00, F 28D 7/02,
F 28F 1/02
B 03C 1/22, B 03C 1/033
C 08J 11/06, C 08J 5/04, C 08J 5/08, C 08J 9/00, C
08K 7/14

Limonov, Viktor Lvovich

A 61K 9/08, A 61K 9/00

8970

T1

Lohr Liften B.V.

B 66B 11/02

8908

T1

Lucchini RS S.p.A.

B 60B 17/00, B 60B 35/04, B 60B 35/02

8952

T1

MAGNETIN to.a.s.

A 47K 13/26, A 47K 13/12

8954

T1

8921

T1

C 07D 405/14, C 07D 498/08, C 07D 495/04, C 07D
Merck Patent GmbH

401/10, C 07D 403/10, C 07D 405/04, C 07D
513/04, C 07D 417/10, C 07D 417/14, C 07D
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471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61K
31/506, A 61P 35/00
Merck Patent GmbH

A 61L 27/24, A 61L 27/54, A 61L 27/26

8959

T1

Model Research International Co., Ltd.

B 25B 27/14, B 25B 27/02

8943

T1

MTIX LTD

D 06M 10/02, D 06M 10/00

8897

T1

8909

T1

8937

T1

C 07C 327/34, C 07C 327/32, C 07C 327/30, C 07C
327/28, C 07C 323/25, C 07D 309/30, C 07D
Neurovive Pharmaceutical AB

417/04, C 07D 281/18, C 07D 211/76, A 61K 31/22,
A 61K 31/155, A 61K 31/225, A 61K 31/265, A 61K
45/06, A 61P 35/00

NOVARTIS AG

C 07D 471/04, C 07D 491/052, A 61K 31/4162, A
61P 1/16, A 61P 1/18

Novartis AG

C 07K 14/47, C 07K 7/56, A 61K 38/12

8938

T1

Novartis AG

C 07K 14/475, A 61K 38/18

8949

T1

NOVARTIS AG

C 07D 401/12, A 61K 31/506, A 61P 35/00

8939

T1

Novomatic AG

A 63F 5/00

8946

T1

Novomatic AG

G 07D 11/00

8962

T1

8913

T1

8947

T1

8929

T1

Omega Pharma Innovation & Development NV

A 23L 33/21, A 61K 31/722, A 61K 45/06, A 61K
31/732, A 61K 36/33, A 61K 31/715, A 61K 31/724
C 07D 413/04, C 07D 401/14, C 07D 413/14, A 61K

ORION CORPORATION

31/498, A 61K 31/536, A 61P 37/00, A 61P 29/00, A
61P 35/00

Panasonic Intellectual Property Corporation of

H 04L 12/28, H 04N 3/14, H 04N 5/232, H 04N

America

5/235, H 04N 5/243, H 04W 4/00

Paolo Gobbi Frattini S.r.l.

A 61J 1/10, A 61J 1/14, A 61J 1/20, B 65D 81/32

8975

T1

PCI Biotech AS

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

8912

T1

8935

T1

A 61K 31/19, A 61K 31/485, A 61K 31/7004, A 61K
Pharnext

9/08, A 61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61K
45/06

Pimera, Inc.

C 07D 487/14, A 61K 31/4353, A 61P 35/00

8905

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 9/22, C 12N 15/85

8901

T1

Rheavendors Services S.P.A.

G 07F 13/06, G 07F 13/10, A 47J 31/44

8923

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 9/20, A 61K 31/538

8951

T1

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

A 61M 15/00

8924

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/119, H 04N 19/46, H 04N 19/176

8972

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/119, H 04N 19/46, H 04N 19/176

8973

T1

8980

T1

8964

T1

8891

T1

8911

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.
Sanofi Pasteur
Solarlytics, Inc.

H 04N 19/103, H 04N 19/119, H 04N 19/96, H 04N
19/176, H 04N 19/46, H 04N 19/132
C 12N 1/20, C 12P 19/04, A 61K 39/00, A 61K
39/102
H 01L 31/02, H 02J 7/35, H 02J 3/38
A 61K 31/513, A 61K 31/7072, A 61K 47/10, A 61K

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

47/26, A 61K 47/32, A 61K 47/36, A 61K 9/28, A
61K 47/38, A 61K 9/20, A 61P 35/00, A 61P 43/00
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C 07C 53/40, C 07C 53/18, C 07D 451/12, C 07D
Takeda Pharmaceutical Company Limited

498/08, C 07D 221/22, C 07D 519/00, C 07D
453/02, C 07D 471/04, C 07D 471/08, A 61K 31/19,

8887

T1

A 61K 31/5386
Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 401/12, A 61K 31/454, A 61P 25/00

8931

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

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

8948

T1

Teva Pharmaceuticals International GmbH

C 07K 16/26, A 61K 39/395, A 61P 5/24

8928

T1

Teva Pharmaceuticals International GmbH

A 61K 39/395, A 61P 5/24

8942

T1

C 12N 15/67

8906

T1

Thermowatt Energetikai És Építöipari Kft.

E 03F 3/04, F 24D 11/02, F 24H 4/04, F 28D 21/00

8890

T1

Track Tec S.A.

E 01B 7/24, E 01B 19/00

8966

T1

TREVIRA GMBH

D 01F 1/10, D 01F 6/92, D 01F 6/62

8945

T1

8944

T1

8888

T1

8940

T1

8976

T1

8896

T1

8917

T1

8932

T1

The Board of Regents of The University of
Texas System

Umicore AG & Co. KG
University of Washington

B 01D 53/94, B 01J 23/30, B 01J 37/02, B 01J 35/04,
B 01J 35/10, B 01J 21/06, B 01J 35/00
C 07K 19/00, C 07K 16/44, C 12N 9/22, C 12N
15/55, C 12N 15/62, A 61K 38/46
C 07D 403/12, C 07D 471/04, C 07D 401/14, C 07D

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

493/04, C 07D 403/14, C 07D 405/14, A 61K
31/506, A 61P 35/00
C 07D 209/04, C 07D 215/00, A 61K 45/06, A 61K

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

9/16, A 61K 9/20, A 61K 31/47, A 61K 31/404, A
61K 9/14

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VIIV Healthcare UK Limited
Zoetis Services LLC

C 07F 9/576, A 61K 31/675, A 61P 19/02
C 07D 209/44, C 07D 407/06, C 07D 407/10, C 07D
401/06, A 61K 31/454, A 61K 31/4035
C 07D 491/107, A 61K 31/422, A 61K 31/4155, A
61K 45/06, A 61P 33/00
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2014/1411

(220) 24/12/2014

во канцеларија или домакинство; материјали

(442) 31/01/2019

за уметници; сликарски четки; машини за

(731) Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI

пишување и канцелариски реквизити (освен
намештај); материјали за обука и настава

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(освен апарати); пластични материјали за
пакување (кои не се вклучени во други класи);

(540)

штампарски букви; (штампарски клишеа;
табли / графикони и карти во боја; брошури;
постери; водичи; шаблони за оивичување;
штампарски материјали во форма на
примерок-мостри на бои; материјал за/со
информации и упатства во печатена форма
во врска со бои и начин на боење како и избор
на бои и избор на начин на боење; четки за
фарбање и ваљци за фарбање; примероци на
боја и премази за употреба во изложбени

(591) црвена и бела
(531) 24.09.02;24.09.05;27.05.23

простори доколку се составни материјали
опфатени во класа 16; натур хартија;

(551) индивидуална

формулари;
празни
примероци-мостри,

(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајз, лакови; средства за
заштита од р’ѓа, корозија и трулење на
дрво; материи за боење; средства за
нагризување;

сирови

природни

смоли;

метали во облик на лист и прав за сликари,
декоратери, штампари и уметници; бои и
премази за глазирање; основен слој на бои
или апретури; црвено олово; бои отпорни на
огин и бактерицидни бои; керамички бои; бои
за текстил; бронзани лакови и позлати;
разреѓувачи за бои и средства за згуснување
на бои; средства за заштита од р’ѓа и од
трулење на дрва, метали, пластика и други
градежни
материјали;
премази
(бои);
премази; бајц; варовна боја и варовно млеко;
бадигеон и гипсени производи за зидање;
агенси за сушење и препарати за бои; лепила
и сврзивни средства за материи за боење
кл. 16 хартија, картон; рекламни табли од
хартија или картон; салфети, подметачи
за на маса, подметачи за садови; штампарски
работи; книговезачки материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за употреба

хартии;
шаблони,
табли/графикони,

дијаграми; налепници; билтени, магазини,
печатени публикации, графички слики;
материјали

за

моделирање,

модели

за

архитекти;
прирачници
(упатства),
материјали за обучување и настава (освен
апарати); визит-карти; коверти; штампарски
материјали за рекламирање производи;
печатени реклами, рекламни публикации,
рекламни постери, брошури и флаери
кл. 35 услуги на

огласување; услуги на

деловен менаџмент; услуги на деловна
администрација; услуги на канцелариски
настани;
комерцијални
услуги
по
електронски пат и услуги на електронска
трговија,
особено
пружање
информации за производите по пат на
телекомуникациони мрежи за огласувачки и
продажни намени; услуги на големо продажба
и малопродажба како и електронски
комерцијални услуги преку интернет за
работи во областа на бои, обложување и
обработка на површина на следните
производи:
хемиски
препарати,
бои,
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фирнајзи, лакови, премази, средства за

производи и зрнени производи што не се

заштита

дрво,

опфатени со другите класи; животни (живи);

материали
за
боење;
средства
за
нагризување;
непреработени
природни

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски

смоли; бајц, детергенти, метали во облик на
листови и прав за сликари, декоратери,

слад

штампари и
фотографии,

(210) TM 2016/128

од

р’ѓа

и

трулење

на

уметници, печатени работи;
канцелариски
материјал,

(220) 04/02/2016
(442) 31/01/2019

лепила и лепаци, материјали за уметници;

(731) БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА

четки и алати и инструменти за боење,
ваљаци за боење; шаблони за сликање /

РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА
БУЛЕВАР ЈНА 24-1/2, 1000, Скопје, MK

боење, заштитни пластични облоги, заштитни
премази на база на лепак, самолепливи

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

заштитни ленти, табли / графикони и карти во
боја, примероци-мостри на боја и фарби за

(540)

обучување и настава, пластични материјали

Истражуваме, не
препишуваме!

за пакување, градежни материјали, облека,
обувки, покривки за глава, текстил, ткаенини,
завеси, материјали за покривање на подни
површини, тапети

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/1310

(220) 21/12/2015

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи,

(442) 31/01/2019

печатени работи, книговезнички материјал,

(731) МЕДИАСОФТ ДООЕЛ
6333 Радолишта, Струга, MK

канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба, машини за

(540)

пишување и канцелариски прибор (освен
мебел), материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи, печатарски букви,
клишиња, весници, печатени изданија,

(591) темно зелена и светло зелена

печатарски производи, публикации, брошури,

(531) 05.03.11;27.05.17
(551) индивидуална

фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35 огласување, водење на работење,

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за
земјоделството,
градинарството
и
шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материи за
конзервирање
прехранбени
производи;
материи за штавење; лепливи материи што
се
кл. 31

користат
во
индустријата
земјоделски, градинарски и шумски

управување со работи, ширење на рекпамен
материјал (трактати, проспекти, печатени
материјали,
примероци),
изложби
(организирање на изложби) во комерцијални
и рекламни цели, изнајмување рекламен
простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа, објавување
рекламни текстови, обработка на текстови,
организирање дејности и советување за
организирање
дејности,
организирање
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изложби во комерцијални и рекпамни цели,

(551) индивидуална

on-line рекламирање по пат на компјутерска

(510, 511)

мрежа, односи со јавност, претплата на
весници,
промоција

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи,

кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, забава, спортски и културни

печатени работи, книговезнички материјал,
канцелариски
материјал,
лепила
за

активности, информации за образовни и
забавни
настани,
услуги
врзани
за

канцелариска и куќна употреба, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен

исполнување

време,

мебел), материјали за пакување што не се

објавување книги, приредби (одржување на
приредби), разонода, разонода (упатство за

опфатени во другите класи, печатарски букви,
клишиња, весници, печатени изданија,

разонода), разонода по пат на радио,
разонода по пат на телевизија, конференции

печатарски производи, публикации, брошури,
фотографии, известувања, книги, нацрти

(организирање и водење конференции),
забавни паркови, изложби (организирање

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен

изложби) во културни или воспитни цели,

материјал (трактати, проспекти, печатени

изнајмување видео ленти, натпревари
(организирање натпревари) /обука или

материјали,
примероци),
изложби
(организирање на изложби) во комерцијални

забава/,
фотографски
услуги,
on-line
електронско издавање на книги и периодични

и рекламни цели, изнајмување рекламен
простор, јавно мислење (испитување на

списанија,
компјутерско
персонално
издавателство, електронски публикации (не

јавното мислење), on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа, објавување

можат да се даунлодираат); пружање online

рекламни текстови, обработка на текстови,

публикации; издавање електронски книги и
часописи on-line; пружање публикации со

организирање дејности и советување за
организирање
дејности,
организирање

глобална компјутерска мрежа или интернет
што можат да се пребаруваат; публикации и

изложби во комерцијални и рекламни цели,
on-line рекламирање по пат на компјутерска

дистрибуција на печатени медиуми и снимки;
услуги на аудио и визуелни забави и едукации

мрежа, односи со јавност, претплата на
весници,
промоција

на

слободното

кл. 41
(210) TM 2016/199

(220) 24/02/2016
(442) 31/01/2019

образовни услуги, подготвување

настава, забава, спортски и културни
активности, информации за образовни и

(731) Друштво за издавачка дејност
трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО

забавни
настани,
исполнување
на

Скопје
ул. Ленинова 29/3, 1000, Скопје, MK

објавување книги, приредби (одржување на
приредби), разонода, разонода (упатство за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

разонода),

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

разонода по пат на телевизија, конференции
(организирање и водење конференции),

разонода

услуги
врзани
за
слободното
време,

по

пат

на

радио,

забавни паркови, изложби (организирање
изложби) во културни или воспитни цели,
(591) бела, зелена и жолта
(531) 26.04.18;27.05.24

изнајмување видео ленти, натпревари
(организирање натпревари) /обука или
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забава/,

фотографски

услуги,

on-line

ортопедски производи; хируршки материјали

електронско издавање на книги и периодични

за

списанија,
компјутерско
персонално
издавателство, електронски публикации (не

кл. 12 возила;апарати за движење по земја,
воздух
или
вода

можат да се даунлодираат); пружање on-line
публикации; издавање електронски книги и

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или

часописи on-line; пружање публикации со
глобална компјутерска мрежа или интернет

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

што можат да се пребаруваат; публикации и

хорологиски и хронометриски инструменти

дистрибуција на печатени медиуми и снимки;
услуги на аудио и визуелни забави и едукации

(210) TM 2017/118

(210) TM 2017/117

(442) 31/01/2019
(731) Теодор Палензо Електролукс

(220) 10/02/2017

шиење

(220) 10/02/2017

(442) 31/01/2019
(731) Теодор Палензо Електролукс

ул. Даме Груев бр. 177, П.фах. 52, 7000,
Битола, MK

ул. Даме Груев бр. 177, П.фах. 52, 7000,

(540)

Битола, MK
(540)
(591) бела, сина
(591) бела, сина
(531) 26.01.18;26.04.10;27.05.17

(531) 26.01.18;26.04.10;27.05.17
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 1

хемиски производи за индустријата,

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);

за
и

машински елементи за спојување и пренос
(освен за копнени возила); земјоделски

шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;

направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца
кл. 9
научни, наутички, геодетски,

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материи за

фотографски, кинематографски и оптички

науката и фотографиите, како и
земјоделството,
градинарството

производи;

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

материи за штавење; лепливи материи што
се
користат
во
индустријата

сигнализирање, проверка (контрола), апарати
и инструменти за спасување и обучување;

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со

апарати и инструменти за спроведување,
вкпучување
и
исклучување,

навлажнување
и
врзување;
горива
(вклучителнио и течни горива за мотори) и

трансформирање, акумулирање, регулирање

конзервирање

прехранбени

материи за осветлување; свеќи и фитили

или контрола
апарати
за

на електрична енергија;
снимање,
пренос
или

заосветлување
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и

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

ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;

автоматски

машини

и

механизми

за

апаратите што се активираат со жетони;
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регистарски

каси,

опрема

обработка

за

машини

за

сметање,

податоци

инструменти за мерење тежина, мерење,

и

сигнализирање, проверка (контрола), апарати

компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

и инструменти за спасување и обучување;
апарати и инструменти за спроведување,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација.снабдување со вода и санитарни

вклучување
и
исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

или контрола
апарати
за

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

репродукција на звук или слика; магнетски

сликарски четки) ; материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за

носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за

стружење; сурово или полуобработено стакло
( освен стакло што се користи во

апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,

градежништво);
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не се

опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

вклучени

кл. 11

во

на

другите

класи

кл.
35
рекламирање;водење
работењето;управување

на електрична енергија;
снимање,
пренос
или

апарати за осветлување, греење,

на
со

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација.снабдување со вода и санитарни

работата;канцелариски
работи
кл. 37
градежни конструкции; поправки;

намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

инсталациски услуги

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење

(210) TM 2017/481

четки; прибор за чистење; челични жици за

(220) 05/05/2017

(442) 31/01/2019
(731) Палензовска Електролукс Силвана

стружење; сурово или полуобработено стакло
(освен
стакло
што
се
користи
во

Палензовска Електролукс Силвана

градежништвото);
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не се

ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах
бр.52, 7000, Битола, MK

вкпучени во другите класи

(540)

(210) TM 2017/482

(220) 05/05/2017

(442) 31/01/2019
(731) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах
бр.52, 7000, Битола, MK
(540)
(591) бела, сина
(531) 26.01.16;26.02.05;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

(591) бела, црна, црвена, сина, сива,
портокалова
(531) 24.17.25;26.01.16;27.05.17
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл.

9

научни,

наутички,

геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола), апарати
и инструменти за спасување и обучување;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување

и

исклучување,

(591) зелена, сива
(531) 26.04.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
огласување;водење
работење;управување

на
со

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;

работи;канцелариски работи, услуги при
продажба на малопродажни услуги поврзани

апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слика; магнетски

со

носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за

недвижен

имот

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот:
услуги на трговските посредници со акции и

апаратите што се активираат со жетони;

имот, услуги на раководители со згради,
Агенции за недвижности, изнајмување

регистарски
опрема за

каси, машини за сметање,
обработка на податоци и

канцеларии,
лизинг
на
недвижности,
посредници за недвижности, посредување

компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

при продажба на недвижности, застапување

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и
санитарни

намени

на интересите на продавачите и купувачите
на недвижности
(210) TM 2018/555

(220) 08/06/2018

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за организирање саеми и

сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за

изложби СКОПСКИ САЕМ ДООЕЛ Скопје

стружење; сурово или полуобработено стакло
(освен
стакло
што
се
користи
во
градежништвото);

стаклени

производи,

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

порцелански и керамички предмети што не се
вкпучени во другите класи
(210) TM 2018/252

(220) 23/03/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за трговија со недвижности
и услуги НОВЕЛ НЕДВИЖНОСТИ ДОО
СКОПЈЕ
Бул. Партизански одреди бр. 40/1-1,
Општина Центар, Скопје, MK
(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ
ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)

SKOPJE FAIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 водење дејност (служби за давање
совети за водење на одделни дејности),
дејности

(консултации

за

водење

на

дејностите),
дејности
(професионални
консултации), демонстрација на производи,
изложби (организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен
простор,
јавно
мислење
(испитување на јавното мислење), манекени
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(манекенски

услуги)

промовирачки

цели

во
на

рекламни

ресторани, ресторани за брзо и постојано

продажбата,

послужување (шанк-барови), ресторани за

објавување рекпамни текстови, обработка на
текстови, огласување и рекламирање,

самопослужување

организирање дејности (советување за
организирање на дејностите), организирање

(210) TM 2018/655

на изложби, плакатирање и огласување,
промоција (продажба за трето лице),

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

пропагандни

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

дејности,

проучување

на

(220) 29/06/2018
(442) 31/01/2019

пазарот (маркетинг), рекпамна документација
(уредување на рекламна документација),

ул. 808 бр. 12, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

рекламна
рекламни

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

хроника, рекламни агенции,
огласи (ширење на рекламни

огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи,

ширење

рекламен

Youth empowerment

материјал

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 41
забава, спортски и културни

(551) индивидуална
(510, 511)

активности,
дискотеките),

кл. 35 аутсорсинг услуги [подршка на бизнис]
кл. 41 практична обука [демонстрирање]

дискотеки
(услуги
на
забавни паркови, изложби

(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, клубови (услуги на клубови)

(210) TM 2018/656

/забава/, конгреси (организирање и водење

(220) 29/06/2018
(442) 31/01/2019

конгреси), модни агенции за уметници,
музејски услуги /презентација, изложби/,

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, планирање приеми /забава/,

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK

практично
приредби

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

разговори

обучување
(одржување
(организирање

разговори),
(организирање

/демонстрирање/,
на
приредби),
и

разонода,
и
водење

водење

на

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

семинари
семинари),

Skill for success

симпозиуми (организирање и водење на
симпозиуми), слободно време (услуги врзани

(551) индивидуална

за исполнување на слободното време),
организирање
саемски
манифестации,

кл. 35 аутсорсинг услуги [подршка на бизнис]

приредби,

изложби

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување, бар
(барски
услуги),
кафеани,
изнајмување
простори
за

кафетерии,
состаноци,

изнајмување на привремени сместувања
(резервирање на привремено сместување),

(510, 511)

(210) TM 2018/657

(220) 29/06/2018
(442) 31/01/2019

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2018/723

(220) 18/07/2018

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

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ
Скопје

(540)

ул. Јордан Мијалков бр. 40а, влез 1, лок.2
и 3, Скопје, MK

Вештини за успех
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 аутсорсинг услуги [подршка на бизнис]

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2018/658

(220) 29/06/2018

(442) 31/01/2019
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

KOFFEELAND

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(551) индивидуална

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

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

управување
работи

(540)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

We love beer

со

работата;

(210) TM 2018/740

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

32

пиво

кл. 35 рекламирање
(210) TM 2018/659

(220) 29/06/2018

(731) ЕУРОТИМ ОOД
ул. Андреј Германов бр. 11, Софија, BG

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(591) црвена
(531) 27.05.02

ул. 808 бр. 12, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(540)

(210) TM 2018/854

Сакаме пиво

(220) 03/09/2018

(442) 31/01/2019
(731) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје

(551) индивидуална
32

(220) 24/07/2018
(442) 31/01/2019

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

(442) 31/01/2019
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

(510, 511)
кл.

канцелариски

пиво

ул. Петар Маџуков 1536, Скопје, MK

кл. 35 рекламирање
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

кл. 30

СКОПЈЕ

зрнести

брашно;брашно од јачмен;оброк со

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

плодови;бисквити;колачиња;леб;ролати;бури
то;торти;чизбургер
[сендвичи];чоколадни
мусеви;пити со месо;готови оброци базирани
на нудли;слатки;пити;пица;пити со јајца,

INTEREX

сирење
и
сланина;сендвичи;тартови
кл. 35 организирање на дистрибуција на

(551) индивидуална
(510, 511)

рекламни

материјали;

организирање

и

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

склучување на трговски трансакции за други;
преговарање за бизнис контакти за други;

и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;

промовирање на продажбата за други;
дистибуција на прехрамбени производи,

масла

луксузна храна и алкохол и на топли, ладни
или
замрзнати
готови
оброци

и

масти

за

јадење

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз;
тапиока и саго; брашно и производи од жита;

кл. 39 развивање и дистрибуција на концепт

леб, производи од тесто и слатки; сладолед;
шеќер, мед, меласа; квасец, прашокза

за обвивки за прехрамбени производи и
луксузна храна и алкохол; развој и

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз

дистрибуција на концепт за произведување и
дистрибуција на обвивки за храна и луксузна

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други

храна
и
алкохол
кл. 40 замзнување на храна; производство на

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

храна, луксузна храна и алкохол и топли,

производство
на
пијалоци
кл. 35 рекпамирање; водење на работење;

ладни и замрзнати готови оброци; развој и
дистрибуција на концепти за производство и

управување со работи; канцелариски работи

дистрибуција на храна и луксузна храна и
алкохол

(210) TM 2018/868

кл. 43 услуги на кетеринг, особено во авиони,
возови, хотели, продавници за малопродажба

(220) 07/09/2018

(442) 31/01/2019
(300) 30 2018 102 651.6/30 08/03/2018 DE

(outlets) и ресторани

(731) LSG Lufthansa Service Holding AG
Dornhofstrasse 38, 63263 Neu-Isenburg, DE

(210) TM 2018/885

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(442) 31/01/2019
(731) Сељмани Туризам ДООЕЛ

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

11 Ноември бр. 86А, Куманово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

EVERTASTE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
салата

(220) 14/09/2018

овошна салата; супи; зеленчукова

(591) црвена и црна
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(531) 27.05.25

кл. 35

(551) индивидуална

управување со работи, канцелариски работи,

(510, 511)
кл. 35 огалсување, водење на работење,

услуги при трговија на големо и мало и увозизвоз со: кафе, чај, какао и вештачко кафе;

управување со работи, канцелариски работи,
услуги при трговија на големо и мало и увоз-

ориз; тапиока и саго; брашно и производите
од жито; леб; колачи и слаткарски производи;

извоз со: кафе, чај, какао и вештачко кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производите

сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

од жито; леб; колачи и слаткарски производи;

(како мируди), мирудии, мраз; спојување, за

сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

доброто
на
другите,
на
производи
овозможувајќи им на корисниците полесно да

(како мируди), мирудии, мраз; спојување, за
доброто
на
другите,
на
производи

ги видат и купат тие стоки од продавници,
преку каталози, пошта или со помош на

овозможувајќи им на корисниците полесно да
ги видат и купат тие стоки од продавници,

електронски медиуми, преку веб-сајтови
кл. 39
транспортни услуги пакување и

преку каталози, пошта или со помош на

складирање

електронски медиуми, преку веб-сајтови
кл. 39
транспортни услуги пакување и

кл.
43
ресторани,
ресторани
со
самопослужување,
бифеа,
кафетерии,

складирање
кл.
43

кантини, снек- барови, услуги во барови,
кетеринг, изнајмување на столици, масии,

ресторани,

стока
ресторани
со

огалсување, водење на работење,

стока

самопослужување,
бифеа,
кафетерии,
кантини, снек- барови, услуги во барови,

чаршави за маси, стакларија

кетеринг, изнајмување на столици, масии,

(210) TM 2018/895

чаршави за маси, стакларија

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

(210) TM 2018/886

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА МОДА
- ИЗЕТ ЦУРИ Скопје

(220) 14/09/2018
(442) 31/01/2019

(731) Сељмани Туризам ДООЕЛ
11 Ноември бр. 86А, Куманово, MK

(220) 18/09/2018

ул. Битпазарска бр. 127,, Скопје, MK
(540)

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

(591) црвена и бела
(531) 27.05.25
(551) индивидуална

(531) 26.03.16;26.03.18
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
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(210) TM 2018/909

(220) 24/09/2018

бизнис);бизнис

(442) 31/01/2019

истражување;бизнис

информации;бизнис
консултирање

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги S & S ДООЕЛ увоз-извоз Струга

(професионално
консултирање);бизнис

бизнис
проценки;бизниси

ул. Едвард Кардељ бр. 725, 6330, Струга,
MK

(услуги
за
преместување
на
бизнисите);вработување персонал;директно

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

рекламирање преку пошта;дистрибуција на
примероци;договарање
претплати
за

(540)

телекомуникациски

услуги

за

трети

лица;економско прогнозирање;експерти за
ефикасност;изнајмување
време
за
рекламирање преку медиумите;изнајмување
рекламен материјал;индустриско управување
(помош за комерцијално или индустриско
управување);информативни
агенции

(591) темно црвена, светло кафена, крем

(комерцијално-

(531) 05.03.06;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се

опфатени

со

другите

класи

кл. 25
трикотажа, трикотажна
конференциска облека

облека;

информативни

агенции);информации
информации);испитување

(бизнис
(бизнис

испитување);испитување
мислење;јавно
мислење

најавното
(испитување

најавното
мислење);книговодство;комерцијални
информации и советување на потрошувачите

(210) TM 2018/917

[советувалиште
за
потрошувачи];комерцијално или индустриско

(220) 25/09/2018

(442) 31/01/2019
(731) Финансиско друштво М КЕШ
Македонија ДООЕЛ Скопје

управување (помош
индустриско

за

комерцијално и
управување)

ул. Орце Николов бр. 68 кат 1, Центар,
Скопје, MK

компјутерски
бази
(систематизација
на

(540)

компјутерски бази на податоци);компјутерски

на
податоци
информации
во

бази на податоци (собирање информации во
компјутерски бази на податоци);компјутерско
рекламирање преку интернет;консултации за
раководење
со
персонал;консултирање

(591) црвена, сива

(професионално
консултирање);лепење

(531) 26.11.09;27.05.17
(551) индивидуална

бизнис
плакати;маркетинг

истражување;маркетинг студии;надворешно

(510, 511)
кл. 35
ажурирање на рекламниот
материјал;анализа на цените;ангажирање
манекени за рекламирање или промовирање
на
производи;аукционерство;аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси];барање
спонзорства;бизнис (помош во водењето

рекламирање;објавување
текстови;обработка
на

рекламни
текстови;одговор

(телефонски одговор) за претплатниците што
не се достапни;пишување рекламни текстови;
подготовување
даночни
уплати;
помош за комерцијално или индустриско
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управување;

потрошувачи

(комерцијални

кредитни картички -инвестиции (капитални

информации и советување на потрошувачи)

инвестиции);

[советувалиште
пребарување

потрошувачи];
пребарување);

информации); кредитни картички (издавање
кредитни
картички);

претплати (договарање
претплати) за
телекомуникациски услуги за трети лица;

купување на кредит; лизинг на недвижности;
наплаќање
(организирање
наплаќање);

прогнозирање (економско прогнозирање);
промовирање на продажбата за трети лица;

недвижен
имот);

проценки

радио

позајмување

рекламирање; раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење); рекламен

пренесување
пренесување

материјал (ажурирање
материјал);

(финансиски
проценки)
[осигурување,
банкарство, недвижнини];служби за кредитни

за
(бизнис

(бизнис

проценки);

на

рекламниот

информации

(финансиски

имот (проценување недвижен
организирање
наплаќање;
врз

основа

на

средства
средства);

залог;

(електронско
проценки

рекламен материјал (изнајмување рекламен
материјал);
рекламирање;

картички;
советување

рекламирање

спонзорирање (финансиско спонзорирање);

[огласување];

рекламирање

во

врска

со

финансии;

преку пошта; рекламирање преку радио;
рекламни огласи (ширење на рекламните

управување
факторинг

огласи); рекламни текстови (објавување
рекламни текстови); рекламни текстови

побарувачката на
посредство
на

(пишување
рекламни
текстови);
систематизација
на
информации
во

финансии
(советување
во
врска
со
финансии);
финансиски
информации;

компјутерски

финансиски

бази

на

податоци;

(финансиско
управување);
[администрирање
на
една организација со
надворешен
орган];

проценки

[осигурување,

собирање информации во компјутерските
бази на податоци; собирање статистички

банкарство, недвижнини]; финансиски услуги;
финансиско
спонзорирање;
финансиско

податоци; советување за бизнис работење;
советување
за
бизнис
работење
и

управување; штедилници

организација; советување на потрошувачите
(комерцијални информации и советување на

(210) TM 2018/953

потрошувачите)

(731) Друштво за трговија и услуги

потрошувачи]
телевизиски
рекламирање;
(договарање

[советувалиште
реклами;

за

телевизиско

телекомуникациски
претплати

услуги
за

телекомуникациски услуги ) за трети лица;
телефонски одговор за претплатници што не
се

(220) 04/10/2018
(442) 31/01/2019

ЕНДОМАК СНАЦК БАР ДООЕЛ Струмица
ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

достапни

кл. 36
агенции за наплаќање долгови;
агенциии
за
кредити;
анализирање
(финансиско
анализирање);
служби за дебитни картички;

банкарски
банкарски

трансакции од дома; гаранции; давање заеми
врз основа на хипотеки; заеми; издавање

(531) 01.01.01;27.05.24
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(551) индивидуална

организирање

и

водење

колоквиуми;

(510, 511)

организирање

и

водење

симпозиуми;

кл. 35
компјутерско рекпамирање преку
интернет;
рекпамирање

организирање
и
водење
семинари;
организирање и водење работилници (обуки);

кл. 41
забави
известувања
за

забави);
забава;

академии
(образование);
обезбедување
електронски он-лајн публикации што не

организирање на модни ревии за забавни
цели; услуги на клубови (забава или

можат
да
се
даунлодираат;
он-лајн
публикување електронски книги и списанија;

образование); услуги на дискотеки; ноќни

обезбедување користење онлајн видеа, кои

клубови; резервирање места за шоу програми
кл.
43
ресторани;
ресторани
со

не може да се преземат; професионално
насочување
[совети
во
врска
со

самопослужување;
кафетерии
ресторани); хотели; служење

(експрес
храна и

образованието и оспособувањето]; обука
(тренирање); објавување на текстови (со

пијалоци; бифеа; кетеринг (услуги на
приготвување и достава на храна и пијалоци)

исклучок на рекламни текстови); услуги на
обука кои се даваат преку симулатори;

(планирање
забави;

објавување
(210) TM 2018/954

книги;

информирање

образование
Образовни
кл. 44
забарство (орална

(220) 04/10/2018
(442) 31/01/2019

за

услуги
хирургија,

(731) Приватен научен институт Академија
за естетска стоматологија - ЕНДОМАК

ендодонција, протетика, ортодонција, детска
стоматологија,
естетска
стоматологија,

Скопје
ул. Владимир Комаров бр. 18 А/лок.9 ,

парадонтологија,
имплантологија);
медицински клиники; здравствена заштита

Скопје, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(210) TM 2018/955

(540)

(731) Друштво за трговија и маркетинг на
големо и мало ЕНДОМАК ДООЕЛ увоз-

(220) 04/10/2018
(442) 31/01/2019

извоз Струмица
ул. Младинска бр. 277 , Струмица, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(531) 05.03.20;24.11.18;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; Бизнис испитување;
бизнис информации; бизнис проценки; помош
во водењето бизнис; маркетинг студии;
маркетинг истражување; советување за

(591) зелена, црна, сива, бела

бизнис работење и организација; собирање
информации во компјутерските бази на

(531) 26.03.04;26.03.07;27.05.17
(551) индивидуална

податоци

(510, 511)

кл. 41 организирање и водење конференции;
организирање
и
водење
конгреси;

кл. 5 забен цемент; забен кит; забен лак;
забни амалгами; медицински забни пасти;
гума за забарство; лекови за забарство;
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порцелан за забни протези; материјали за

(540)

забни отпечатоци; абразивни средства за
забарство; производи за олеснување на
никнувањето заби; материјал за пополнување
заби;
златни
амалгами
од
заби;
легури од благородни метали за забарство
кл. 10
вештачки заби; вештачки заби
(комплети вештачки заби]; вбризгувачи за
медицинска употреба; гребалки за јазик;
забарски
апарати;
забарски
столови;
дијагностички
апарати
за
медицинска
употреба; ендоскопски камери за медицинска
употреба; огледала за забари; маски за
медицински персонал; лажички за давање
лекови; ласери за медицинска употреба;
материјали за шиење; ортодонтски апарати;
ортодонтски ластичиња; рендген апарати за
медицинска
употреба;
ракавици
за
медицинска
употреба;
прстени
за
олеснување на растењето заби; столови за
медицинска или стоматолошка употреба;
шприцеви
за
медицинска
употреба

(591) зелена, бела
(531) 19.11.13;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; помош во водење
бизнис
кл. 40

забен техничар (услуги на забен

техничар)
кл. 44 забарство (ендодонција, протетика,
орална
хирургија,
имплантологија,
парадонтологија);
медицинска
изнајмување
медицинска

помош;
опрема;

медицински клиники; здравствени центри;
здравствена заштита; услуги за советување
за

здравјето;

пластична

хирургија;

ортодонски
услуги;
естетска
реконструктивна
стоматологија

и
со

имплантологија; терапевтски услуги

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати
и
медицински
материјал;
компјутерско рекламирање преку интернет;
комерцијална администрација за издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица;
услуги за набавки за трети лица [купување
производи

и

услуги

за

други

фирми];

преговори за бизнис контакти со други;
обезбедување онлајн пазар за купувачи и

(210) TM 2018/957

(220) 04/10/2018
(442) 31/01/2019

(731) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица
ул. Младинска бр.277, Струмица, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

продавачи на стоки и услуги
(210) TM 2018/956

(220) 04/10/2018
(442) 31/01/2019

(731) Приватна здравствена установа -

(591) сива, бела, црвена

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Скопје

(531) 27.05.01;27.05.13
(551) индивидуална

ул. Владимир Комаров бр. 18 А/лок.9,
Скопје, MK

(510, 511)

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)
кл. 44
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орална

хирургија,

парадонтологија);

имплантологија,

медицинска

помош;

(731) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена

изнајмување
медицинска
опрема;
медицински клиники; здравствени центри;

заштита ЕНДОМАК Струмица
ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

здравствена заштита; услуги за советување
за
здравјето;
пластична
хирургија;

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

ортодонски
услуги;
естетска
реконструктивна
стоматологија

(540)

и
со

имплантологија; терапевтски услуги
(210) TM 2018/958

(220) 04/10/2018

(442) 31/01/2019
(731) Приватна здравствена установа -

(531) 27.05.13

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица

(510, 511)
кл.
35

ул.Младинска бр.277, Струмица, MK

рекламирање преку интернет; телевизиско
рекламирање; директно рекламирање преку

(551) индивидуална

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

рекламирање;

компјутерско

пошта;
бизнис
испитување;
бизнис
информации; бизнис проценки; помош во

(540)

водењето

бизнис;

маркетинг

студии;

маркетинг истражување; советување за
бизнис работење и организација; собирање
информации
податоци

(591) виолетова, бела
(531) 02.03.16;02.09.10;27.05.17

компјутерските

бази

кл. 35
помош во водењето бизнис;
советување
за
бизнис
работење
и
организација; помош за комерцијално или
индустриско
управување
кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)
кл. 44
забарство; медицинска помош;
изнајмување медицинска помош; медицински
клиники; здравствени центри; здравствена
заштита; услуги за советување за здравјето;
пластична хирургија; ортодонски услуги;
естетска и реконструктивна стоматологија со

кл.

44

забарство

(орална

хирургија,

ендодонција, протетика, ортодонција, детска
стоматологија,
естетска
стоматологија,
парадонтологија,
имплантологија);
медицински клиники; здравствена заштита;
болници;
здравствени
центри;
услуги за советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонтски услуги
(210) TM 2018/960

(220) 04/10/2018

(442) 31/01/2019
(731) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица
ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

(210) TM 2018/959

(220) 04/10/2018
(442) 31/01/2019

на

кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)

(551) индивидуална
(510, 511)

имплантологија; терапевтски услуги

во

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
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(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(540)

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) сива, црна, црвена
(531) 27.05.01;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
рекламирање;
компјутерско
рекламирање преку интернет; телевизиско
рекламирање; директно рекламирање преку
пошта;
бизнис
испитување;
бизнис информации; бизнис проценки; помош
во водењето бизнис; маркетинг студии;
маркетинг истражување; советување за
бизнис
работење
и
организација;
собирање информации во компјутерските

(591) бела, црвена, зелена, сива
(531) 26.01.06;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,

комерцијална

што можат да се преземат; компјутерски
програми [софтвер што може да се симнува

администрација за издавање лиценци за
стоки
и
услуги
за
други
лица

од интернет]; компјутерски оперативни
програми, снимени; компјутерски софтвер,

кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)

снимен;

бази

на

податоци;

кл. 44
забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција, детска

кл.
35
рекламирање;
компјутерско
рекламирање преку интернет; телевизико

стоматологија,

рекламирање; директно рекламирање преку
пошта;
бизнис
испитување;

парадонтологија, имплантологија);естетска и
реконструктивна
стоматологија
со

бизнис информации; бизниспроценки; помош
во водењето бизнис; маркетинг студии;

имплантологија;медицински
клиники;здравствена

маркетинг

стоматологија,

естетска

заштита;болници;волници
закрепнување;изнајмување

за
медицинска

опрема;медицинска

помош;терапевтски

услуги;здравствени
советување
за

центри;услуги
за
здравјето;пластична

истражување;

советување

за

бизнис
работење
и
организација;
собирање информации во компјутерските
бази на податоци; систематизација
информации во компјутерски бази
податоци
кл. 44

забарство

(орална

на
на

хирургија,

хирургија;ортодонтски услуги

ендодонција, протетика, ортодонција, детска

(210) TM 2018/962

стоматологија,
естетска
стоматологија,
парадонтологија, имплантологија); естетска и

(220) 04/10/2018
(442) 31/01/2019

(731) Приватна здравствена установа -

реконструктивна
имплантологија;

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица

здравствена заштита; болници; болници за
закрепнување; изнајмување медицинска

ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

опрема; медицинска помош; терапевтски
услуги;
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советување

за

здравјето;

пластична

(531) 27.05.01

хирургија; ортодонтски услуги

(551) индивидуална

(210) TM 2018/963

(510, 511)
кл.
35

(220) 04/10/2018

рекламирање;компјутерско

(442) 31/01/2019
(731) Приватна здравствена установа -

рекламирање преку интернет;телевизико
рекламирање;директно рекламирање преку

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица

пошта;бизнис
информации;бизнис

ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

водењето

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

студии;маркетинг истражување;советување
за бизнис работење и организација;собирање

(540)

информации
податоци

испитување;бизнис
проценки;помош
во
бизнис;маркетинг

во

компјутерските

бази

на

кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)

IDENTAL
(551) индивидуална

кл.

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми [софтвер што

ендодонција, протетика, ортодонција, детска
стоматологија,
естетска
стоматологија,

може да се симнува од интернет]; апликации
за компјутерски софтвери, што можат да се

парадонтологија,
имплантологија);
медицински клиники; здравствена заштита;

преземат;

болници;
болници
за
закрепнување;
изнајмување медицинска опрема;медицинска

компјутерски

софтвер,

снимен

кл. 42 изнајмување компјутерски програми;
програмирање
компјутерски
системи;
советување
одржување

за

компјутерски
компјутерски

програми;
програми;

44

забарство

помош;терапевтски

услуги

програми [правни услуги]

(210) TM 2018/972

(210) TM 2018/966

(731) Фари Нуредини

(442) 31/01/2019
(731) Приватна здравствена установа -

услуги;

хирургија,

здравствени

центри;
услуги
за
советување
за
здравјето;пластична хирургија;ортодонтски

инсталирање
компјутерски
програми
кл. 45 издавање лиценци за компјутерски

(220) 04/10/2018

(орална

(220) 08/10/2018
(442) 31/01/2019

Кондово, ул. 6, бр. 53, Скопје, MK
(540)

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица
ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)
(591) виолетова, светла и темна жолта, окер
и бела
(531) 02.05.06;25.01.15
(551) индивидуална
(591) сива, бела, црвена

(510, 511)

141

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

кл. 16 бебешки пелени од хартија и целулоза

производи,

за

кл. 43

еднократна

употреба

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со бебешки пелени

огласување

бизнис

пијалаци; кафетерии; ресторани
(210) TM 2018/987

(210) TM 2018/980

и

услуги за обезбедување храна и

(220) 09/10/2018

(220) 10/10/2018
(442) 31/01/2019

(442) 31/01/2019
(731) Комисија за односи со верските

(300) 017886548 11/04/2018 QZ
(731) Delphi Technologies IP Limited

заедници и религиозни групи

Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,

бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, MK
(540)

BB
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии за употреба во индустрија,
наука и фотографија, како и во агрокултура,

(591) златно жолта, темно црвена и бела
(531) 01.03.01;01.03.07;02.09.14
(551) индивидуална

хортикултура и шумарство; непроцесирани

(510, 511)
кл. 41 културни активности; организирање и
водење
конференции
кл. 45 правни услуги
(210) TM 2018/983

вештачки смоли, непроцесирана пластика;
средства за гасење и спречување на пожар;
препарати за калење и лемење; материи за
штавење на животински кожи и кожа; лепила
за употреба во индустријата; гелни пасти и
други пасти за полнење; компост, природни

(220) 09/10/2018
(442) 31/01/2019

ѓубрива,

вештачки

ѓубрива;

биолошки

препарати за употреба во индустријата и
науката; хемиски препарати за употреба со

(731) GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.
Wapenstilstandstraat 5; 1081 Brussel, BE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

моторни возила и мотори на возила; течности
за ладење; течности за ладење за мотори на

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

возила; калибрациони течности; течности за
сопирачки
кл. 4

GODIVA

индустриски масла и масти, восок;

подмачкувачи;
навлажнување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги за онлајн нарачување за храна,
имено слаткарски производи, малопродажни
услуги на продавници за слатки и слаткарски

смеси
за
и апсорбирање

впивање,
прашина;

горива и осветлувачи; свеќи и фитили за
осветлување; запаливи горива; масла за
мотори; масло за подмачкување за моторни
возила; моторни масла; машинско масло
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кл. 7 машини, машински алати, електрични

уреди за мотори и погонски уреди;компресори

алати;мотори и погонски уреди, освен за

за

копнени
возила;машински
делови
за
спојување и пренос, освен за копнени

механизми за машини, мотори и погонски
уреди;уреди за контрола на вибрации;роботи

возила;средства за агрокултура, освен рачни
алати за рачно управување;инкубатори за

(машини);машински алати;машини, калапи и
алати, сите за производство на делови од

јајца;автомати
за
автоматска
продажба;погонски уреди за мотори (не за

возила;радијатори;каталитички
конвертори;монолитни носачи,

копнени

употреба во каталитички конвертори;вентили

возила);турбини;лежишта;атомизери;каиши
за
возила
(не
за
копнени

за
вода;пумпи
воздух;вакуумски

возила);карбуратори;ладилни радијатори за
мотори
со
внатрешно

пумпи;суперкомпресори;турбо
компресори;греачи
на

согорување;вентилатори
за
ладење;електрични генератори;цилиндрични

смеси;ауспуси;уреди
за
штедење
гориво;хидраулични и пневматски контроли

глави;погонски тркала;погонски синџири (не

за машини, мотори и погонски уреди;апарат

за копнени возила);инјектори;појаси за
вентилатори;клипови на мотори;регулатори

за
конверзија
горивото;пригушувачи;пригушувачи

на брзини на моторот;славините како дел од
моторите;свеќици;филтри за мотори и за

мотори
и
погонски
уреди;масла
за
ладење;вентилатори;компресори;сепаратори

чистење и ладење на воздух;замавци на
тркала на погонски машини;инјектори на

;разменувачи
топлина;стругови;автоматски

горива;пумпи

ракување

за

гориво;струјни

климатизери;кондензатори;контролни

за

сите

за

компресиран

ладни

на
за

машини

(манипулатори

на
за
за

генератори;карики;пренос, кутии за пренос,
спојки,
кумплунг,
хидраулични

роботи);механички рачни алатки;апарат за
машинска обработка;глодалки;машини за

вентили;делови и приклучоци за мотори и
погонски
уреди;алтернатори,
динамо,

лиење;калапи
и
алати
(делови
од
машини);уреди за држење на алати за

магнети, разводници;електричен апарат за
палење;уреди за палење;запалки;свеќици и

машини;електрични уреди за повлекување
завеси; електрични мотори, освен за копнени

сијалици;електрични

возила;

стартери;чистачи

на

облоги

за

кочници;

орудија

за

воздух, филтри за воздух, филтри за масло и
филтри
за
гориво;седиментатори
на

агрокултура; земјоделски машини; уреди за
заштита од загадување за мотори и погонски

гориво;регулатори на притисок, млазници за
вбризгување;педали за гас;вентили;греачи на

уреди; динамо ремени, динамо четки; ремени
за машини, мотори и погонски уреди;

примен воздух;генератори;генератори на
наизменична струја;интегрирани склопови за

електрични четки; картриџи за машини за
филтрирање; клапни вентили; машини за

палење;капацитивно

филтрирање;

празнење;калеми

за

електрични

кујнски

уреди;

палење;пумпи;пумпи за гориво, пумпи за
вбризгување
на
гориво
и
воздушни

макари; редуктори на притисок; конвертор за
вртежен момент; делови и прибор за сите

пумпи;апарат за рециркулација на издувните
гасови
и
делови
за
нив;вакуумски

горенаведени производи; делови и прибор,
сите за градежни машини и земјоделски

модулатори;уреди за одделување на јаглен и
резервоари за јаглен, кои се анти-загадувачки

машини; машински компоненти за спојување
на машини и пренос; земјоделски орудија (не
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со

управување)

кл. 12 возила; апарат за движење по земја,

геодетски,

воздух или вода; делови и прибор за моторни

фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, за мерење, сигнализација, контрола

возила; бришачи за шофершајбна, рачки и
лопатки
за
бришачите;
прскалки
за

(надзор), апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати и инструменти

шофершајбни; апарат за перење на
шофершајбната на возилата; електрични

за
спроведување,
префрлување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

стартери; свирки; сигнали за насока за
возила; електрични мотори; мотори за

или контрола на електричната енергија;

бришачи, мотори за миење, мотори за

апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слики; носители на

регулација на прозорците и мотори за
вентилатори; апарат за контрола на емисии;

магнетни податоци, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД-а и други дигитални

ладилници за гориво; ладилници за турбо
полначи; средства за чистење на фарови;

медиуми за снимање; механизми за апарати
кои работат со монети; каси, машини за

апарат за воздушни перничиња; аларми и
апарати за спречување кражба; аларм за

сметање, опрема за обработка на податоци,

движење на возило наназад; електрични

компјутери; компјутерски софтвер; апарат за
гасење пожар; опрема за обработка на

седишта за возила; сопирачки; уред за
контрола
на
кочењето;
системи
за

податоци и компјутери, компјутерски софтвер
и компјутерски хардвер, сите горенаведени

спречување блокирање на сопирачки; апарат
за контрола на влечење; електронски

посебно и уникатно дизајнирани, прилагодени
и продавани за употреба во областа на

контролен пренос; електронско контролно
задржување; сите се прилагодени за

моторните

делови;

употреба на возила; безбедносен апарат за

воздухопловни возила и нивни делови;
пловни возила и делови за нив; радио; GPS

далечинско управување на возила; уреди
против заслепување за возила; ретровизори;

уреди за навигација; телевизии; батерии,
електрични приклучоци, изрично исклучувајќи

сигурносни ремени за седиштата на
возилото; контролна апаратура за сигурносни

софтвер за развој на апликации за општа
намена; софтвер за управување со бази на

ремени
за
затегнувачи

податоци за општа намена; електронски

амортизери за возила; облоги за сопирачки;

контролори за брзина и насока за возила;
тајмери за палење; дијагностички апарат;

каталитички конвертори; погонски мотори;
мотори на погонски уреди; држачи за

високонапонски
инвертори,
DC-во-DC
конвертори, полначи за употреба во возила,

моторот; уреди против лизгање за гуми на
возила; турбини за копнени возила; делови и

системи за управување со батерии, 48V
инвертори, 48V DC-во-DC конвертори,

монтирање за сите горенаведени производи

модули за контрола на бензински мотори,

(210) TM 2018/988

модули за контрола на дизел мотор, модули
за контрола после третман, локални

(442) 31/01/2019
(300) 017894438 02/05/2018 QZ

контролни модули за електрифицирана
дополнителна опрема, сензори за притисок,

(731) Delphi Technologies IP Limited
Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,

паметна електроника за поддржување на
сензори
или
активатори

BB

кл.

рачно
9

научни,

возила

наутички,

и

нивните
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(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

алати за рачно управување;инкубатори за

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

јајца;автомати

(540)

продажба;погонски уреди за мотори (не за
копнени

за

автоматска

возила);турбини;лежишта;атомизери;каиши
за
возила
(не
за
копнени
возила);карбуратори;ладилни радијатори за
мотори
со
внатрешно
согорување;вентилатори

за

ладење;електрични генератори;цилиндрични
глави;погонски тркала;погонски синџири (не
за копнени возила);инјектори;појаси за
вентилатори;клипови на мотори;регулатори

(531) 27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии за употреба во индустрија,

на брзини на моторот;славините како дел од
моторите;свеќици;филтри за мотори и за
чистење и ладење на воздух;замавци на

наука и фотографија, како и во агрокултура,
хортикултура и шумарство; непроцесирани

тркала на погонски машини;инјектори на
горива;пумпи
за
гориво;струјни

вештачки смоли, непроцесирана пластика;

генератори;карики;пренос, кутии за пренос,
спојки,
кумплунг,
хидраулични

средства за гасење и спречување на пожар;
препарати за калење и лемење; материи за
штавење на животински кожи и кожа; лепила
за употреба во индустријата; гелни пасти и
други пасти за полнење; компост, природни
ѓубрива,
вештачки
ѓубрива;
биолошки
препарати за употреба во индустријата и
науката; хемиски препарати за употреба со
моторни возила и мотори на возила; течности
за ладење; течности за ладење за мотори на
возила; калибрациони течности; течности за
сопирачки
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
подмачкувачи;
смеси
за
впивање,
навлажнување и апсорбирање прашина;
горива и осветлувачи; свеќи и фитили за
осветлување; запаливи горива; масла за
мотори; масло за подмачкување за моторни
возила; моторни масла; машинско масло
кл. 7 машини, машински алати, електрични
алати;мотори и погонски уреди, освен за
копнени
возила;машински
делови
за
спојување и пренос, освен за копнени
возила;средства за агрокултура, освен рачни

вентили;делови и приклучоци за мотори и
погонски
уреди;алтернатори,
динамо,
магнети, разводници;електричен апарат за
палење;уреди за палење;запалки;свеќици и
сијалици;електрични стартери;чистачи на
воздух, филтри за воздух, филтри за масло и
филтри
за
гориво;седиментатори
на
гориво;регулатори на притисок, млазници за
вбризгување;педали за гас;вентили;греачи на
примен

воздух;генератори;генератори

на

наизменична струја;интегрирани склопови за
палење;капацитивно празнење;калеми за
палење;пумпи;пумпи за гориво, пумпи за
вбризгување
на
гориво
и
воздушни
пумпи;апарат за рециркулација на издувните
гасови
и
делови
за
нив;вакуумски
модулатори;уреди за одделување на јаглен и
резервоари за јаглен, кои се анти-загадувачки
уреди за мотори и погонски уреди;компресори
за
климатизери;кондензатори;контролни
механизми за машини, мотори и погонски
уреди;уреди за контрола на вибрации;роботи
(машини);машински алати;машини, калапи и
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алати, сите за производство на делови од

спасување и настава; апарати и инструменти

возила;радијатори;каталитички

за

конвертори;монолитни носачи, сите за
употреба во каталитички конвертори;вентили

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електричната енергија;

за
вода;пумпи
воздух;вакуумски

апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слики; носители на

за

компресиран

пумпи;суперкомпресори;турбо
компресори;греачи
на

спроведување,

префрлување,

ладни

магнетни податоци, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД-а и други дигитални

штедење

медиуми за снимање; механизми за апарати

гориво;хидраулични и пневматски контроли
за машини, мотори и погонски уреди;апарат

кои работат со монети; каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци,

за
конверзија
горивото;пригушувачи;пригушувачи

на
за

компјутери; компјутерски софтвер; апарат за
гасење пожар; опрема за обработка на

мотори
и
погонски
уреди;масла
за
ладење;вентилатори;компресори;сепаратори

податоци и компјутери, компјутерски софтвер
и компјутерски хардвер, сите горенаведени

;разменувачи

на

посебно и уникатно дизајнирани, прилагодени

топлина;стругови;автоматски машини
ракување
(манипулатори

за
за

и продавани за употреба во областа на
моторните возила и нивните делови;

роботи);механички рачни алатки;апарат за
машинска обработка;глодалки;машини за

воздухопловни возила и нивни делови;
пловни возила и делови за нив; радио; GPS

лиење;калапи
и
алати
(делови
од
машини);уреди за држење на алати за

уреди за навигација; телевизии; батерии,
електрични приклучоци, изрично исклучувајќи

машини;електрични уреди за повлекување

софтвер за развој на апликации за општа

завеси; електрични мотори, освен за копнени
возила; облоги за кочници; орудија за

намена; софтвер за управување со бази на
податоци за општа намена; електронски

агрокултура; земјоделски машини; уреди за
заштита од загадување за мотори и погонски

контролори за брзина и насока за возила;
тајмери за палење; дијагностички апарат;

уреди; динамо ремени, динамо четки; ремени
за машини, мотори и погонски уреди;

високонапонски
инвертори,
DC-во-DC
конвертори, полначи за употреба во возила,

електрични четки; картриџи за машини за

системи за управување со батерии, 48V

филтрирање; клапни вентили; машини за
филтрирање; електрични кујнски уреди;

инвертори, 48V DC-во-DC конвертори,
модули за контрола на бензински мотори,

макари; редуктори на притисок; конвертор за
вртежен момент; делови и прибор за сите

модули за контрола на дизел мотор, модули
за контрола после третман, локални

горенаведени производи; делови и прибор,
сите за градежни машини и земјоделски

контролни модули за електрифицирана
дополнителна опрема, сензори за притисок,

машини; машински компоненти за спојување

паметна електроника за поддржување на

на машини и пренос; земјоделски орудија (не
со
рачно
управување)

сензори
или
активатори
кл. 12 возила; апарат за движење по земја,

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички, за

воздух или вода; делови и прибор за моторни
возила; бришачи за шофершајбна, рачки и

вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(надзор), апарати и инструменти за

лопатки
за
бришачите;
прскалки
шофершајбни; апарат за перење

смеси;ауспуси;уреди

за
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шофершајбната на возилата; електрични

(510, 511)

стартери; свирки; сигнали за насока за

кл. 7

возила; електрични мотори; мотори за
бришачи, мотори за миење, мотори за

блендери ; бојлери;машини за миење садови;
машини за сушење; машини за месо;

регулација на прозорците и мотори за
вентилатори; апарат за контрола на емисии;

електрични
куќни
уреди;
електрични
процесори за храна; електриќни уреди за

ладилници за гориво; ладилници за турбо
полначи; средства за чистење на фарови;

мелење;
електрични
рачни
ножеви;
електрични апарати и машини за чистење;

апарат за воздушни перничиња; аларми и

машини за лупење; машини за плакнење;

апарати за спречување кражба; аларм за
движење на возило наназад; електрични

електрични ножици; машини за шиење;
вакуумски чистачи; машини за перење;

седишта за возила; сопирачки; уред за
контрола
на
кочењето;
системи
за

електрични машини за бришење за домашни
потреби

спречување блокирање на сопирачки; апарат
за контрола на влечење; електронски

кл. 11
инсталации за осветлување;
загревање, производство на пареа, печење,

контролен пренос; електронско контролно

ладење, сушење, вентилација; инсталации за

задржување; сите се прилагодени за
употреба на возила; безбедносен апарат за

еркондишн; инсталации за вентилација на
возила; уреди за печење за домашни

далечинско управување на возила; уреди
против заслепување за возила; ретровизори;

потреби; камини, електрични машини за
кафе; опрема за греење; електрични

сигурносни ремени за седиштата на
возилото; контролна апаратура за сигурносни

радијатори; тави; апарати за печење; рерни
за печење; уреди за ладење, електрични

ремени

возилото;

готвачки преси; електрични уреди за пржење;

затегнувачи
на
сигурносни
појаси;
амортизери за возила; облоги за сопирачки;

електрични бојлери на гас; скари; апарати за
вентилација, апарати за колач; електрични

каталитички конвертори; погонски мотори;
мотори на погонски уреди; држачи за

садови
за
готвењ;
котли;микробранови
печки;

моторот; уреди против лизгање за гуми на
возила; турбини за копнени возила; делови и

приготвување колачи, фен за коса; апарати за
печење кафе; апарати за печење овошје;

монтирање за сите горенаведени производи

апарати

(210) TM 2018/1012

(220) 18/10/2018

апарати и машини за замрзнување; уреди и
инсталации за замрзнување; фрижидери и

(442) 31/01/2019
(731) ЕЛЕКТРОПРОМЕТ

комори
за
замрзнување
кл. 20 мебел, канцелариски мебел, столици,

Радњанска 3, Кавадарци, MK
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

работни маси, работни маси за пишување,
маси за компјутери, маси за техничко цртање;

Пиринска 66, 7500, Прилеп

регистри (шкафови за регистри), шкафови за

(540)

регистри, шкафчиња, училишен мебел,
полици за шкафови за картотеки, полици за

за

седиштата

на

аспиратори; електрични мешалки;

за

вентилација

и

електрични
плочи
за

освежувањеч

шкафови за картотеки
(591) во сите бои и комбинации
(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална

(210) TM 2018/1023
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(731) Друштво за интернет и

и

информатички технологии, маркетинг и

обезбедување електронски медиуми

споделување

трговија ЕФ- ТРИ ДОО експорт-импорт
Скопје

компјутерски информации и комуникациски
мрежи; компјутерски софтвер за изменување

ул. Сава КОвачевиќ бр. 1-4, Скопје, MK
(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ

и
овозможување
аудиовизуелна
и

пренос
видео

на
слики,
содржина;

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

компјутерски
софтвер
за
собирање,
организирање,

уредување,
изменување,

пренос,

или

споделување

на

и

друг

начин

складирање

или

на

податоци и информации; компјутерски
софтвер за е-трговија за симнување кој им
дозволува на корисниците да извршат
електронски
бизнис
трансакции
преку
глобални компјутерски и комуникациски
мрежи; софтвер за испраќање електронски
сигнални пораки, известувања и потсетници;
софтвер за пренесување на налози; софтвер
за испраќање и примање на електронски

(591) црна, розева, сина, жолта, црвена,
зелена, кафена

пораки;
компјутерски
софтвер
за
пребарување; магнетски кодирани картички

(531) 02.05.03;02.09.01;27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски
софтвер за социјално вмрежување; алатки за
развивање
на
компјутерски
софтвер;
компјутерски софтвер за употреба како
интерфејс за програмирање апликации (API);
интерфејс за програмирање апликации (API)
за употреба во развојот на софтверските
апликации; интерфејс за програмирање
апликации (API) за компјутерски софтвер кој
ги потпомогнува онлајн за социјалното
вмрежување и за вчитување, прикачување,
симнување, и менаџмент на податоци;
компјутерски
софтвер
за
креирање,
раководење
заедницата;

и комуницирање со онлајн
компјутерски
софтвер
за

организирање настани; компјутерски софтвер
за креирање,
пристапување,

уредување, прикачување,
прикажување,
стриминг,

гледање,
тагирање,
забележување, покажување

поврзување,
чувства за,

коментирање на, вградување, пренесување,

за подарок; компјутерски софтвер за
употреба во креирање, раководење, мерење
и ширење на рекпамирањето на други лица;
сервер за реклами, особено компјутерски
сервер за услугите пристап складирање
реклами и доставување реклами до
вебстрани; софтвер за виртуелни реални
игри; компјутерски хардвер за виртуелни
реални игри; компјутерски периферни уреди;
софтвер за виртуална реалност што се
користи за да овозможи компјутерите,
управувачките табли за видео игри, рачните
управувачки табли за видео игри, таблет
компјутерите, мобилните уреди и мобилните
телефони да обезбедат искуства на
виртуелна реалност; софтвер за електронски
игри

за

безжични

уреди;

софтвер

за

електронски игри за рачни симнување,
постирање, блогирање, преку менаџирање,
електронски уреди; програми за видео и
компјутерски игри; периферни уреди за
носење за компјутери, таблет компјутери,
мобилни уреди и мобилни телефони;
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софтвер за виртуелна реалност; софтвер за

бизнис и услуги за рекламирање, особено,

видео игри; интерактивни мултимедијални

услуги за рекламирање за следење на

програми за компјутерски игри; програми за
електронски игри за симнување; софтвер за

рекламниот
учинок,
за
раководење,
дистрибуција и услуги за рекламирање, за

компјутерски игри; слушалки за употреба со
компјутери;
ласерска
опрема
за

анализирање на рекламните податоци, за
пријавување на податоци за оптимизирање

немедицински цели; периферни компјутерски
уреди за носење; периферни уреди;

рекламирање, на и за перформансите на
рекламирање; консултантски услуги во

компјутерски софтвер комуникација; софтвер

полето

за за далечинска зголемена реалност за
употреба во мобилни уреди за интегрирање

прилагодување на напорите за маркетинг на
други; услуги за комерцијални информирање,

електронски податоци со реална светска
околина со цел за забава, образование, игри,

особено, служење рекпами за обезбедување
на извештаи, насочено рекламирање, и

комуникација и социјално вмрежување;
софтвер за симнување во природата на

раководење
со
електронско
зачувани
раклами, за употреба на глобалната

мобилната апликација за пристапување и

компјутерска мрежа; олеснување на размена

гледање текст, слики и електронски податоци
поврзани со конференции во областа на

и продажба на услуги и производи од трета
страна преку компјутер и комуникациски

развојот на софтвери; компјутерски софтвер
кој
овозможува
развој,
испитување,

мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои
има широк спектар на производи за широка

тестирање и одржување на мобилни
софтверски апликации за преносливи

потрошувачка на други, картички за подарок,
и испорака на дигитални медии, слушалки за

електронски комуникациски уреди, имено,

виртуелната

мобилни телефони, смартфони, рачни
компјутери и таблет компјутери; компјутерски

податоци
за
виртуелната
реалност;
обезбедување на онлајн место за маркетинг

софтвер за конвертирање природни јазици во
машинскиизвршливи команди; компјутерски

на продавачите на стоки и услуги;
обезбедување на онлајн олеснување за

софтвер, имено, интерфејс за преведување
за овозможување интеракција помеѓу луѓето

поврзување на продавачите и купувачите;
обезбедување на онлајн олеснување за

и

во

информирањето на потрошувачите во полето

областа на вештачката интелегенција; алатки
за развој на компјутерски софтвер за да им

за подароци; промовирање на добра и услуги
за други преку обезбедување на онлајн

овозможи
на
мобилните
софтверски
апликации пристап во позадински услуги;

олеснување преку истакнување на предлози
за подароци; бизнис вмрежување; услуги на

имено, складирање на податоци, брзи
известувања и менаџмент на корисници

вработување
и
примање;
услуги
за
рекламирање и дистрибуирање информации,

кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни

особено, обезбедување на доверлив простор

услуги; услуги за истражување на пазарот и
информациони услуги; промовирање на стоки

за
рекламирање
преку
глобалната
компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн

и услуги за други преку компјутер и
комуникациски мрежи; бизнис и услуги за

компјутерски бази на податоци и онлајн
пребарувања во бази на податоци во полето

рекламирање,
особено,
медиумско
планирање и медиумско купување за други;

на доверливоста; при-пејд услуги за картички
за подароци, особено, издавање на

машините;

компјутерски

софтвер
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сертификат за картичка за подарок што може

електронски пренос на електронски медиуми,

да бидат надоместоци за стоки и услуги;

податоци, пораки, графика, слики, аудио,

добротворни услуги, особено промоција на
јавната свест во врска со добротворони,

видео и информации; обезбедување онлајн
форуми за комуникација на теми од општиот

филантропски, волонтерски, јавни услуги и
услуги во врска со заедницата и хуманитарни

интерес;
обезбедување
онлајн
комуникациски линкови кои пренесуваат

активности;
обезбедување
на
натпреварувачки и стимулирачки наградни

мобилни уреди и интернет корисници на
други локални и глобални онлајн локации;

програми

препознавање,

обезбедување пристап до вебстрани на трети

наградување и охрабрување на поединец и
група која учествува во самоподобрување,

лица или до други електронски содржини на
трети лица преку универзално приклучување;

самоисполнување,
добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни програми и

обезбедување онлајн услуги преку соби за
разговор (chat rooms), маил и брзи пораки, и

услуги на заедницата и хуманитарни
активности и споделување на производ од

електронски огласни табли; аудио, текст и
видео емитувачки услуги преку компјутер или

креативна работа; организирање на изложби

други

и настани во полето за развој на софтвер и
хардвер за комерцијални и цели за

прикачување,
изменување,

рекламирање; услуги на здружение што ги
промовираат
интересите
на

пренесување на податоци, информации,
аудио и видео; услуги на глас преку интернет

професионалците и бизнисите во полето за
развој на мобилната софтвер апликација

протокол (VoIP); услуги на телефонски
комуникации; обезбедување пристап до

кл. 36 услуги на обработка на финансиски

компјутерски бази на податоци во областа на

трансакции,
особено,
расчистување
и
порамнување на финансиските трансакции

социјалното
вмрежување,
претставување
и

преку компјутер и комуникациски мрежи;
електронска обработка и пренос на податоци

кл. 41 услуги за забава; обезбедување на
компјутерски, електронски и онлајн бази на

за плаќање на сметки за корисниците на
компјутер и комуникациските мрежи; услуги за

податоци за образовна, рекреативна и
забавна употреба во областа на забавата и

електронски трансфер на средства; услуги на

во областите на средните, студентските,

плаќање на сметки; услуги на финансиска
размена,
особено,
обезбедување
на

социјалните и заедничките интересни групи;
услуги на споделување фотографии и видеа;

виртуелни валути за користење од страна на
членовите на онлајн заедница преку

електронски издавачки услуги за други;
услуги за забава, особено овозможување

компјутер и комуникациски мрежи кп. 38
услуги на споделување фотографии и видеа,

интерактивни и услуги за игри за повеќе
играчи и за еден играч за игри кои се играат

особено, електронски пренос на дигитални

преку компјутер или комуникациски мрежи;

фајлови за фотографии, видеа и аудио
визуелна
содржина
помеѓу
интернет

обезбедување
информации
компјутерски игри и видео

корисниците;
овозможување

телекомуникации;
до компјутерски,

компјутер или организирање комуникациски и
мрежи; спроведување на натпревари и

електронски и онлајн бази на податоци;
телекомуникациски
услуги,
особено

потпомагање настани за играчи на видео игри
и играчи на компјутерски игри; обезбедување

наменети

пристап

за
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онлајн ресурси за развивачите на софтвер;

кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски

натпреварувачки и стимулирачни наградни

хардвер и софтвер; компјутерски услуги,

програми дизајнирани да ги препознае,
награди и поттикне поединците и групите кои

особено креирање виртуелни заедници за
регистрираните корисници да организираат

се вклучуваат
подобрување,

услуги на самосамореализација,

групи и настани, да учествуваат во дискусии и
да се вклучуваат во социјално, деловно и

хуманитарни, филантропски, волонтерски,
јавни и услуги на заедницата и хуманитарни

вмрежување во заедницата; компјутерски
услуги, особено хостирање електронски

активности и споделување на производите од

капацитети за други за организирање и

креативната
работа;
организирање
спонзорирање
натпреварувачки

и
и

водење состаноци, настани и интерактивни
дискусии преку комуникациски мрежи;

стимулирачки
наградни
програми
за
развивачите на софтвер; објавување на

компјутерски услуги како прилагодени веб
страници што промовираат информации

образовни материјали, особено обајвување
на книги, списанија, весници и електронски

дефинирани од корисникот или назначени,
лични профили, аудио, видео, фотографски

публикации;

слики,

во

образовни

услуги,

особено

текст,

графики

и

податоци;

организирање и спроведување конференции,
курсеви, семинари и онлајн обука во областа

компјутерски услуги, особено обезбедување
пребарувачи за добивање податоци на

на рекламирањето, маркетингот, социјалното
вмрежување, интернетот и социјалните

глобална компјутерска мрежа; обезбедување
веб сајт што промовира технологија која

медиуми и дистрибуцијата на материјали за
курсот во врска со тоа; онлајн списанија,

овозможува он-лајн корисниците да креираат
лични профили промовирајќи информации за

особено блогови (blogs) во кој е дефинирана

социјално и деловно вмрежување и да ги

содржината на корисниците; образовни
услуги, особено обезбедување виртуелно

пренесуваат
информации

реални игри, интерактивна забава и
виртуелно реална содржина; обезбедување

капацитети;
обезбедување
времено
користење на софтверски апликации што не

копјутерска игра за користење на целата
мрежа
од
корисниците
на
мрежа;

се симнуваат за социјално вмрежување,
креирање виртуелна заедница и пренос на

обезбедување онлајн зголемени реалност

аудио, видео, фотографски слики, текст,

игри; образовни обезбедување услуги, онлајн
видео особено игри; организирање изложби

графики и податоци; услуги на АЅР, особено,
хостирање
компјутерски
софтверски

во областа
виртуелната

апликации на други; АЅР што промовира
софтвер за да овозможи или олесни

на интерактивната забава,
реалност,
потрошувачката

и
споделуваат
меѓу повеќекратни

електроника и забавната индустрија на видео
игри за културни или образовни цели;

креирање,
постирање,

организирање и спроведување образовни

пристапување,

конференции; организирање изложби и
настани во областа на развојот на софтвер за

покажување
прикачување,
гледање,
тагирање,
поврзување,
емоција
за,

образовни цели; образовни услуги, имено
организирање и спроведување конференции

коментирање на, вградување, пренесување и
споделување или поинаку обезбедување

и семинари во областа на вештачката
интелегенција и интернетот на предмети

електронски медиуми или информации преку
компјутер
и
комуникациски
мрежи;
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обезбедување услуга на он-лајн мрежа што

софтверска платформа за употреба при

овозможува корисниците да ги пренесат

купување и ширење на реклама; АЅР што

податоците за личниот идентитет во и да ги
споделат податоците за личниот идентитет со

промовира софтвер за употреба при
купување, продавање, следење, вреднување,

и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;
обезбедување информации од индекси и

оптимизирање, таргетирање, анализирање,
испорака
и
известување
за
он-лајн

бази на информации што може да се
пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски

рекламирање и маркетинг; АЅР
промовира софтвер за употреба

документи,

дизајнирање

бази

на

податоци,

графики,

и

раководење

со

што
при

он-лајн

електронски медиуми, фотографски слики и
аудио-визуелни информации, на компјутер и

рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање
и развивање софтвер за компјутерски игри и

комуникациски
мрежи;
обезбедување
софтвер за е-трговија што не може да се

софтвер за видео игри за употреба со
компјутери, програмски систем за видео игри

симне за да им се овозможи на корисниците
да
извршуваат
електронски
деловни

и компјутерски мрежи; развивање на
компјутерски хардвер за компјутерски игри;

трансакции

услуги

преку

глобална

компјутерска

за

развивање

на

видео

игра;

мрежа; компјутерски услуги, особено, АЅР
што промовира API софтвер за да им

обезбедување он-лајн сајтови што им даваат
на корисниците можност да прикачуваат,

овозможи на корисниците да извршуваат
електронски деловни трансакции преку

модифицираат и споделуваат содржина и
податоци за виртуелна реалност; услуги на

глобална компјутерска мрежа;услуги на
софтвер како промовираат услуга софтвер

дизајн, инженерство, истражување, развој и
тестирање во областа на развивање на

испраќање предупредувања за електронски

софтвер за мобилна апликација поврзана со

пораки, за пренесување на налози и
испраќање и примање на електронски пораки,

употреба и функционалност на хиперлинкови;
технички консултации во областа на

и да им овозможи на корисниците да
извршуваат електронски деловни трансакции

развивање
апликација

преку
глобална
компјутерска
мрежа;
обезбедување времено користење на он-лајн

функционалност на обезбедување времена
хиперлинкови; употреба на компјутерски

софтвер што не може да се симне за

софтвер што не може да се симне што

употреба
служење

при раководење, мерење и
рекпами за други; АЅР што

овозможува развој, проценка, тестирање и
одржување
на
мобилни
софтверски

промовира API софтвер за раководење,
следење, известување и мерење на

апликации за преносни уреди за електронска
комуникација, имено, мобилни телефони,

медиумско планирање, медиумско купување
и рекламирање за други; провајдер на он-лајн

смартфони, рачни компјутери и компјутерски
таблети;
едукативни
услуги,
имено,

платформа за купување реклами, особено,

организирање и водење конференции и

обезбедување на софтверски програми што
не може да се симнат за да им се овозможи

семинари
во
областа
на
вештачка
интелигенција и интернет на нешта (loT)

на купувачите и продавачите на он-лајн
рекламирање да купуваат и продаваат

кл. 45 услуги на социјално претставување,
вмрежување и запознавање; обезбедување

рекламен инвентар; платформа како услуга
(РААЅ)
што
промовира
компјутерска

пристап до компјутерски бази на податоци во
областите
на
социјално
вмрежување,
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социјално претставување и запознавање;

(731) Друштво за производство, трговија и

обезбедување

услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт

социјални

услуги

и

информации во областа на личниот развој,
особено
самоподобрување,

Гевгелија
ул. Моински пат бр. 221, Гевгелија, MK

самоисполнување,
добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни и услуги во

(540)

заедницата, и хуманитарни активности;
обезбедување услуги на автентификација при
трансакции на е-трговија; обезбедување на
автентификација
на
електронски
трансфер

корисник
при
на
средства,

трансакции на кредитна и дебитна картичка и
електронски чек преку глобална компјутерска
мрежа
(210) TM 2018/1029

(591) црвена и бела
(531) 03.07.03;26.01.15;26.01.18

(220) 24/10/2018

(442) 31/01/2019
(731) Јасна Петков Стојановиќ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Македонска Војска 38-68, 1000, Скопје,
MK

кл. 29 јајца

(540)

(210) TM 2018/1066

(220) 31/10/2018
(442) 31/01/2019

(731) Алма ДООЕЛ
Кеј на револуција 5, Поштенска кутија 56,
Кочани, MK
(540)

(591) бела, розева
(531) 26.01.20;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа, чадори за
дожд
кл.
25

и
облека,

обувки,

сонце
капи

кл. 35 рекламирање, услуги при продажба на
големо и мало на: кожа и имитација на кожа,
чадори за дожд и сонце, облека, обувки и капи
(210) TM 2018/1065

(220) 01/11/2018
(442) 31/01/2019

(591) златна, зелена
(531) 05.13.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крема за сонце;хидрантна крема;крема
против стареење;озониран гел против
целулит; озонирана крема со 160 мг озон;
озонирано масло со 80мг озон; озонирано
масло со 40мг озон; озонирана крема против
болка; озониран гел за масажа; шампон;
озониран гел за нега на коса; озониран серум
за нега на коса; серум против загуба на коса;

153

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

спреј
кл. 5

нега

кл. 37 поставување, одржување и поправки

озонирано маслиново масло мека

за

интимна

на телекомуникациска опрема (мобилни и

желатинска капсула
(210) TM 2018/1071

фиксни мрежи); инсталација на хардвер;
услуги за поддршка на телекомуникациска
мрежа; инсталација на домашни системи за
безбедност
и
автоматизација

(220) 02/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Благоја Петровски
бул. АВНОЈ 60-1/8, Скопје, MK

кл. 38 телекомуникациски услуги, имено
услуги за пренос на глас, податоци, слики,

(540)

аудио, видео и информации
(210) TM 2018/1073

(220) 05/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за монтажа и
реконструкција на телефонски и сигнални
линии, уреди и постројки
ТЕЛЕФОНМОНТАЖА-КОМЕРЦ АД Скопје
ул. 16-та Македонска бригада бр. 10,
Скопје, MK
(591) сина, бела и црвена

(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

(531) 03.09.16;26.01.15;26.01.18
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 12 автомобили
(210) TM 2018/1072

(591) сина, бела, црвена

(220) 05/11/2018
(442) 31/01/2019

(531) 26.01.04;26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална

(731) Друштво за монтажа и
реконструкција на телефонски и сигнални

(510, 511)
кл. 35 продажба на големо и мало на

линии, уреди и постројки НЕТ МОНТИНГ
ДОО Скопје

телекомуникациска

кл. 37 поставување, одржување и поправки
на телекомуникациска опрема (мобилни и

ул. 16-та Македонска бригада бр. 10,
Скопје, MK
(740) Борко Бајалски, адвокат

фиксни мрежи); инсталација на хардвер;
услуги за поддршка на телекомуникациска

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)

мрежа; инсталација на домашни системи за
безбедност
и
автоматизација
кл. 38

телекомуникациски услуги, имено

услуги за пренос на глас, податоци, слики,
аудио, видео и информации

(591) сина, бела, црвена
(531) 26.01.03;26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална

(210) TM 2018/1079

(510, 511)
кл. 35 продажба на големо и мало на
телекомуникациска

опрема

опрема

(220) 05/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
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бул. Александар Македонски бр.12, 1000,

апарати и инструменти за спасување и

Скопје, MK

обучување;

(540)

спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

апарати

или контрола
апарати
за

и

инструменти

за

на електрична енергија;
снимање,
пренос
или

репродукција на звук или слики; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
механизми за апаратите што се активираат со

(591) бела, светло/темно сина, светло/темно
црвена, жолта, зелена, сива

жетони; регистарски каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и

(531) 07.03.02;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
влажни марамчиња за стаклени
површини

компјутери; компјутерски програми; софтвер
за процесирање електронски плаќања до и од
други;
софтвер
за
автентификација;
компјутерски софтвер кој може да се најде на
Интернет;

(210) TM 2018/1080

компјутерски

софтвер

за

интерактивна забава, кој им овозможува на
корисниците да го прилагодат гледањето,

(220) 05/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Alibaba Group Holding Limited

слушањето и играчкото искуство преку
селектирање и уредување на приказот и

Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box

изведбата на аудио, видео и аудио визуелни
елементи; аудио, визуелни и аудио визуелни

847, George Town, Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

датотеки

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

и

снимени

содржини

со

мултимедијални
забавни
програми
и
содржини кои може да се симнуваат; онлајн
електронски изданија (кои може да се
симнуваат од Интернет или од компјутерска
мрежа или од компјутерска база со податоци);
софтвер за инстант пораки; софтвер за
споделување

датотеки;

комуникациски

софтвер за електронска размена на
податоци, аудио, видео, слики и графики
преку компјутерски, мобилни, безжични и
телекомуникациски мрежи;
компјутерски
софтвер во форма на апликација за мобилни
направи и компјутери; софтверски апликации

(531) 03.13.16;03.13.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

научни,

за
наутички,

геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање

и

проверка

(контрола),

користење

со

мобилни

направи;

компјутерски софтвер за процесирање слики,
графика, аудио, видео и текст; компјутерски
софтвер кој може да се симнува
потпомагање на електронски пренос

за
на

информации, податоци, документи, глас и
слики преку Интернет; компјутерски софтвер,
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кој може да се симнува, кој овозможува

содржини, филмови и музика кои може да се

корисниците да учествуваат на веб-базирани

симнуваат; алармни системи; безбедносни

состаноци и часови со пристап до податоци,
документи, слики и софтверски апликации

камери; мобилни направи за емитување
радио и телевизија; опрема за емитување

преку веб пребарувач; компјутерски софтвер
кој може да се симнува за пристап, гледање и

телевизија; камери; видео камери; слушалки
за на глава; телефонски слушалки за во уво;

контрола на оддалечени компјутери и
компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска

звучници; апарати и опрема за системи за
глобално позиционирање (ГПС); компјутерски

обработка во облак кој може да се симнува;

и

облак-базиран софтвер кој може да се
симнува; електронски публикации во вид на

програми и софтвер за видео игри
(вклучувајќи софтвер кој може да се симнува

списанија, статии, брошури, летоци, списоци
со податоци,
информативни материјали,

од Интернет); екрани со течен кристал за
телекомуникации и електронска опрема; сет

инструктивни материјали, кои може да се
симнуваат, во областа на бизнисот, e-

топ кутии; далечинско управување; програми
за складирање на податоци; очила и очила за

трговијата,

информатичката

електронски

програми

и

софтвер

и

технологија,

сонце; електронски огласни табли; кодирани

компјутерска
обработка
во
облак,
телекомуникациите, Интернет, обуки за

или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш
и идентификациони картички; автоматски

бизнис и e-трговија, деловно, продажно,
маркетинг
и
финансиско
управување;

благајнички машини, уреди за раздавање на
кеш; електронски читачи на книги; тонер

компјутерски периферни уреди; ноутбук
компјутери; лаптоп компјутери; преносни

патрони, празни, за печатачи и фотокопири;
бебе монитори; видео бебе монитори;

компјутери;

лични

заштитници за објективи; таблет компјутери;

дигитални асистенти; лични медиа плеери;
мобилни
телефони;
смарт
телефони;

кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски
картички за машини за видео игри; сите

дигитални камери; батерии, полначи за
батерии; компјутерски работни станици;

вклучени
во
класа
9
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

компјутерски
компјутерско

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на финансиски

рачни

компјутери;

сервери;
хардвер
за
и
телекомуникациско

вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери

трансакции

и хабови за компјутерски мрежи; безжични и
жични модеми и комуникациски картички и

мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски
услуги; услуги на кредитни картички,

направи; држачи за лаптопи, компјутерски
торби;
апарати
за
гаснење
пожар;

процесирање и пренос на банкноти и плаќања
за тоа и обезбедување осигурување за

компјутерски
хардвер
и
фирмвер;
компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер

финансиски трансакции; услуги за трансфер
на средства; пренос на средства по

кој може да се симнува од Интернет);

електронски пат за други; пренос на плаќања

автомобилски навигациски систем; компакт
дискови; дигитална музика (која може да се

за други преку Интернет; финансиски услуги
во вид на услуги за фактурирање и

симнува од Интернет); телекомуникациски
aпарати; подлоги за глувчиња; слушалки за

процесирање на плаќања; организирање и
управување со наеми и закупи; закуп и наем

мобилен телефон; галантерија за мобилни
телефони; игри, слики, кинематографски

на недвижнини; оценување на недвижнини;
вреднување на недвижнини, финансирање на
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недвижнини,

инвестирањево

недвижнини;

на даночни информации (финансиски услуги);

посреднички услуги за недвижнини; услуги на

хуманитарно

агенции за недвижнини; услуги на агенции за
домување; актуарски услуги; услуги за

организирање
хуманитарни
збирки;
хуманитарни збирки; изнајмување машини за

управување со недвижнини и советодавни
услуги; собирање на наемнини; изнајмување

броење или процесирање на хартиени или
железни пари; изнајмување на уреди за

канцеларии
(недвижнини);
изнајмување
апартмани и станови; обезбедување на

раздавање
благајнички

финансиски информации преку Интернет;

плаќања;

услуги на сефови и издавање на патнички
ваучери; капитални инвестиции; финансиски

финансии за градежни проекти; агенции за
увозно-извозно ослободување (царинско

оценки
[осигурување,
банкарство,
недвижнини]; услуги на управување со

ослободување);
информативни

финансии и имот; осигурителни и финансиски
услуги; финансиски услуги обезбедени преку

поврзани со погоре наведените услуги; сите
вклучени
во
класа
36

телекомуникации;

кл. 42

услуги

на

финансиски

собирање

на
кеш
или
машини; услуги

услуги на сефови;

и

средства;

автоматски
на онлајн
уредување

консултативни,
советодавни
услуги

научни и технолошки услуги и

консултации и совети; онлајн банкарство;
банкарски услуги обезбедени он-лајн од

истражување и планирање поврзано со нив;
услуги
за
индустриски
анализи
и

компјутерски бази со податоци или Интернет;
услуги на посредување со хартии од

истражување; технички проектни студии;
обезбедување веб страни со технологија која

вредност, услуги на котирање на берзански
цени; посредување за акции и обврзници,

им
овозможува
на
корисниците
да
споделуваат
информации
и
совети;

финансиски анализи; услуги на дебитни

дизајнирање

картички, услуги на наплатни картички и
услуги на гарантни чекови; банкарски услуги,

хардвер и софтвер; софтвер како услуга
(SaaS); компјутерски услуги поврзани со

услуги на штедни сметки и инвестициски
услуги; услуги на финансиски ослободувања;

пренос на информации, податоци, документи
и слики преку Интернет; компјутерски услуги

кредитно потврдување преку глобална
компјутерска информациска мрежа; услуги на

поврзани со обезбедување онлајн пристап до
интерактивна компјутерска база со податоци

електронско управување со кредитен ризик;

со вести и други поврзани информации за

услуги на електронско плаќање при купување
и електронско плаќање сметки; дебитни и

филмски програми, прегледувања, журнали,
спортови, концерти, познати личности и

кредитни услуги на финансиски сметки;
електронски банкарски услуги; издавање

забава; услуги на обезбедувач на услуги за
апликации
(ASP),
имено,
хостирање

вредносни картички, наплатни картички и
дебитни картички; услуги на телефонски

компјутерски софтверски апликации од други;
услуги на обезбедувач на услуги за апликации

кредитни картички; информативни услуги

(ASP) за обезбедување софтвер во областa

поврзани со финансии и осигурување,
обезбедени онлајн од компјутерска база со

на одржување веб базирани конференции,
одржување
аудио
конференции,

податоци или Интернет; агенција за
собирање такси за гас и струја; оценување

праќањеелектронски пораки, соработка за
документи, одржување видео конференции, и

старини; оценување уметност; оценување
накит; оценување користени возила; достава

обработка на глас и повици; обезбедување
онлајн софтвер кој не може да се симнува за
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потпомагање

на

софтвер; компјутерски услуги поврзани со

повеќе софтверски апликации; услуги на

на

интероперабилноста

прилагодено пребарување на компјутерски

техничка поддршка (техничко советување)
поврзани со компјутерски софтвер и

бази со податоци и веб страници; кодирање и
декодирање на компјутерски и електронски

апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта
и преку телефон; компјутерски услуги, имено,

сигнали; претварање на физички податоци и
документи во електронски медиа формат;

креирање онлајн заедницa за регистрираните
корисници да учествуваат во дискусии, да

услуги на
прозиводи;

добиваат повратни информации од нивните

услуги;

колеги, да формираат виртуелни заедници,
да се ангажираат во социјално вмрежување и

канцеларии и станови; информациски услуги
на компјутери и компјутерски мрежи;

размена
на
документи;
совети
компјутерска технологија обезбедени

обезбедување на компјутерски програми за
управување со безбедносен ризик; услуги за

за
на

тестирање и
архитектонски

дизајн

на

оценување на
и дизајнерски

ентериер

на

згради,

Интернет корисниците преку жешка линија за
поддршка; компјутерски услуги поврзани со

информации,
компјутерска

креирање индекси со информации, страни и

гарантирање на квалитетот; компјутерски

ресурси
на
компјутерски
мрежи;
обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн

услуги поврзани со потврдување на деловни
трансакции и подготовка на извештаи за нив;

на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп
компјутери, преносни компјутери и рачни

компјутерски безбедносни услуги за контрола
на пристап до компјутери, електронски мрежи

компјутери; дизајн на лични дигитални
асистенти и лични медиа плеери; дизајн на

и бази со податоци; безбедност на пренос на
податоци и трансакции преку компјутерски

мобилни телефони и смарт телефони; дизајн

мрежи;

на дигитални камери; компјутерски услуги;
компјутерско програмирање; услуги на

безбедноста на податоци; технолошко
советување во врска со обезбедување

компјутерска
компјутерски

услуги
на
компјутерско

телекомуникации; безбедносни услуги на
компјутеризирани комуникациски мрежи;

програмирање во врска со одбрана од
вируси; услуги на софтвер за компјутерски

обезбедување информации во областите на
безбедноста
на
Интернет,
светски

системи; компјутерски услуги во врска со

распостранетиот веб и компјутеризираните

обезбедување
директни
услуги
на
поврзување помеѓу компјутерските корисници

комуникациски мрежи; советодавни услуги во
областите на безбедносни услуги на

за размена на
податоци; дизајн на
компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски

Интернет, светски распостранетиот веб и
компјутеризираните комуникациски мрежи,

систем; дизајн и развој на веб страници;
хостирање веб страници за други; хостирање

услуги за информациска безбедност; услуги
на потврдување за компјутерска безбедност;

компјутерски

за

компјутерски услуги во врска со онлајн

пребарување и преземање информации од
бази со податоци и компјутерски мрежи;

потврдување на електронски потписи;
резервни копии на податоци сместени на

обезбедување технички информации на
посебно барање од крајните корисници преку

друго место; складирање на електронски
податоци; обезбедување информации за

телефон или глобална компјутерска мрежа;
советодавни услуги во врска со компјутерски

компјутерска технологија и програмирање
преку веб страни; компјутерска обработка во

интеграција;
анализи;

апликациски

софтвер
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облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во

компјутери; компјутерски програми; софтвер

облак; обезбедување привремено користење

за процесирање електронски плаќања до и од

на облак-базиран софтвер кој не може да се
симнува и софтвер за компјутерска обработка

други;
софтвер
за
автентификација;
компјутерски софтвер кој може да се најде на

во облак;
податоци;

електронско складирање на
обезбедување
виртуелни

Интернет;
компјутерски
софтвер
за
интерактивна забава, кој им овозможува на

компјутерски
системи
и
вируелни
компјутерски средини преку компјутерска

корисниците да го прилагодат гледањето,
слушањето и играчкото искуство преку

обработка во облак; изнајмување на софтвер

селектирање и уредување на приказот и

за
забава;
услуги
на
картографија;
консултативни, информативни и советодавни

изведбата на аудио, видео и аудио визуелни
елементи; аудио, визуелни и аудио визуелни

услуги поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 42

датотеки
и
снимени
содржини
мултимедијални
забавни
програми

(210) TM 2018/1081

(220) 05/11/2018

содржини кои може да се симнуваат; онлајн
електронски изданија (кои може да се

(442) 31/01/2019

симнуваат од Интернет или од компјутерска

со
и

(731) Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box

мрежа или од компјутерска база со податоци);
софтвер за инстант пораки; софтвер за

847, George Town, Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

споделување
софтвер за

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

податоци, аудио, видео, слики и графики
преку компјутерски, мобилни, безжични и

датотеки;
комуникациски
електронска размена на

телекомуникациски

(551) индивидуална
(510, 511)
9

научни,

компјутерски

софтвер во форма на апликација за мобилни
направи и компјутери; софтверски апликации

ALIPAY

кл.

мрежи;

за
користење
со
мобилни
направи;
компјутерски софтвер за процесирање слики,
наутички,

геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

графика, аудио, видео и текст; компјутерски
софтвер кој може да се симнува за
потпомагање на електронски пренос

на

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање и проверка (контрола),

информации, податоци, документи, глас и
слики преку Интернет; компјутерски софтвер,

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

кој може да се симнува, кој овозможува
корисниците да учествуваат на веб-базирани

спроведување, вклучување и исклучување,

состаноци и часови со пристап до податоци,
документи, слики и софтверски апликации

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;

преку веб пребарувач; компјутерски софтвер

апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слики; магнетски

кој може да се симнува за пристап, гледање и
контрола на оддалечени компјутери и

носачи на податоци, дискови за снимање;
механизми за апаратите што се активираат со

компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска
обработка во облак кој може да се симнува;

жетони;

облак-базиран софтвер кој може да се
симнува; електронски публикации во вид на

регистарски

каси,

машини

за

сметање, опрема за обработка на податоци и
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списанија, статии, брошури, летоци, списоци

од Интернет); екрани со течен кристал за

со податоци,

информативни материјали,

телекомуникации и електронска опрема; сет

инструктивни материјали, кои може да се
симнуваат, во областа на бизнисот, e-

топ кутии; далечинско управување; програми
за складирање на податоци; очила и очила за

трговијата, информатичката технологија,
компјутерска
обработка
во
облак,

сонце; електронски огласни табли; кодирани
или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш

телекомуникациите, Интернет, обуки за
бизнис и e-трговија, деловно, продажно,

и идентификациони картички; автоматски
благајнички машини, уреди за раздавање на

маркетинг

управување;

кеш; електронски читачи на книги; тонер

компјутерски периферни уреди; ноутбук
компјутери; лаптоп компјутери; преносни

патрони, празни, за печатачи и фотокопири;
бебе монитори; видео бебе монитори;

компјутери;
рачни
компјутери;
лични
дигитални асистенти; лични медиа плеери;

заштитници за објективи; таблет компјутери;
кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски

мобилни
телефони;
смарт
телефони;
дигитални камери; батерии, полначи за

картички за машини за видео игри; сите
вклучени
во
класа
9

батерии;

и

финансиско

компјутерски

станици;

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

сервери;
хардвер
за
и
телекомуникациско

управување со работата; канцелариски
работи; организација, работа и надгледување

вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери
и хабови за компјутерски мрежи; безжични и

на шеми за лојалност и поттикнување; услуги
на рекламирање обезбедени преку Интернет;

жични модеми и комуникациски картички и
направи; држачи за лаптопи, компјутерски

продукција на телевизија и радио реклами;
сметководство; наддавање; организација на

торби;

пожар;

трговски саеми; испитување на мислења;

компјутерски
хардвер
и
фирмвер;
компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер

обработка на податоци; обезбедување на
деловни информации; услуги на агенции за

кој може да се симнува од Интернет);
автомобилски навигациски систем; компакт

рекламирање; рекламни услуги дадени за
други; управување со бази со податоци;

дискови; дигитална музика (која може да се
симнува од Интернет); телекомуникациски

собирање на информации во компјутерски
бази со податоци; услуги на деловно

aпарати; подлоги за глувчиња; слушалки за

советување; услуги на деловно советување

мобилен телефон; галантерија за мобилни
телефони; игри, слики, кинематографски

во областа на веб базирани настани,
конференции, програми за обука, програми за

содржини, филмови и музика кои може да се
симнуваат; алармни системи; безбедносни

учење и семинари; услуги на деловно
советување во областа на пружање веб

камери; мобилни направи за емитување
радио и телевизија; опрема за емитување

базирано знаење; услуги на деловно
советување во областа на онлајн соработка и

телевизија; камери; видео камери; слушалки

технологии за соработка; услуги на деловно

за на глава; телефонски слушалки за во уво;
звучници; апарати и опрема за системи за

советување во областите на продажба и
маркетинг; услуги на управување со деловни

глобално позиционирање (ГПС); компјутерски
и електронски програми и софтвер и

проекти; услуги на управување со деловни
проекти поврзани со развој, поставување,

програми и софтвер за видео игри
(вклучувајќи софтвер кој може да се симнува

местење, продукција, снимање, надзор и
следење
на
веб
базирани
настани,

компјутерски
компјутерско

апарати

за

работни

гаснење
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конференции, програми за обука, програми за

збирка со реклами за користење како веб

учење и семинари; услуги на истражувања на

страници

пазарот и деловно советување; деловни
советодавни услуги поврзани со потпомагање

простор за рекламирање; процесирање на
компјутерски податоци; услуги на продажни,

на трансакции на деловни потфати преку
локални и глобални компјутерски мрежи

деловни
и
промотивни
информации;
одговарање на телефон (за недостапни

преку лоцирање и обезбедување препораки
за достава на широк спектар деловни и

претплатници); одговарање на телефон (за
други); наддавања обезбедени на Интернет;

кориснички производи и услуги; ширење на

управување со персонал; обезбедување на

деловни информации за производи и услуги
од други преку локални и глобални

продажни, деловни, рекламни и промотивни
информации преку глобална компјутерска

компјутерски мрежи; деловни советодавни
услуги поврзани со обезбедување веб страни

мрежа и преку Интернет; презентација на
производи на комуникациски медиуми за

на глобална компјутерска мрежа со кои трети
лица може да нудат и најдат производи и

малопродажни цели; спојување, за сметка на
други, на различни производи со што им се

услуги, да пласираат, да утврдуваат статус и

овозможува на купувачите лесно да ги

да овозможат трговски податоци и нарачки,
влегување
во
договори
и
деловни

гледаат и купуваат тие производи од
Интернет веб страна со општа стока и во

трансакции; обезбедување компјутеризирани
онлајн услуги за порачување; рекламирање

големопродажен објект; спојување, за сметка
на други, на различни производи со што им се

на производи и услуги од други преку локални
и глобални компјутерски мрежи; услуги на

овозможува на купувачите лесно да ги
гледаат и купуваат тие производи од каталог

агенции

извоз;

со општа стока преку нарачки по пошта или

изнајмување на простор за рекламирање на
комуникациски медиуми; услуги на онлајн

преку телекомуникации; спојување, за сметка
на други, на различни производи со што им се

тргување
поврзани
со
електронско
наддавање и обезбедување онлајн деловни

овозможува на купувачите лесно да ги
гледаат и купуваат тие производи од

оценки
поврзани
со
тоа;
онлајн
малопродажни услуги за стоки за широка

малопродажни објекти; малопродажба и
големопродажба на телефони, слушалки за

потрошувачка; обезбедување именик со веб

мобилни телефони, галантерија за мобилни

страници од трети лица за помош при
деловни трансакции; деловни cоветодавни

телефони, електронски и телекомуникациски
производи,
компјутерски
хардвер
и

услуги поврзани со работа на електронски
пазари за купувачи и продавачи на производи

компјутерски софтвер, батерии, полначи за
батерии, апарати и инструменти за снимање,

и/или услуги на глобална компјутерска мрежа;
деловна помош поврзана со потпомагање

примање, пренос и/или репродукција на
податоци, информации, слики, слики и/или

деловни

и

звук, скапоцени метали, накит, скапоцени

глобални компјутерски мрежи; советодавни
услуги
за
корпоративно
управување;

камења, печатени материјали, канцелариски
материјали, магнетни и не-магнетни кодирани

маркетинг и промотивни услуги; објавување
на јавни материјали; маркетинг на слободни

картички, мебел, рамки за слики, садови за
домаќинство и кујнски садови, стакларија,

простории; ширење на рекламни материјали,
дополнување на рекламни материјали,

порцелан и керамика, текстил, облека,
обувки, капи, чипка и везење, копчиња, траки,

за

меѓународен

трансакции

увоз

преку

и

локални
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шпенагла

цвеќиња,

минерална вода, овошни сокови и други

теписони, теписи, игри и електронски играчки,

и

безалкохолни пијалаци, алкохолни пијалаци,

хемикалии кои се користат во индустријата,
науката, фотографијата и земјоделието, бои,

цветни производи, тутун, производи за
пушачи и кибрити; рекламирање преку

премази и лакови, производи за лична
хигиена, сапуни, парфимериски производи,

директна пошта; услуги на агенции за
купување и продажба за други; одбирање на

козметика, лосиони за коса и тело,
есенцијални масла, препарати за чистење и

производи и купување на производи за
индувидуалци
и
фирми;
услуги
за

избелување,

свеќи,

нарачување [за други]; малопродажни услуги

фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, оков за мебел и железарија,

на стоковни куќи; малопродажни услуги на
супермаркети;
секретарски
услуги;

машини и машински алати, прибор за јадење,
бричеви и рачни алати, компјутери, сметачки

обезбедување на деловни статистички
информации; организација на изложби за

машини,
електрични,
фотографски,
кинематографски и оптички апарати и

комерцјални или рекламни цели; услуги на
деловна помош поврзани со собирање и

инструменти,

изнајмување

хирушки
и
инструменти,

игли,

вештачки

лубриканти,

очила

и

горива,

очила

медицински
апарати за

за

сонце,

листи

со

адреси;

деловни

апарати
и
осветлување,

истражувања; деловни административни
услуги за процесирање на продажба

греење, произведување на пареа, готвење,
ладење, сушење, вентилација, снабдување

направена на Интернет; услуги на деловни
препораки и поставување на персонал;

со вода и санитарни цели, возила, огнено
оружје, огномети, есцајзи, хоролошки и

агенции за увозно-извозно ослободување
(услуги на агенции за увоз-извоз); агенција за

хронометриски

претплата

инструменти,

музички

на

весници;

репродукција

на

инструменти, списанија, картички, хартиени и
картонски производи, слики, машини за

документи;
транскрипција
(вклучувачки
пишување низ шаблон-хартија); изнајмување

пишување
и
канцелариски
реквизити,
материјали за пакување, гума и пластика за

на канцелариска опрема; управување со
односи со потрошувачи; услуги на деловно

користење во производвство, материјали за
пакување и изолација, кожа и имитации на

управување
поврзани
трговија;
деловно

кожа

административни

и

производи

направени

од

овие

со
електронска
управување
и

услуги

поврзани

со

материјали,
рачни
торби,
портмонеа,
паричници, кожени футроли, торби, куфери,

спонзорски
програми;
сметководствени
услуги; хуманитарни услуги, имено деловно

чадори, огледала, јажиња, врвки, мрежи,
шатори, предива и конци за текстилна

управување поврзано со организирање и
одржување волонтерски програми и услужни

употреба, закачалки за палта, подлоги,
шивачки производи, покривачи за кревети и

проекти за заедницата; изнајмување на
штандови за продажба; обезбедување на

маси, играчки и спортски прозводи, храна и

комерцијални

пијалаци, месо, риба, живина, конзервирани,
суви и зготвени овошја и зеленчуци, џемови и

информации; оптимизација на машини за
пребарување; оптимизација на сообраќајот

овошни сосови, јајца, млеко и млечни
производи, масти и масла за јадење, кафе,

на веб страна; рекламирање кое се плаќа по
клик; услуги за деловно посредување;

чај, какао, шеќер, ориз, брашно, леб и торти,
зачини, свежо овошје и зеленчук, пиво,

деловно управување за даватели на
хонорарни услуги; преговарање и затварање
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на деловни трансакции за трети лица;

банкарски услуги обезбедени он-лајн од

додавање и одржување на податоци во

компјутерски бази со податоци или Интернет;

компјутерски бази со податоци; услуги на
деловно проектно управување за градежни

услуги на посредување со хартии од
вредност, услуги на котирање на берзански

проекти; обезбедување деловни информации
преку
веб
страна;
консултативни,

цени; посредување за акции и обврзници,
финансиски анализи; услуги на дебитни

информативни
и
советодавни
услуги
поврзани со погоре наведените услуги; сите

картички, услуги на наплатни картички и
услуги на гарантни чекови; банкарски услуги,

вклучени

35

услуги на штедни сметки и инвестициски

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работа со недвижнини;

услуги; услуги на финансиски ослободувања;
кредитно потврдување преку глобална

ослободување и порамнување на финансиски
трансакции преку глобална компјутерска

компјутерска информациска мрежа; услуги на
електронско управување со кредитен ризик;

мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски
услуги; услуги на кредитни картички,

услуги на електронско плаќање при купување
и електронско плаќање сметки; дебитни и

процесирање и пренос на банкноти и плаќања

кредитни

за тоа и обезбедување осигурување за
финансиски трансакции; услуги за трансфер

електронски банкарски услуги; издавање
вредносни картички, наплатни картички и

на средства; пренос на средства по
електронски пат за други; пренос на плаќања

дебитни картички; услуги на телефонски
кредитни картички; информативни услуги

за други преку Интернет; финансиски услуги
во вид на услуги за фактурирање и

поврзани со финансии и осигурување,
обезбедени онлајн од компјутерска база со

процесирање на плаќања; организирање и

податоци

управување со наеми и закупи; закуп и наем
на недвижнини; оценување на недвижнини;

собирање такси за гас и струја; оценување
старини; оценување уметност; оценување

вреднување на недвижнини, финансирање на
недвижнини, инвестирањево недвижнини;

накит; оценување користени возила; достава
на даночни информации (финансиски услуги);

посреднички услуги за недвижнини; услуги на
агенции за недвижнини; услуги на агенции за

хуманитарно
организирање

домување;

за

хуманитарни збирки; изнајмување машини за

управување со недвижнини и советодавни
услуги; собирање на наемнини; изнајмување

броење или процесирање на хартиени или
железни пари; изнајмување на уреди за

канцеларии
(недвижнини);
изнајмување
апартмани и станови; обезбедување на

раздавање
благајнички

финансиски информации преку Интернет;
услуги на сефови и издавање на патнички

плаќања; услуги на сефови; уредување
финансии за градежни проекти; агенции за

ваучери; капитални инвестиции; финансиски

увозно-извозно

оценки
[осигурување,
банкарство,
недвижнини]; услуги на управување со

ослободување);
информативни

финансии и имот; осигурителни и финансиски
услуги; финансиски услуги обезбедени преку

поврзани со погоре наведените услуги; сите
вклучени
во
класа
36

телекомуникации; услуги на финансиски
консултации и совети; онлајн банкарство;

кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски
услуги, имено, услуги за пренос и податоци

во

актуарски

класа

услуги;

услуги
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услуги на финансиски сметки;

или

Интернет;

агенција

собирање
хуманитарни

на
кеш
или
машини; услуги

ослободување
и

за

средства;
збирки;

автоматски
на онлајн

(царинско

консултативни,
советодавни
услуги
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преку

мрежи;

пренос на пораки, информации, податоци,

обезбедување веб базирани мултимедијални

телекомуникациски

документи и слики; пренос преку факс;

телеконференции, видео конференции, и
услуги на онлајн состаноци кои овозможуваат

испраќање пораки; услуги на пејџери;
изнајмување модеми; комуникациски услуги

симултано
и
асинхроно
гледање,
споделување, уредување и разговори за

за
податоци
на
електронски
начин;
изнајмување на опрема за телекомуникации;

документи, податоци и слики од посетителите
преку веб пребарувач; обезбедување на

испраќање електронски пораки, услуги за
примање и препраќање; обезбедување

потрошувачите со онлајн пристап до онлајн

телекомуникациски

извештаи за успехот, ефективноста и
статусот на веб базирани апликации,

пренос и достава на податоци на електронски
начин; електронска размена на глас,

телеконференции,
видеоконференции
и
состаноци; обезбедување на корисниците со

податоци, аудио, видео, текст и графика до
кои може да се пристапи преку компјутерски

безбеден далечински пристап преку Интернет
до
приватни
компјутерски
мрежи;

и телекомуникациски мрежи; услуги на
инстант пораки; комуникациски услуги за

обезбедување информации во областите на

мобилни

обезбеден
пренос
на
податоци
информации;
советодавни
услуги

и
во

телекомуникациски услуги за собирање,
пренос и достава на информации за

областите на услуги за обезбеден пренос на
податоци и информации; обезбедување

поштенски пораки, статични слики и/или
динамични слики како што се карактери,

онлајн
услуги
(телекомуникациски

пораки,
музика
и
слики,
информации и податоци на

за
услуги)

соработка
кои
им

услуги

телефони;

собирање,

обезбедување

телеграми,
механички,

овозможуваат на корисниците да пристапат

електронски,

до
апликации,
платформи,
заеднички
споделени документи, податоци, листи со

компјутерски и сателистки начин; пренос,
емитување и прием на аудио, видео, статични

задачи и форуми за разговор; услуги на
Интернет емитување, обезбедување пристап

и динамични слики и податоци било во
компримирана или некомпримирана форма и

до онлајн база со податоци со информации за
веб базирана платформа за поднесување

било во реално или одложено време; услуги
за
електронско
испраќање
пораки,

приговори за емитување; обезбедување на

одржување

телекомуникациски пристап и врски со
компјутерска база со податоци и со Интернет;

порачки; услуги
конференции;

електронски
интерактивни

услуги;
услуги;

електронски
огласни
табли
која
им
овозможува на корисниците интерактивно да

телекомуникации од информации (веб
страници), компјутерски програми и податоци;

разговараат во реално време помеѓу
компјутерскиот терминал и електронската

обезбедување телекомуникациски врски до

огласна табла која содржи информации за

Интернет
или
бази
со
податоци;
обезбедување на телекомуникациски пристап

статични слики и динамични слики и гласовни
информации како што се карактери;

до светски раширените веб простории и
структури; комуникација преку компјутерски

обезбедување електронски огласни табли и
табли со пораки за пренос на пораки;

теминали; комуникација преку мрежи со
оптички влакна; компјутерски потпомогнат

обезбедување на онлајн форуми за разговор;
стриминг на аудио материјал на Интернет;

комуникациски
телекомуникациски
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телефонски,

за

конференции

телекс,

и

кабел,

пренос

на одржување
комуникација

на

видео
преку
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стриминг на видео материјал на Интернет;

комуникациски

услуги на емитување телевизија; услуги за

виртуелни соби за разговор преку праќање

пренос на телевизија која се платќа по
виденото; услуги на видео емитување,

текстуални
пораки;
обезбедување
електронски огласни табли за објавување и

емитување и пренос на радио и телевизиски
програми; емитување музика; пренос на

пренос на пораки кај и помеѓу компјутерските
корисници во врска со производи, услуги и

музика, филмови, интерактивни програми,
видеа, електронски компјутерски игри; пренос

деловни
информации
и
можности;
обезбедување онлајн интерактивни огласни

на информации поврзани со онлајн купување

табли за објавување, промоција, продажба и

и општи малопродажни услуги; услуги за
пренос на видео на барање; услуги на

препродажба на предмети преку глобална
компјутерска мрежа; обезбедување услуги за

агенции за вести; обезбедување пристап до
компјутерски бази со податоци на глобална

електронска
електронска

компјутерска мрежа за пребарување и
преземање информации, податоци, веб

комуникација преку компјутери и компјутерски
мрежи и преку глобална мрежа за

страни и извори достапни на компјутерски

комуникации;

мрежи; обезбедување кориснички пристап до
компјутерски бази со податоци кои содржат

пристап и изнајмување време за пристап до
онлајн интерактивни огласни табли и бази со

електронски изданија, огласни табли, бази со
податоци и информации достапни преку

податоци;
обезбедување
пристап
до
електронски огласни табли за објавување и

компјутер; управување на соби за разговор
(услуги на соби за разговор); пристап до

пренос на пораки кај и помеѓу компјутерските
корисници во врска со производи, услуги и

глобални компјутерски информациски мрежи

деловни можности; обезбедување пристап до

за повеќе корисници за пренос и ширење на
широк спектар информации; обезбедување

електронски
електронски

пристап до веб страни на глобална
компјутерска мрежа преку кои трети лица

глобални компјутерски мрежи; обезбедување
далечински
видео
и/или
телефонски

може да нудат производи и услуги, да прават
и комплетираат порачки, да влегуваат во

конференциски
пристап
и
простории;
обезбедување компјутерски врски до веб

договори

трансакции;

страни на трети лица за потпомагање на е-

обезбедување пристап до интерактивни веб
страни на глобална компјутерска мрежа за

трговија и деловни трансакции во реалниот
свет; консултативни,
информативни
и

трети лица да објавуваат информации,
одговараат на барања и да прават и да

советодавни услуги поврзани со погоре
наведените услуги; сите вклучени во класа 38

комплетираат порачки за производи, услуги и
деловни можности; комуникациски услуги,

кл. 39 навигациски услуги на ГПС (систем за
глобално позиционирање); обезбедување на

имено, услуги на праќање текстуални и

информации поврзани со патување и туризам

нумерички дигитални пораки; пренос на
информации
преку
комуницирање
на

преку Интернет или преку телекомуникациски
мрежи; обезбедување интерактивна онлајн

податоци за помош при донесување одлуки;
пренос на информации преку видео

база со податоци со информации за
патиштата, патни информации, навигациски

комуникациски системи; услуги на одржување
веб
конференции;
електронски

информации, сообраќајни информации и
информации за точки од интерес (патни);

и

деловни
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услуги

пошта
пошта;

за

поставување

и
препраќање
аудио
и
видео

обезбедување

компјутерски

календар,
адресар
тетратки, преку локални

и
и
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обезбедување информации на патници за

складишта; наем и/или закуп на инвалидски

трошоци, возни редови и јавен транспорт;

колички; наем и/или закуп на авиони; наем

патни и туристички информации и услуги на
водичи; услуги за водење и планирање на

и/или закуп на велосипеди; наем и/или закуп
на возила, наем и/или закуп на бродови и/или

рути; организирање на транспорт; услуги на
агенции за патување; услуги на агенции за

пловни тела; наем и/или закуп на возила на
управувани од луѓе; наем и/или закуп на

патни билети; уредување патувања и
информации за тоа, сите обезбедени он-лајн

механички
системи
за
паркирање;
управување со паркинг места; услуги за

од компјутерски бази со податоци или

паркирање на коли; обезбедување патишта

Интернет; патувања со јахта и/или со брод;
обезбедување насоки за возење за цели за

со патарина; наем и/или закуп на контејнери;
наем и/или закуп на палети; наем и/или закуп

патување;
изнајмување
системи
за
навигација; транспорт; обезбедување патни и

на машини за пакување или обвиткување;
наем и/или закуп на ладилници; собирање на

сообраќајни информации; обезбедување
услуги за навигација и информативни услуги,

домашен отпад и ѓубре; собирање на
индустриски отпад и ѓубре; агенции за увозно-

имено информации поврзани со сообраќај и

извозно

застои во сообраќајот; транспорт на
производи и патници; транспорт со кола;

ослободување);
информативни

воздушен транспорт; изнајмување возила;
услуги на изнајмување коли; шоферски

поврзани со погоре наведените услуги; сите
вклучени
во
класа
39

услуги;
транспорт
преку
цефковод;
транспортни услуги во вид на управување со

кл. 41 образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и културни активности;

транспорт; обезбедување места за летање,

објавување текстови, книги и списанија (освен

имено обезбедување пристап до воздушни
коридори, коридори за слетување и писти;

пропагандни
текстови);
објавување
дијаграми, слики и фотографии; објавување

пакување; пакување и складирање
производи;
физичко
складирање

на
на

на весници, списанија и периодични изданија;
услуги на образование, обука и насоки

електронски складирани податоци или
документи; достава на пораки; достава на

поврзани со телекомуникации, компјутери,
компјутерски
програми,
компјутерска

производи

порачки;

обработка во облак, дизајн на веб страници,

курирски услуги [пораки или стока]; бродска
шпедиција (шпедиција за морски транспорт);

e-трговија, деловно управување, финансиско
управување и рекламирање; обезбедување

товарање
и
посредување

на
товар;
услуги на

на
образование,
рекреација,
насоки,
подучување и обука како интерактивни така и

преместување; посредување за наем, закуп,
продавање, купување и/или изнајмување

не-интерактивни; дизајн на образовни обуки,
испитувања
и
квалификации;
забава

бродови и/или пловни тела; спасување и

обезбедена преку електронски и дигитални

повторно запловување на бродови и/или
пловни тела; пилотирање; дистрибуција и

интерактивни
медиуми;
услуги
на
електронски игри обезбедени со помош на

дотур на гас; дистрибуција и дотур на струја;
дистрибуција
и
дотур
на
топлина;

Интернет; обезбедување на информации
поврзани со образование, обука, забава,

дистрибуција и дотур на вода; услуги на
простории
за
усидрување;
наем
на

рекреација, спортски, социјални и културни
активности;
обезбедување
онлајн

преку

поштенски

растоварање
при превоз;
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електронски изданија (кои не може да се

онлајн;

симнуваат);

телевизиски

уредување,

организирање,

подготовка
програми;

и

продукција
обезбедување

на
на

одржување и спроведување натпревари по
пеење;
уредување,
организирање,

информации, податоци, графика, звук,
музика, видеа, анимации и текст за забавни

одржување
уредување,

и спроведување концерти;
организирање, одржување и

цели; услуги на игри; обезбедување клубски
простории за рекреација, спорт и гимнастика;

спроведување настани и натпревари за
образовни или забавни цели; уредување,

изведби на бендови; клубска забава,
дискотеки, услуги на модни ревии и ноќни

организирање, одржување и спроведување

клубови; клубски услуги поврзани со услуги за

шоуа со игри и потраги; услуги на агенции за
карти за забава; информации поврзани со

забава, образование и култура; уредување,
одржување и обезбедување на конференции,

забава или образование обезбедени онлајн
од компјутерска база со податоци или

конвенции,
работилници

Интернет; обезбедување дигитална музика
(која не може да се симнува) од Интернет;

одржување и обезбедување на конференции,
конвенции,
конгреси,
семинари
и

обезбедување дигитална музика (која не

работилници

може да се симнува) од МП3 (експертска
група за играни филмови 1 аудио слој 3)

телекомуникации, компјутери, компјутерски
програми, компјутерска обработка во облак,

Интернет веб страни; забавни и образовни
услуги поврзани со планирање, продукција и

дизајн на веб страни, е-трговија, деловно
управување, финансиско управување и

дистрибуција на звук, слики, дигитална
музика, филмови, аудио во живо или

рекламирање; организирање и одржување
изложби за културни или образовни цели,

снимено,

визуелни

модни ревии, образовни шоуа и културни

материјали за емитување на терестријален
кабел,
сателитски
канали,
Интернет,

шоуа и изведби; услуги на уметнички изложби
и галерии; услуги на уметнички галерии

безжично или преку жично поврзани системи
и други начини на комуникации; услуги на

поврзани со наем на ликовни уметности;
услуги на обука во врска со здравје и

музичка забава; изнајмување на звучни
снимки; подготовка на забавни, образовни,

безбедност при работа и заштита на
природата; обезбедување на часови за пури,

документарни програми и програми со вести

часови за дегустација на вино; обезбедување

за емитување; услуги на репортери за вести;
информации поврзани со спортски или

на образовни информации за истражувачки
материјали и агенци за нив; уредување,

културни настани, актуелни работи и ударни
вести
обезбедени
преку
сателитски

организирање, планирање и управување со
семинари; обука за животни; насоки во

телевизиски пренос, Интернет или на друг
електронски начин; телевизиски програми,

продукција на програми за емитување; услуги
со насоки поврзани со работата на машини и

радио и филмска продукција; премиум или

опрема, вклучувајќи аудио визуелна опрема

комерцијални
услуги
на
телевизиски
програми и услуги на телевизиски програми;

која се користи за продукција на програми за
емитување; обезбедување аудио и визуелни

планирање на ТВ забавни програми;
обезбедување на забавни информации,

студија; обезбедување спортски простории;
обезбедување простории за филмови, шоуа,

мултимедијални содржини,
програми и обезбедување

драми, музика или образовна обука; агенции
за резервирање на забава; закуп и наем на

визуелни

или

аудио

ТВ забавни
на филмови
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играни филмови; закуп и наем на музички

апликации

инструменти; закуп и наем на телевизиски

компјутерски софтверски апликации од други;

програми; закуп и наем на телевизиски
сетови; изнајмување на библиотеки; услуги

услуги на обезбедувач на услуги за апликации
(ASP) за обезбедување софтвер во областa

на архивски библиотеки; услуги за титлување;
услуги за толкување на знаковен јазик;

на одржување веб базирани конференции,
одржување
аудио
конференции,

обезбедување видео игри, компјутерски игри,
звук или слики, или филмови преку

праќањеелектронски пораки, соработка за
документи, одржување видео конференции, и

телекомуникациски или компјутерски мрежи;

обработка на глас и повици; обезбедување

обезбедување онлајн компјутерски игри и
натпревари; изнајмување на предходно

онлајн софтвер кој не може да се симнува за
потпомагање на интероперабилноста на

снимени видео ленти; закуп и наем на
машини за играње; изнајмување опрема за

повеќе софтверски апликации; услуги на
техничка поддршка (техничко советување)

аркадни
игри;
изнајмување
слики;
фотографија; превод; толкување на јазик;

поврзани со компјутерски софтвер и
апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта

програми за образование и обука во областа

и преку телефон; компјутерски услуги, имено,

на управување со ризик; програми
образование
и
обука
поврзани

за
со

креирање онлајн заедницa за регистрираните
корисници да учествуваат во дискусии, да

сертификација; обезбедување на вести за
образование и забава; услуги на лотарија;

добиваат повратни информации од нивните
колеги, да формираат виртуелни заедници,

обезбедување онлајн видеа, кои не може да
се симнуваат; подучување; консултативни,

да се ангажираат во социјално вмрежување и
размена
на
документи;
совети
за

информативни

компјутерска

и

советодавни

услуги

(ASP),

имено,

технологија

хостирање

обезбедени

на

поврзани со погоре наведените услуги; сите
вклучени
во
класа
41

Интернет корисниците преку жешка линија за
поддршка; компјутерски услуги поврзани со

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со нив;

креирање индекси со информации, страни и
ресурси
на
компјутерски
мрежи;

услуги
за
истражување;

индустриски
анализи
и
технички проектни студии;

обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн
на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп

обезбедување веб страни со технологија која

компјутери, преносни компјутери и рачни

им
овозможува
на
корисниците
да
споделуваат
информации
и
совети;

компјутери; дизајн на лични дигитални
асистенти и лични медиа плеери; дизајн на

дизајнирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; софтвер како услуга

мобилни телефони и смарт телефони; дизајн
на дигитални камери; компјутерски услуги;

(SaaS); компјутерски услуги поврзани со
пренос на информации, податоци, документи

компјутерско
компјутерска

и слики преку Интернет; компјутерски услуги

компјутерски

поврзани со обезбедување онлајн пристап до
интерактивна компјутерска база со податоци

програмирање во врска со одбрана од
вируси; услуги на софтвер за компјутерски

со вести и други поврзани информации за
филмски програми, прегледувања, журнали,

системи; компјутерски услуги во врска со
обезбедување
директни
услуги
на

спортови, концерти, познати личности и
забава; услуги на обезбедувач на услуги за

поврзување помеѓу компјутерските корисници
за размена на
податоци; дизајн на
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компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски

компјутеризираните комуникациски мрежи,

систем; дизајн и развој на веб страници;

услуги за информациска безбедност; услуги

хостирање веб страници за други; хостирање
компјутерски
апликациски софтвер
за

на потврдување за компјутерска безбедност;
компјутерски услуги во врска со онлајн

пребарување и преземање информации од
бази со податоци и компјутерски мрежи;

потврдување на електронски потписи;
резервни копии на податоци сместени на

обезбедување технички информации на
посебно барање од крајните корисници преку

друго место; складирање на електронски
податоци; обезбедување информации за

телефон или глобална компјутерска мрежа;

компјутерска технологија и програмирање

советодавни услуги во врска со компјутерски
софтвер; компјутерски услуги поврзани со

преку веб страни; компјутерска обработка во
облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во

прилагодено пребарување на компјутерски
бази со податоци и веб страници; кодирање и

облак; обезбедување привремено користење
на облак-базиран софтвер кој не може да се

декодирање на компјутерски и електронски
сигнали; претварање на физички податоци и

симнува и софтвер за компјутерска обработка
во облак; електронско складирање на

документи во електронски медиа формат;

податоци;

услуги на
прозиводи;

тестирање и оценување на
архитектонски и дизајнерски

компјутерски
системи
и
вируелни
компјутерски средини преку компјутерска

услуги; дизајн на ентериер на згради,
канцеларии и станови; информациски услуги

обработка во облак; изнајмување на софтвер
за
забава;
услуги
на
картографија;

на компјутери и компјутерски мрежи;
обезбедување на компјутерски програми за

консултативни, информативни и советодавни
услуги поврзани со погоре наведените услуги;

управување со безбедносен ризик; услуги за

сите

информации,
компјутерска

на
за

кл. 45 лични и социјални услуги обезбедени
од други за да ги задоволат потребите на

гарантирање на квалитетот; компјутерски
услуги поврзани со потврдување на деловни

индивидуалците; услуги на социјална работа;
услуги на состаноци; правни услуги; услуги за

трансакции и подготовка на извештаи за нив;
компјутерски безбедносни услуги за контрола

регистрација на домен имиња; советување за
интелектуална
сопственост;
правни

на пристап до компјутери, електронски мрежи

истражувања; услуги за подготовка на правни

и бази со податоци; безбедност на пренос на
податоци и трансакции преку компјутерски

документи; правна обработка на лиценци;
лиценцирање интелектуална сопственост;

мрежи;
советување
во
областа
на
безбедноста на податоци; технолошко

парнични услуги; услуги на алтернативно
разрешување спорови; услуги на арбитража;

советување во врска со обезбедување
телекомуникации; безбедносни услуги на

услуги на чување и безбедност; услуги за
лична безбедност; изнајмување облека;

компјутеризирани

обезбедување

знаење и тестирање
безбедност;
услуги

комуникациски

мрежи;

обезбедување

вклучени

во

услуги

виртуелни

класа

за

42

заштита

обезбедување информации во областите на
безбедноста
на
Интернет,
светски

(безбедност) преку електрични централни
станици за системи за заштита од

распостранетиот веб и компјутеризираните
комуникациски мрежи; советодавни услуги во

натрапници, крадци и пожар; услуги за надзор
на аларми против натрапници и крадци,

областите на безбедносни услуги на
Интернет, светски распостранетиот веб и

услуги за надзор на аларми и уреди за
откривање на пожар и поплава; услуги на
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чување куќи; лиценцирање на дигитални

сметање, опрема за обработка на податоци и

податоци, статични слики, слики во движење,

компјутери; компјутерски програми; софтвер

аудио и текст; креирање, собирање и
одржување на регистер на домен имиња;

за процесирање електронски плаќања до и од
други;
софтвер
за
автентификација;

испитување багаж за безбедносни цели;
услуги на истражување на лична позадина;

компјутерски софтвер кој може да се најде на
Интернет;
компјутерски
софтвер
за

безбедносни услуги за заштита на имот и
лица; он-лајн потврдување на електронски

интерактивна забава, кој им овозможува на
корисниците да го прилагодат гледањето,

потписи; погребални услуги; услуги за он-лајн

слушањето

социјално
вмрежување;
ослободување
гулаби за специјални прилики; услуги на

селектирање и уредување на приказот и
изведбата на аудио, видео и аудио визуелни

балсамирање; консултативни, информативни
и советодавни услуги поврзани со погоре

елементи; аудио, визуелни и аудио визуелни
датотеки
и
снимени
содржини
со

наведените услуги; сите вклучени во класа 45

мултимедијални
забавни
програми
и
содржини кои може да се симнуваат; онлајн

(210) TM 2018/1082

електронски

(220) 05/11/2018

и

играчкото

изданија

искуство

(кои

може

преку

да

се

(442) 31/01/2019
(731) Alibaba Group Holding Limited

симнуваат од Интернет или од компјутерска
мрежа или од компјутерска база со податоци);

Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box
847, George Town, Grand Cayman, KY

софтвер за инстант пораки; софтвер за
споделување
датотеки;
комуникациски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

софтвер за електронска размена на
податоци, аудио, видео, слики и графики

(540)

преку компјутерски, мобилни, безжични и
телекомуникациски мрежи;
компјутерски
софтвер во форма на апликација за мобилни

ANT FINANCIAL

направи и компјутери; софтверски апликации
за
користење
со
мобилни
направи;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

компјутерски софтвер за процесирање слики,
графика, аудио, видео и текст; компјутерски
софтвер

кој

може

да

се

симнува

за

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

потпомагање на електронски пренос на
информации, податоци, документи, глас и

сигнализирање и проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

слики преку Интернет; компјутерски софтвер,
кој може да се симнува, кој овозможува

обучување;

корисниците да учествуваат на веб-базирани
состаноци и часови со пристап до податоци,

апарати

и

инструменти

за

спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола
апарати
за

документи, слики и софтверски апликации

на електрична енергија;
снимање,
пренос
или

преку веб пребарувач; компјутерски софтвер
кој може да се симнува за пристап, гледање и

репродукција на звук или слики; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;

контрола на оддалечени компјутери и
компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска

механизми за апаратите што се активираат со

обработка во облак кој може да се симнува;
облак-базиран софтвер кој може да се

жетони;

регистарски

каси,

машини

за

170

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

симнува; електронски публикации во вид на

(вклучувајќи софтвер кој може да се симнува

списанија, статии, брошури, летоци, списоци

од Интернет); екрани со течен кристал за

со податоци,
информативни материјали,
инструктивни материјали, кои може да се

телекомуникации и електронска опрема; сет
топ кутии; далечинско управување; програми

симнуваат, во областа на бизнисот, eтрговијата, информатичката технологија,

за складирање на податоци; очила и очила за
сонце; електронски огласни табли; кодирани

компјутерска
обработка
во
облак,
телекомуникациите, Интернет, обуки за

или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш
и идентификациони картички; автоматски

бизнис и e-трговија, деловно, продажно,

благајнички машини, уреди за раздавање на

маркетинг
и
финансиско
управување;
компјутерски периферни уреди; ноутбук

кеш; електронски читачи на книги; тонер
патрони, празни, за печатачи и фотокопири;

компјутери;
компјутери;

лаптоп компјутери; преносни
рачни
компјутери;
лични

бебе монитори; видео бебе монитори;
заштитници за објективи; таблет компјутери;

дигитални асистенти; лични медиа плеери;
мобилни
телефони;
смарт
телефони;

кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски
картички за машини за видео игри; сите

дигитални

вклучени

камери; батерии, полначи за

во

класа

9

батерии; компјутерски работни станици;
компјутерски
сервери;
хардвер
за

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

компјутерско
и
телекомуникациско
вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери

работи; организација, работа и надгледување
на шеми за лојалност и поттикнување; услуги

и хабови за компјутерски мрежи; безжични и
жични модеми и комуникациски картички и

на рекламирање обезбедени преку Интернет;
продукција на телевизија и радио реклами;

направи; држачи за лаптопи, компјутерски

сметководство; наддавање; организација на

торби;
апарати
за
гаснење
пожар;
компјутерски
хардвер
и
фирмвер;

трговски саеми; испитување на мислења;
обработка на податоци; обезбедување на

компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер
кој може да се симнува од Интернет);

деловни информации; услуги на агенции за
рекламирање; рекламни услуги дадени за

автомобилски навигациски систем; компакт
дискови; дигитална музика (која може да се

други; управување со бази со податоци;
собирање на информации во компјутерски

симнува од Интернет); телекомуникациски

бази

aпарати; подлоги за глувчиња; слушалки за
мобилен телефон; галантерија за мобилни

советување; услуги на деловно советување
во областа на веб базирани настани,

телефони; игри, слики, кинематографски
содржини, филмови и музика кои може да се

конференции, програми за обука, програми за
учење и семинари; услуги на деловно

симнуваат; алармни системи; безбедносни
камери; мобилни направи за емитување

советување во областа на пружање веб
базирано знаење; услуги на деловно

радио и телевизија; опрема за емитување

советување во областа на онлајн соработка и

телевизија; камери; видео камери; слушалки
за на глава; телефонски слушалки за во уво;

технологии за соработка; услуги на деловно
советување во областите на продажба и

звучници; апарати и опрема за системи за
глобално позиционирање (ГПС); компјутерски

маркетинг; услуги на управување со деловни
проекти; услуги на управување со деловни

и електронски програми и софтвер и
програми и софтвер за видео игри

проекти поврзани со развој, поставување,
местење, продукција, снимање, надзор и
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следење

на

веб

базирани

настани,

дополнување

на

рекламни

материјали,

конференции, програми за обука, програми за

збирка со реклами за користење како веб

учење и семинари; услуги на истражувања на
пазарот и деловно советување; деловни

страници на Интернет; изнајмување на
простор за рекламирање; процесирање на

советодавни услуги поврзани со потпомагање
на трансакции на деловни потфати преку

компјутерски податоци; услуги на продажни,
деловни
и
промотивни
информации;

локални и глобални компјутерски мрежи
преку лоцирање и обезбедување препораки

одговарање на телефон (за недостапни
претплатници); одговарање на телефон (за

за достава на широк спектар деловни и

други); наддавања обезбедени на Интернет;

кориснички производи и услуги; ширење на
деловни информации за производи и услуги

управување со персонал; обезбедување на
продажни, деловни, рекламни и промотивни

од други преку локални и глобални
компјутерски мрежи; деловни советодавни

информации преку глобална компјутерска
мрежа и преку Интернет; презентација на

услуги поврзани со обезбедување веб страни
на глобална компјутерска мрежа со кои трети

производи на комуникациски медиуми за
малопродажни цели; спојување, за сметка на

лица може да нудат и најдат производи и

други, на различни производи со што им се

услуги, да пласираат, да утврдуваат статус и
да овозможат трговски податоци и нарачки,

овозможува на купувачите лесно да ги
гледаат и купуваат тие производи од

влегување
во
договори
и
деловни
трансакции; обезбедување компјутеризирани

Интернет веб страна со општа стока и во
големопродажен објект; спојување, за сметка

онлајн услуги за порачување; рекламирање
на производи и услуги од други преку локални

на други, на различни производи со што им се
овозможува на купувачите лесно да ги

и глобални компјутерски мрежи; услуги на

гледаат и купуваат тие производи од каталог

агенции за меѓународен увоз и извоз;
изнајмување на простор за рекламирање на

со општа стока преку нарачки по пошта или
преку телекомуникации; спојување, за сметка

комуникациски медиуми; услуги на онлајн
тргување
поврзани
со
електронско

на други, на различни производи со што им се
овозможува на купувачите лесно да ги

наддавање и обезбедување онлајн деловни
оценки
поврзани
со
тоа;
онлајн

гледаат и купуваат тие производи од
малопродажни објекти; малопродажба и

малопродажни услуги за стоки за широка

големопродажба на телефони, слушалки за

потрошувачка; обезбедување именик со веб
страници од трети лица за помош при

мобилни телефони, галантерија за мобилни
телефони, електронски и телекомуникациски

деловни трансакции; деловни cоветодавни
услуги поврзани со работа на електронски

производи,
компјутерски
хардвер
и
компјутерски софтвер, батерии, полначи за

пазари за купувачи и продавачи на производи
и/или услуги на глобална компјутерска мрежа;

батерии, апарати и инструменти за снимање,
примање, пренос и/или репродукција на

деловна помош поврзана со потпомагање

податоци, информации, слики, слики и/или

деловни трансакции преку локални и
глобални компјутерски мрежи; советодавни

звук, скапоцени метали, накит, скапоцени
камења, печатени материјали, канцелариски

услуги
за
корпоративно
управување;
маркетинг и промотивни услуги; објавување

материјали, магнетни и не-магнетни кодирани
картички, мебел, рамки за слики, садови за

на јавни материјали; маркетинг на слободни
простории; ширење на рекламни материјали,

домаќинство и кујнски садови, стакларија,
порцелан и керамика, текстил, облека,
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обувки, капи, чипка и везење, копчиња, траки,

зачини, свежо овошје и зеленчук, пиво,

шпенагла

цвеќиња,

минерална вода, овошни сокови и други

теписони, теписи, игри и електронски играчки,
хемикалии кои се користат во индустријата,

безалкохолни пијалаци, алкохолни пијалаци,
цветни производи, тутун, производи за

науката, фотографијата и земјоделието, бои,
премази и лакови, производи за лична

пушачи и кибрити; рекламирање преку
директна пошта; услуги на агенции за

хигиена, сапуни, парфимериски производи,
козметика, лосиони за коса и тело,

купување и продажба за други; одбирање на
производи и купување на производи за

есенцијални масла, препарати за чистење и

индувидуалци

избелување, лубриканти, горива, свеќи,
фармацевтски, ветеринарни и санитарни

нарачување [за други]; малопродажни услуги
на стоковни куќи; малопродажни услуги на

препарати, оков за мебел и железарија,
машини и машински алати, прибор за јадење,

супермаркети;
обезбедување

бричеви и рачни алати, компјутери, сметачки
машини,
електрични,
фотографски,

информации; организација на изложби за
комерцјални или рекламни цели; услуги на

кинематографски

деловна помош поврзани со собирање и

и

игли,

и

вештачки

оптички

апарати

и

и

на

фирми;

услуги

за

секретарски
услуги;
деловни статистички

инструменти, очила и очила за сонце,
хирушки
и
медицински
апарати
и

изнајмување листи со
истражувања; деловни

инструменти, апарати за осветлување,
греење, произведување на пареа, готвење,

услуги за процесирање на продажба
направена на Интернет; услуги на деловни

ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и санитарни цели, возила, огнено

препораки и поставување на персонал;
агенции за увозно-извозно ослободување

оружје,

и

(услуги на агенции за увоз-извоз); агенција за

хронометриски
инструменти,
музички
инструменти, списанија, картички, хартиени и

претплата на весници; репродукција на
документи;
транскрипција
(вклучувачки

картонски производи, слики, машини за
пишување
и
канцелариски
реквизити,

пишување низ шаблон-хартија); изнајмување
на канцелариска опрема; управување со

материјали за пакување, гума и пластика за
користење во производвство, материјали за

односи со потрошувачи; услуги на деловно
управување
поврзани
со
електронска

пакување и изолација, кожа и имитации на

трговија;

кожа и производи
материјали,
рачни

направени од овие
торби,
портмонеа,

административни
услуги
поврзани
со
спонзорски
програми;
сметководствени

паричници, кожени футроли, торби, куфери,
чадори, огледала, јажиња, врвки, мрежи,

услуги; хуманитарни услуги, имено деловно
управување поврзано со организирање и

шатори, предива и конци за текстилна
употреба, закачалки за палта, подлоги,

одржување волонтерски програми и услужни
проекти за заедницата; изнајмување на

шивачки производи, покривачи за кревети и

штандови за продажба; обезбедување на

маси, играчки и спортски прозводи, храна и
пијалаци, месо, риба, живина, конзервирани,

комерцијални
и
деловни
контакт
информации; оптимизација на машини за

суви и зготвени овошја и зеленчуци, џемови и
овошни сосови, јајца, млеко и млечни

пребарување; оптимизација на сообраќајот
на веб страна; рекламирање кое се плаќа по

производи, масти и масла за јадење, кафе,
чај, какао, шеќер, ориз, брашно, леб и торти,

клик; услуги за деловно посредување;
деловно управување за даватели на

огномети,

есцајзи,

хоролошки
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хонорарни услуги; преговарање и затварање

консултации и совети; онлајн банкарство;

на деловни трансакции за трети лица;

банкарски услуги обезбедени он-лајн од

додавање и одржување на податоци во
компјутерски бази со податоци; услуги на

компјутерски бази со податоци или Интернет;
услуги на посредување со хартии од

деловно проектно управување за градежни
проекти; обезбедување деловни информации

вредност, услуги на котирање на берзански
цени; посредување за акции и обврзници,

преку
веб
информативни

страна;
консултативни,
и
советодавни
услуги

финансиски анализи; услуги на дебитни
картички, услуги на наплатни картички и

поврзани со погоре наведените услуги; сите

услуги на гарантни чекови; банкарски услуги,

вклучени
во
класа
35
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

услуги на штедни сметки и инвестициски
услуги; услуги на финансиски ослободувања;

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на финансиски

кредитно потврдување преку глобална
компјутерска информациска мрежа; услуги на

трансакции преку глобална компјутерска
мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски

електронско управување со кредитен ризик;
услуги на електронско плаќање при купување

услуги;

картички,

и електронско плаќање сметки; дебитни и

процесирање и пренос на банкноти и плаќања
за тоа и обезбедување осигурување за

кредитни услуги на финансиски сметки;
електронски банкарски услуги; издавање

финансиски трансакции; услуги за трансфер
на средства; пренос на средства по

вредносни картички, наплатни картички и
дебитни картички; услуги на телефонски

електронски пат за други; пренос на плаќања
за други преку Интернет; финансиски услуги

кредитни картички; информативни услуги
поврзани со финансии и осигурување,

во

и

обезбедени онлајн од компјутерска база со

процесирање на плаќања; организирање и
управување со наеми и закупи; закуп и наем

податоци или Интернет; агенција за
собирање такси за гас и струја; оценување

на недвижнини; оценување на недвижнини;
вреднување на недвижнини, финансирање на

старини; оценување уметност; оценување
накит; оценување користени возила; достава

недвижнини, инвестирањево недвижнини;
посреднички услуги за недвижнини; услуги на

на даночни информации (финансиски услуги);
хуманитарно
собирање
средства;

агенции за недвижнини; услуги на агенции за

организирање

домување; актуарски услуги; услуги за
управување со недвижнини и советодавни

хуманитарни збирки; изнајмување машини за
броење или процесирање на хартиени или

услуги; собирање на наемнини; изнајмување
канцеларии
(недвижнини);
изнајмување

железни пари; изнајмување на уреди за
раздавање
на
кеш
или
автоматски

апартмани и станови; обезбедување на
финансиски информации преку Интернет;

благајнички машини; услуги на онлајн
плаќања; услуги на сефови; уредување

услуги на сефови и издавање на патнички

финансии за градежни проекти; агенции за

ваучери; капитални инвестиции; финансиски
оценки
[осигурување,
банкарство,

увозно-извозно
ослободување);

недвижнини]; услуги на управување со
финансии и имот; осигурителни и финансиски

информативни
и
советодавни
услуги
поврзани со погоре наведените услуги; сите

услуги; финансиски услуги обезбедени преку
телекомуникации; услуги на финансиски

вклучени
во
класа
36
кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски

вид

услуги

на

на

услуги

кредитни

за

фактурирање
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услуги, имено, услуги за пренос и податоци

оптички влакна; компјутерски потпомогнат

преку

мрежи;

пренос на пораки, информации, податоци,

обезбедување веб базирани мултимедијални
телеконференции, видео конференции, и

документи и слики; пренос преку факс;
испраќање пораки; услуги на пејџери;

услуги на онлајн состаноци кои овозможуваат
симултано
и
асинхроно
гледање,

изнајмување модеми; комуникациски услуги
за
податоци
на
електронски
начин;

споделување, уредување и разговори за
документи, податоци и слики од посетителите

изнајмување на опрема за телекомуникации;
испраќање електронски пораки, услуги за

преку веб пребарувач; обезбедување на

примање

потрошувачите со онлајн пристап до онлајн
извештаи за успехот, ефективноста и

телекомуникациски услуги за собирање,
пренос и достава на податоци на електронски

статусот на веб базирани апликации,
телеконференции,
видеоконференции
и

начин; електронска размена на глас,
податоци, аудио, видео, текст и графика до

состаноци; обезбедување на корисниците со
безбеден далечински пристап преку Интернет

кои може да се пристапи преку компјутерски
и телекомуникациски мрежи; услуги на

до

инстант пораки; комуникациски услуги за

телекомуникациски

приватни

компјутерски

мрежи;

и

препраќање;

обезбедување

обезбедување информации во областите на
обезбеден
пренос
на
податоци
и

мобилни
телефони;
телекомуникациски услуги

информации;
советодавни
услуги
во
областите на услуги за обезбеден пренос на

пренос и достава на информации за
поштенски пораки, статични слики и/или

податоци
онлајн

динамични слики како што се карактери,
пораки,
музика
и
слики,
телеграми,

и

информации;
услуги
за

(телекомуникациски

обезбедување
соработка

услуги)

кои

им

информации

и

податоци

обезбедување
за собирање,

на

механички,

овозможуваат на корисниците да пристапат
до
апликации,
платформи,
заеднички

електронски, телефонски, телекс, кабел,
компјутерски и сателистки начин; пренос,

споделени документи, податоци, листи со
задачи и форуми за разговор; услуги на

емитување и прием на аудио, видео, статични
и динамични слики и податоци било во

Интернет емитување, обезбедување пристап
до онлајн база со податоци со информации за

компримирана или некомпримирана форма и
било во реално или одложено време; услуги

веб базирана платформа за поднесување

за

приговори за емитување; обезбедување на
телекомуникациски пристап и врски со

одржување конференции и пренос на
порачки; услуги на одржување видео

компјутерска база со податоци и со Интернет;
електронски
комуникациски
услуги;

конференции;
комуникација
електронски
огласни
табли

интерактивни телекомуникациски услуги;
телекомуникации од информации (веб

овозможува на корисниците интерактивно да
разговараат во реално време помеѓу

страници), компјутерски програми и податоци;

компјутерскиот терминал и електронската

обезбедување телекомуникациски врски до
Интернет
или
бази
со
податоци;

огласна табла која содржи информации за
статични слики и динамични слики и гласовни

обезбедување на телекомуникациски пристап
до светски раширените веб простории и

информации како што се карактери;
обезбедување електронски огласни табли и

структури; комуникација преку компјутерски
теминали; комуникација преку мрежи со

табли со пораки за пренос на пораки;
обезбедување на онлајн форуми за разговор;
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стриминг на аудио материјал на Интернет;

веб

стриминг на видео материјал на Интернет;

комуникациски

услуги на емитување телевизија; услуги за
пренос на телевизија која се платќа по

виртуелни соби за разговор преку праќање
текстуални
пораки;
обезбедување

виденото; услуги на видео емитување,
емитување и пренос на радио и телевизиски

електронски огласни табли за објавување и
пренос на пораки кај и помеѓу компјутерските

програми; емитување музика; пренос на
музика, филмови, интерактивни програми,

корисници во врска со производи, услуги и
деловни
информации
и
можности;

видеа, електронски компјутерски игри; пренос

обезбедување онлајн интерактивни огласни

на информации поврзани со онлајн купување
и општи малопродажни услуги; услуги за

табли за објавување, промоција, продажба и
препродажба на предмети преку глобална

пренос на видео на барање; услуги на
агенции за вести; обезбедување пристап до

компјутерска мрежа; обезбедување услуги за
електронска
пошта
и
препраќање

компјутерски бази со податоци на глобална
компјутерска мрежа за пребарување и

електронска
пошта;
аудио
и
видео
комуникација преку компјутери и компјутерски

преземање

мрежи

информации,

податоци,

веб

конференции;

и

услуги

преку

електронски
за

глобална

поставување

мрежа

за

страни и извори достапни на компјутерски
мрежи; обезбедување кориснички пристап до

комуникации; обезбедување компјутерски
пристап и изнајмување време за пристап до

компјутерски бази со податоци кои содржат
електронски изданија, огласни табли, бази со

онлајн интерактивни огласни табли и бази со
податоци;
обезбедување
пристап
до

податоци и информации достапни преку
компјутер; управување на соби за разговор

електронски огласни табли за објавување и
пренос на пораки кај и помеѓу компјутерските

(услуги на соби за разговор); пристап до

корисници во врска со производи, услуги и

глобални компјутерски информациски мрежи
за повеќе корисници за пренос и ширење на

деловни можности; обезбедување пристап до
електронски
календар,
адресар
и

широк спектар информации; обезбедување
пристап до веб страни на глобална

електронски тетратки, преку локални и
глобални компјутерски мрежи; обезбедување

компјутерска мрежа преку кои трети лица
може да нудат производи и услуги, да прават

далечински
видео
и/или
конференциски
пристап
и

и комплетираат порачки, да влегуваат во

обезбедување компјутерски врски до веб

договори
и
деловни
трансакции;
обезбедување пристап до интерактивни веб

страни на трети лица за потпомагање на етрговија и деловни трансакции во реалниот

страни на глобална компјутерска мрежа за
трети лица да објавуваат информации,

свет; консултативни,
информативни
и
советодавни услуги поврзани со погоре

одговараат на барања и да прават и да
комплетираат порачки за производи, услуги и

наведените услуги; сите вклучени во класа 38
кл. 39 навигациски услуги на ГПС (систем за

деловни можности; комуникациски услуги,

глобално позиционирање); обезбедување на

имено, услуги на праќање текстуални и
нумерички дигитални пораки; пренос на

информации поврзани со патување и туризам
преку Интернет или преку телекомуникациски

информации
преку
комуницирање
на
податоци за помош при донесување одлуки;

мрежи; обезбедување интерактивна онлајн
база со податоци со информации за

пренос на информации преку видео
комуникациски системи; услуги на одржување

патиштата, патни информации, навигациски
информации, сообраќајни информации и
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информации за точки од интерес (патни);

простории

обезбедување информации на патници за

складишта; наем и/или закуп на инвалидски

трошоци, возни редови и јавен транспорт;
патни и туристички информации и услуги на

колички; наем и/или закуп на авиони; наем
и/или закуп на велосипеди; наем и/или закуп

водичи; услуги за водење и планирање на
рути; организирање на транспорт; услуги на

на возила, наем и/или закуп на бродови и/или
пловни тела; наем и/или закуп на возила на

агенции за патување; услуги на агенции за
патни билети; уредување патувања и

управувани од луѓе; наем и/или закуп на
механички
системи
за
паркирање;

информации за тоа, сите обезбедени он-лајн

управување со паркинг места; услуги за

од компјутерски бази со податоци или
Интернет; патувања со јахта и/или со брод;

паркирање на коли; обезбедување патишта
со патарина; наем и/или закуп на контејнери;

обезбедување насоки за возење за цели за
патување;
изнајмување
системи
за

наем и/или закуп на палети; наем и/или закуп
на машини за пакување или обвиткување;

навигација; транспорт; обезбедување патни и
сообраќајни информации; обезбедување

наем и/или закуп на ладилници; собирање на
домашен отпад и ѓубре; собирање на

услуги за навигација и информативни услуги,

индустриски отпад и ѓубре; агенции за увозно-

имено информации поврзани со сообраќај и
застои во сообраќајот; транспорт на

извозно
ослободување
(царинско
ослободување);
консултативни,

производи и патници; транспорт со кола;
воздушен транспорт; изнајмување возила;

информативни
и
советодавни
услуги
поврзани со погоре наведените услуги; сите

услуги на изнајмување коли; шоферски
услуги;
транспорт
преку
цефковод;

вклучени
во
класа
39
кл. 41 образование; обезбедување на обука;

транспортни услуги во вид на управување со

забава; спортски и културни активности;

транспорт; обезбедување места за летање,
имено обезбедување пристап до воздушни

објавување текстови, книги и списанија (освен
пропагандни
текстови);
објавување

коридори, коридори за слетување и писти;
пакување; пакување и складирање на

дијаграми, слики и фотографии; објавување
на весници, списанија и периодични изданија;

производи;
електронски

услуги на образование, обука и насоки
поврзани со телекомуникации, компјутери,

физичко
складирање
складирани податоци

на
или

за

усидрување;

на

документи; достава на пораки; достава на

компјутерски

производи
преку
поштенски
порачки;
курирски услуги [пораки или стока]; бродска

обработка во облак, дизајн на веб страници,
e-трговија, деловно управување, финансиско

шпедиција (шпедиција за морски транспорт);
товарање
и растоварање
на
товар;

управување и рекламирање; обезбедување
на
образование,
рекреација,
насоки,

посредување при превоз;
услуги на
преместување; посредување за наем, закуп,

подучување и обука како интерактивни така и
не-интерактивни; дизајн на образовни обуки,

продавање, купување и/или изнајмување

испитувања

бродови и/или пловни тела; спасување и
повторно запловување на бродови и/или

обезбедена преку електронски и дигитални
интерактивни
медиуми;
услуги
на

пловни тела; пилотирање; дистрибуција и
дотур на гас; дистрибуција и дотур на струја;

електронски игри обезбедени со помош на
Интернет; обезбедување на информации

дистрибуција
и
дотур
на
топлина;
дистрибуција и дотур на вода; услуги на

поврзани со образование, обука, забава,
рекреација, спортски, социјални и културни
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активности;

обезбедување

онлајн

програми

и

обезбедување

симнуваат);
уредување,
организирање,
одржување и спроведување натпревари по

телевизиски програми; обезбедување на
информации, податоци, графика, звук,

пеење;
уредување,
организирање,
одржување и спроведување концерти;

музика, видеа, анимации и текст за забавни
цели; услуги на игри; обезбедување клубски

уредување, организирање, одржување и
спроведување настани и натпревари за

простории за рекреација, спорт и гимнастика;
изведби на бендови; клубска забава,

образовни или забавни цели; уредување,

дискотеки, услуги на модни ревии и ноќни

организирање, одржување и спроведување
шоуа со игри и потраги; услуги на агенции за

клубови; клубски услуги поврзани со услуги за
забава, образование и култура; уредување,

карти за забава; информации поврзани со
забава или образование обезбедени онлајн

одржување и обезбедување на конференции,
конвенции,
конгреси,
семинари
и

од компјутерска база со податоци или
Интернет; обезбедување дигитална музика

работилници
за
обука;
уредување,
одржување и обезбедување на конференции,

(која не може да се симнува) од Интернет;

конвенции,

обезбедување дигитална музика (која не
може да се симнува) од МП3 (експертска

работилници за обука во врска со
телекомуникации, компјутери, компјутерски

група за играни филмови 1 аудио слој 3)
Интернет веб страни; забавни и образовни

програми, компјутерска обработка во облак,
дизајн на веб страни, е-трговија, деловно

услуги поврзани со планирање, продукција и
дистрибуција на звук, слики, дигитална

управување, финансиско управување и
рекламирање; организирање и одржување

музика,

или

изложби за културни или образовни цели,

снимено, визуелни или аудио визуелни
материјали за емитување на терестријален

модни ревии, образовни шоуа и културни
шоуа и изведби; услуги на уметнички изложби

кабел,
сателитски
канали,
Интернет,
безжично или преку жично поврзани системи

и галерии; услуги на уметнички галерии
поврзани со наем на ликовни уметности;

и други начини на комуникации; услуги на
музичка забава; изнајмување на звучни

услуги на обука во врска со здравје и
безбедност при работа и заштита на

снимки; подготовка на забавни, образовни,

природата; обезбедување на часови за пури,

документарни програми и програми со вести
за емитување; услуги на репортери за вести;

часови за дегустација на вино; обезбедување
на образовни информации за истражувачки

информации поврзани со спортски или
културни настани, актуелни работи и ударни

материјали и агенци за нив; уредување,
организирање, планирање и управување со

вести
обезбедени
преку
сателитски
телевизиски пренос, Интернет или на друг

семинари; обука за животни; насоки во
продукција на програми за емитување; услуги

електронски начин; телевизиски програми,

со насоки поврзани со работата на машини и

радио и филмска продукција; премиум или
комерцијални
услуги
на
телевизиски

опрема, вклучувајќи аудио визуелна опрема
која се користи за продукција на програми за

програми и услуги на телевизиски програми;
планирање на ТВ забавни програми;

емитување; обезбедување аудио и визуелни
студија; обезбедување спортски простории;

обезбедување на забавни
мултимедијални содржини,

обезбедување простории за филмови, шоуа,
драми, музика или образовна обука; агенции

аудио

во

живо

информации,
ТВ забавни
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и

филмови

онлајн;

филмови,

подготовка

на

електронски изданија (кои не може да се

конгреси,

продукција

семинари

на

и
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за резервирање на забава; закуп и наем на

забава; услуги на обезбедувач на услуги за

играни филмови; закуп и наем на музички

апликации

инструменти; закуп и наем на телевизиски
програми; закуп и наем на телевизиски

компјутерски софтверски апликации од други;
услуги на обезбедувач на услуги за апликации

сетови; изнајмување на библиотеки; услуги
на архивски библиотеки; услуги за титлување;

(ASP) за обезбедување софтвер во областa
на одржување веб базирани конференции,

услуги за толкување на знаковен јазик;
обезбедување видео игри, компјутерски игри,

одржување
аудио
конференции,
праќањеелектронски пораки, соработка за

звук

преку

документи, одржување видео конференции, и

телекомуникациски или компјутерски мрежи;
обезбедување онлајн компјутерски игри и

обработка на глас и повици; обезбедување
онлајн софтвер кој не може да се симнува за

натпревари; изнајмување на предходно
снимени видео ленти; закуп и наем на

потпомагање на интероперабилноста на
повеќе софтверски апликации; услуги на

машини за играње; изнајмување опрема за
аркадни
игри;
изнајмување
слики;

техничка поддршка (техничко советување)
поврзани со компјутерски софтвер и

фотографија; превод; толкување на јазик;

апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта

програми за образование и обука во областа
на управување со ризик; програми за

и преку телефон; компјутерски услуги, имено,
креирање онлајн заедницa за регистрираните

образование
и
обука
поврзани
со
сертификација; обезбедување на вести за

корисници да учествуваат во дискусии, да
добиваат повратни информации од нивните

образование и забава; услуги на лотарија;
обезбедување онлајн видеа, кои не може да

колеги, да формираат виртуелни заедници,
да се ангажираат во социјално вмрежување и

се симнуваат; подучување; консултативни,

размена

информативни
и
советодавни
услуги
поврзани со погоре наведените услуги; сите

компјутерска технологија обезбедени на
Интернет корисниците преку жешка линија за

вклучени
во
класа
41
кл. 42
научни и технолошки услуги и

поддршка; компјутерски услуги поврзани со
креирање индекси со информации, страни и

истражување и планирање поврзано со нив;
услуги
за
индустриски
анализи
и

ресурси
на
компјутерски
мрежи;
обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн

истражување;

студии;

на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп

обезбедување веб страни со технологија која
им
овозможува
на
корисниците
да

компјутери, преносни компјутери и рачни
компјутери; дизајн на лични дигитални

споделуваат
дизајнирање

и
совети;
компјутерски

асистенти и лични медиа плеери; дизајн на
мобилни телефони и смарт телефони; дизајн

хардвер и софтвер; софтвер како услуга
(SaaS); компјутерски услуги поврзани со

на дигитални камери; компјутерски услуги;
компјутерско програмирање; услуги на

пренос на информации, податоци, документи

компјутерска

и слики преку Интернет; компјутерски услуги
поврзани со обезбедување онлајн пристап до

компјутерски
анализи;
компјутерско
програмирање во врска со одбрана од

интерактивна компјутерска база со податоци
со вести и други поврзани информации за

вируси; услуги на софтвер за компјутерски
системи; компјутерски услуги во врска со

филмски програми, прегледувања, журнали,
спортови, концерти, познати личности и

обезбедување
директни
услуги
на
поврзување помеѓу компјутерските корисници

или

слики,

или

технички

филмови

проектни

информации
и развој на
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за

на

Интернет, светски распостранетиот веб и

компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски

размена

на

податоци;

дизајн

компјутеризираните комуникациски мрежи,

систем; дизајн и развој на веб страници;
хостирање веб страници за други; хостирање

услуги за информациска безбедност; услуги
на потврдување за компјутерска безбедност;

компјутерски
апликациски софтвер
за
пребарување и преземање информации од

компјутерски услуги во врска со онлајн
потврдување на електронски потписи;

бази со податоци и компјутерски мрежи;
обезбедување технички информации на

резервни копии на податоци сместени на
друго место; складирање на електронски

посебно барање од крајните корисници преку

податоци; обезбедување информации за

телефон или глобална компјутерска мрежа;
советодавни услуги во врска со компјутерски

компјутерска технологија и програмирање
преку веб страни; компјутерска обработка во

софтвер; компјутерски услуги поврзани со
прилагодено пребарување на компјутерски

облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во
облак; обезбедување привремено користење

бази со податоци и веб страници; кодирање и
декодирање на компјутерски и електронски

на облак-базиран софтвер кој не може да се
симнува и софтвер за компјутерска обработка

сигнали; претварање на физички податоци и

во

документи во електронски медиа формат;
услуги на тестирање и оценување на

податоци;
компјутерски

прозиводи; архитектонски и
услуги; дизајн на ентериер

дизајнерски
на згради,

компјутерски средини преку компјутерска
обработка во облак; изнајмување на софтвер

канцеларии и станови; информациски услуги
на компјутери и компјутерски мрежи;

за
забава;
услуги
на
картографија;
консултативни, информативни и советодавни

обезбедување на компјутерски програми за

услуги поврзани со погоре наведените услуги;

управување со безбедносен ризик; услуги за
информации, знаење и тестирање на

сите
вклучени
во
класа
42
кл. 45 лични и социјални услуги обезбедени

компјутерска
безбедност;
услуги
за
гарантирање на квалитетот; компјутерски

од други за да ги задоволат потребите на
индивидуалците; услуги на социјална работа;

услуги поврзани со потврдување на деловни
трансакции и подготовка на извештаи за нив;

услуги на состаноци; правни услуги; услуги за
регистрација на домен имиња; советување за

компјутерски безбедносни услуги за контрола

интелектуална

на пристап до компјутери, електронски мрежи
и бази со податоци; безбедност на пренос на

истражувања; услуги за подготовка на правни
документи; правна обработка на лиценци;

податоци и трансакции преку компјутерски
мрежи;
советување
во
областа
на

лиценцирање интелектуална сопственост;
парнични услуги; услуги на алтернативно

безбедноста на податоци; технолошко
советување во врска со обезбедување

разрешување спорови; услуги на арбитража;
услуги на чување и безбедност; услуги за

телекомуникации; безбедносни услуги на

лична

компјутеризирани комуникациски мрежи;
обезбедување информации во областите на

обезбедување
услуги
за
заштита
(безбедност) преку електрични централни

безбедноста
на
Интернет,
светски
распостранетиот веб и компјутеризираните

станици за системи за заштита од
натрапници, крадци и пожар; услуги за надзор

комуникациски мрежи; советодавни услуги во
областите на безбедносни услуги на

на аларми против натрапници и крадци,
услуги за надзор на аларми и уреди за
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облак;

електронско

складирање

обезбедување
системи
и

сопственост;

безбедност;
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виртуелни
вируелни

изнајмување

правни

облека;
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откривање на пожар и поплава; услуги на

обучување;

чување куќи; лиценцирање на дигитални

спроведување, вклучување и исклучување,

апарати

податоци, статични слики, слики во движење,
аудио и текст; креирање, собирање и

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;

одржување на регистер на домен имиња;
испитување багаж за безбедносни цели;

апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слики; магнетски

услуги на истражување на лична позадина;
безбедносни услуги за заштита на имот и

носачи на податоци, дискови за снимање;
механизми за апаратите што се активираат со

лица; он-лајн потврдување на електронски

жетони;

потписи; погребални услуги; услуги за он-лајн
социјално
вмрежување;
ослободување

сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери; компјутерски програми; софтвер

гулаби за специјални прилики; услуги на
балсамирање; консултативни, информативни

за процесирање електронски плаќања до и од
други;
софтвер
за
автентификација;

и советодавни услуги поврзани со погоре
наведените услуги; сите вклучени во класа 45

компјутерски софтвер кој може да се најде на
Интернет;
компјутерски
софтвер
за

регистарски

и

инструменти

каси,

машини

за

за

интерактивна забава, кој им овозможува на
(210) TM 2018/1084

корисниците да го прилагодат гледањето,
слушањето и играчкото искуство преку

(220) 05/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box

селектирање и уредување на приказот и
изведбата на аудио, видео и аудио визуелни

847, George Town, Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

елементи; аудио, визуелни и аудио визуелни
датотеки
и
снимени
содржини
со

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

мултимедијални

(540)

содржини кои може да се симнуваат; онлајн
електронски изданија (кои може да се

забавни

програми

и

симнуваат од Интернет или од компјутерска
мрежа или од компјутерска база со податоци);
софтвер за инстант пораки; софтвер за
споделување
датотеки;
комуникациски
софтвер

за

електронска

размена

на

податоци, аудио, видео, слики и графики
преку компјутерски, мобилни, безжични и
телекомуникациски мрежи;
компјутерски
софтвер во форма на апликација за мобилни
направи и компјутери; софтверски апликации
за
користење
со
мобилни
направи;

(531) 26.04.06;26.04.24;26.11.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

9

научни,

компјутерски софтвер за процесирање слики,
наутички,

геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање и проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

графика, аудио, видео и текст; компјутерски
софтвер кој може да се симнува за
потпомагање на електронски пренос на
информации, податоци, документи, глас и
слики преку Интернет; компјутерски софтвер,
кој може да се симнува, кој овозможува
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корисниците да учествуваат на веб-базирани

симнуваат; алармни системи; безбедносни

состаноци и часови со пристап до податоци,

камери; мобилни направи за емитување

документи, слики и софтверски апликации
преку веб пребарувач; компјутерски софтвер

радио и телевизија; опрема за емитување
телевизија; камери; видео камери; слушалки

кој може да се симнува за пристап, гледање и
контрола на оддалечени компјутери и

за на глава; телефонски слушалки за во уво;
звучници; апарати и опрема за системи за

компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска
обработка во облак кој може да се симнува;

глобално позиционирање (ГПС); компјутерски
и електронски програми и софтвер и

облак-базиран софтвер кој може да се

програми

симнува; електронски публикации во вид на
списанија, статии, брошури, летоци, списоци

(вклучувајќи софтвер кој може да се симнува
од Интернет); екрани со течен кристал за

со податоци,
информативни материјали,
инструктивни материјали, кои може да се

телекомуникации и електронска опрема; сет
топ кутии; далечинско управување; програми

симнуваат, во областа на бизнисот, eтрговијата, информатичката технологија,

за складирање на податоци; очила и очила за
сонце; електронски огласни табли; кодирани

компјутерска

обработка

во

и

софтвер

за

видео

игри

облак,

или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш

телекомуникациите, Интернет, обуки за
бизнис и e-трговија, деловно, продажно,

и идентификациони картички; автоматски
благајнички машини, уреди за раздавање на

маркетинг
и
финансиско
управување;
компјутерски периферни уреди; ноутбук

кеш; електронски читачи на книги; тонер
патрони, празни, за печатачи и фотокопири;

компјутери;
компјутери;

лаптоп компјутери; преносни
рачни
компјутери;
лични

бебе монитори; видео бебе монитори;
заштитници за објективи; таблет компјутери;

дигитални асистенти; лични медиа плеери;

кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски

мобилни
телефони;
смарт
телефони;
дигитални камери; батерии, полначи за

картички за машини за видео игри; сите
вклучени
во
класа
9

батерии; компјутерски работни станици;
компјутерски
сервери;
хардвер
за

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работа со недвижнини;

компјутерско
и
телекомуникациско
вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери

ослободување и порамнување на финансиски
трансакции преку глобална компјутерска

и хабови за компјутерски мрежи; безжични и

мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски

жични модеми и комуникациски картички и
направи; држачи за лаптопи, компјутерски

услуги; услуги на кредитни картички,
процесирање и пренос на банкноти и плаќања

торби;
апарати
за
гаснење
пожар;
компјутерски
хардвер
и
фирмвер;

за тоа и обезбедување осигурување за
финансиски трансакции; услуги за трансфер

компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер
кој може да се симнува од Интернет);

на средства; пренос на средства по
електронски пат за други; пренос на плаќања

автомобилски навигациски систем; компакт

за други преку Интернет; финансиски услуги

дискови; дигитална музика (која може да се
симнува од Интернет); телекомуникациски

во вид на услуги за фактурирање и
процесирање на плаќања; организирање и

aпарати; подлоги за глувчиња; слушалки за
мобилен телефон; галантерија за мобилни

управување со наеми и закупи; закуп и наем
на недвижнини; оценување на недвижнини;

телефони; игри, слики, кинематографски
содржини, филмови и музика кои може да се

вреднување на недвижнини, финансирање на
недвижнини, инвестирањево недвижнини;
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посреднички услуги за недвижнини; услуги на

хуманитарно

собирање

агенции за недвижнини; услуги на агенции за

организирање

хуманитарни

домување; актуарски услуги; услуги за
управување со недвижнини и советодавни

хуманитарни збирки; изнајмување машини за
броење или процесирање на хартиени или

услуги; собирање на наемнини; изнајмување
канцеларии
(недвижнини);
изнајмување

железни пари; изнајмување на уреди за
раздавање
на
кеш
или
автоматски

апартмани и станови; обезбедување на
финансиски информации преку Интернет;

благајнички машини; услуги на онлајн
плаќања; услуги на сефови; уредување

услуги на сефови и издавање на патнички

финансии за градежни проекти; агенции за

ваучери; капитални инвестиции; финансиски
оценки
[осигурување,
банкарство,

увозно-извозно
ослободување);

недвижнини]; услуги на управување со
финансии и имот; осигурителни и финансиски

информативни
и
советодавни
услуги
поврзани со погоре наведените услуги; сите

услуги; финансиски услуги обезбедени преку
телекомуникации; услуги на финансиски

вклучени
во
класа
36
кл. 42
научни и технолошки услуги и

консултации и совети; онлајн банкарство;

истражување и планирање поврзано со нив;

банкарски услуги обезбедени он-лајн од
компјутерски бази со податоци или Интернет;

услуги
за
истражување;

услуги на посредување со хартии од
вредност, услуги на котирање на берзански

обезбедување веб страни со технологија која
им
овозможува
на
корисниците
да

цени; посредување за акции и обврзници,
финансиски анализи; услуги на дебитни

споделуваат
дизајнирање

картички, услуги на наплатни картички и

хардвер и софтвер; софтвер како услуга

услуги на гарантни чекови; банкарски услуги,
услуги на штедни сметки и инвестициски

(SaaS); компјутерски услуги поврзани со
пренос на информации, податоци, документи

услуги; услуги на финансиски ослободувања;
кредитно потврдување преку глобална

и слики преку Интернет; компјутерски услуги
поврзани со обезбедување онлајн пристап до

компјутерска информациска мрежа; услуги на
електронско управување со кредитен ризик;

интерактивна компјутерска база со податоци
со вести и други поврзани информации за

услуги на електронско плаќање при купување

филмски програми, прегледувања, журнали,

и електронско плаќање сметки; дебитни и
кредитни услуги на финансиски сметки;

спортови, концерти, познати личности и
забава; услуги на обезбедувач на услуги за

електронски банкарски услуги; издавање
вредносни картички, наплатни картички и

апликации
(ASP),
имено,
хостирање
компјутерски софтверски апликации од други;

дебитни картички; услуги на телефонски
кредитни картички; информативни услуги

услуги на обезбедувач на услуги за апликации
(ASP) за обезбедување софтвер во областa

поврзани

осигурување,

на одржување веб базирани конференции,

обезбедени онлајн од компјутерска база со
податоци или Интернет; агенција за

одржување
аудио
конференции,
праќањеелектронски пораки, соработка за

собирање такси за гас и струја; оценување
старини; оценување уметност; оценување

документи, одржување видео конференции, и
обработка на глас и повици; обезбедување

накит; оценување користени возила; достава
на даночни информации (финансиски услуги);

онлајн софтвер кој не може да се симнува за
потпомагање на интероперабилноста на

со

финансии

и
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повеќе софтверски апликации; услуги на

прилагодено пребарување на компјутерски

техничка поддршка (техничко советување)

бази со податоци и веб страници; кодирање и

поврзани со компјутерски софтвер и
апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта

декодирање на компјутерски и електронски
сигнали; претварање на физички податоци и

и преку телефон; компјутерски услуги, имено,
креирање онлајн заедницa за регистрираните

документи во електронски медиа формат;
услуги на тестирање и оценување на

корисници да учествуваат во дискусии, да
добиваат повратни информации од нивните

прозиводи; архитектонски и
услуги; дизајн на ентериер

колеги, да формираат виртуелни заедници,

канцеларии и станови; информациски услуги

да се ангажираат во социјално вмрежување и
размена
на
документи;
совети
за

на компјутери и компјутерски мрежи;
обезбедување на компјутерски програми за

компјутерска технологија обезбедени на
Интернет корисниците преку жешка линија за

управување со безбедносен ризик; услуги за
информации, знаење и тестирање на

поддршка; компјутерски услуги поврзани со
креирање индекси со информации, страни и

компјутерска
безбедност;
услуги
за
гарантирање на квалитетот; компјутерски

ресурси

на

компјутерски

дизајнерски
на згради,

мрежи;

услуги поврзани со потврдување на деловни

обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн
на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп

трансакции и подготовка на извештаи за нив;
компјутерски безбедносни услуги за контрола

компјутери, преносни компјутери и рачни
компјутери; дизајн на лични дигитални

на пристап до компјутери, електронски мрежи
и бази со податоци; безбедност на пренос на

асистенти и лични медиа плеери; дизајн на
мобилни телефони и смарт телефони; дизајн

податоци и трансакции преку компјутерски
мрежи;
советување
во
областа
на

на дигитални камери; компјутерски услуги;

безбедноста

компјутерско
компјутерска

на
на

советување во врска со обезбедување
телекомуникации; безбедносни услуги на

компјутерски
анализи;
компјутерско
програмирање во врска со одбрана од

компјутеризирани комуникациски мрежи;
обезбедување информации во областите на

вируси; услуги на софтвер за компјутерски
системи; компјутерски услуги во врска со

безбедноста
на
Интернет,
светски
распостранетиот веб и компјутеризираните

обезбедување

на

комуникациски мрежи; советодавни услуги во

поврзување помеѓу компјутерските корисници
за размена на
податоци; дизајн на

областите на безбедносни услуги на
Интернет, светски распостранетиот веб и

компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски
систем; дизајн и развој на веб страници;

компјутеризираните комуникациски мрежи,
услуги за информациска безбедност; услуги

хостирање веб страници за други; хостирање
компјутерски
апликациски софтвер
за

на потврдување за компјутерска безбедност;
компјутерски услуги во врска со онлајн

пребарување и преземање информации од

потврдување

бази со податоци и компјутерски мрежи;
обезбедување технички информации на

резервни копии на податоци сместени на
друго место; складирање на електронски

посебно барање од крајните корисници преку
телефон или глобална компјутерска мрежа;

податоци; обезбедување информации за
компјутерска технологија и програмирање

советодавни услуги во врска со компјутерски
софтвер; компјутерски услуги поврзани со

преку веб страни; компјутерска обработка во
облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во

програмирање; услуги
интеграција;
услуги

директни

услуги
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облак; обезбедување привремено користење

уништување

на облак-базиран софтвер кој не може да се

хербициди

симнува и софтвер за компјутерска обработка
во облак; електронско складирање на

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,

податоци;
компјутерски

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

обезбедување
системи
и

виртуелни
вируелни

штетници,

фунгициди,

компјутерски средини преку компјутерска
обработка во облак; изнајмување на софтвер

за
кл. 44

за

картографија;

услуги; хигиенска нега и нега на убавината на

консултативни, информативни и советодавни
услуги поврзани со погоре наведените услуги;

луѓето или животните; услуги од областа на
земјоделството,
градинарството
и

сите вклучени во класа 42

шумарството

(210) TM 2018/1086

(210) TM 2018/1087

забава;

услуги

на

(220) 06/11/2018
(442) 31/01/2019

шиење
медицински услуги; ветеринарни

(220) 06/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за угостителство, трговија

(731) Друштво за производство трговија и

и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДОО Тетово
Видое Смилевски Бато 1/1-лок3, Тетово,

услуги ЕКО ЛАЈФ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-2/д.п.2,
Скопје, MK

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(740) Наташа Пирковиќ Каровска
ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-2/д.п.2,
Скопје
(540)

(531) 05.03.13;27.03.11;27.05.01
(551) индивидуална

(591) црвена (пантоне 194), сива (пантоне
428)

(510, 511)
кл.
4
индустриски
масла
и
масти;мазива;соединенија
за
собирање

(531) 26.04.02;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
препарати;

фармацевтски
санитарни

и

ветеринарни

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,

прашина
со
навлажнување
и
врзување;горива (вклучително и течни горива
за мотори) и материи за осветлување;свеќи и
фитили за осветлување
(210) TM 2018/1089

средства за дезинфекција, препарати за
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(731) Друштво за производство, трговија и

загревани но не и горени; артикли за пушачи;

услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-

електронски направи и нивните делови со цел

импорт Скопје
ул. Јадранска Магистрала бр. 114, Скопје,

за загревање на тутун

MK
(540)

(210) TM 2018/1092

(220) 07/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Alvogen Pharma Trading Europe
EOOD
86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

DUTAPROSTAM
(591) темно сина, бела

(551) индивидуална

(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5

(510, 511)

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

кл. 35 услуги за посредување и трговија
кл. 36 изнајмување на станбен и деловен

фармацевтски

и

ветеринарни

се користат во медицината, храна за бебиња;

простор
кл. 37 изградба на станбен и деловен простор

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

(210) TM 2018/1091

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

(220) 06/11/2018
(442) 31/01/2019

хербициди

(731) British American Tobacco (Brands)
Limited,

(210) TM 2018/1094

(220) 07/11/2018
(442) 31/01/2019

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB

(731) Дарко Петрески

(740) Друштво за застапување од областа на

бул. Партизански Одреди бр. 106-1/20,
Скопје, MK

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(540)

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEO PURPLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, сиров или преработен;
производи од тутун; замени за тутун (не за
медицински цели); сите со цел да бидат

(591) сина и бела
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(531) 02.01.16;02.01.23;04.05.05;27.05.24

подготвени

(551) индивидуална

сендвичи;

(510, 511)
кл. 45
медицински

зеленчук; колачи кои содржат зеленчук, месо,
риба или живина; подготвен хот дог; пита со

услуги (услуги на

зајадење;
врапови

салати

(сендвичи);

со

паста;

пити

со

физиклана терапија и масажа)

месо; пици; тартови; тостиран леб; пити;
ролати од јајца; тортиљи; сосови за салати;

(210) TM 2018/1107

солени сосови, макала и филови; сосови;
преливи; песто (сос); закуски на база на

(220) 07/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Danish Crown A/S

житарици;

патеа

Marsvej 43 8960 Randers SØ, DK
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

кл. 31 зрна, земјоделски, градинарски и
шумски производи што не се опфатени со

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

другите класи; животни (живи); свежо овошје
и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе;

(540)

храна
кл. 43

за
животни;
пивски
слад
услуги за обезбедување храна и

пијалок; услуги за подготовка на храна; услуги
за
ресторани;
кафулиња;
кетеринг;
ресторани; кетеринг за храна и пијалоци;
(591) портокалова, бела

услуги за кантина; услуги за мезе-барови; хотдог колички; обезбедување информации

(531) 24.09.07;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
месо, риба, живина и дивеч,
вклучувајќи свежи, смрзнати и преработени
производи од свинско, говедско, риба, живина
и дивеч, колбаси, месни преработки; сланина;
обвивка на колбаси, природни или вештачки;
екстракти од месо, прехранбени масла и
масти; подготвени оброци кои содржат главно
месо, јајца, зеленчук; супи, прехрамбени

поврзани со подготовка на храна и пијалоци;
услуги за продажба на големо поврзана со
кетеринг за храна и пијалоци.
(210) TM 2018/1108

(220) 06/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ
ул. Маршал Тито бр. 1, Нов Дојран, MK
(540)

производи направени од месо, месни желеа,
подготовки за правење супа; преработени,
смрзнати,

сушени

и

готвени

овошја

и

зеленчуци; желеа, џемови, компоти; јајца;
млеко
и
млечни
производи
кл. 30 подготвени оброци од паста; лазањи;
подготвени оброци од ориз; замрзнати
одброци кои се содржат главно од паста;
замрзнати оброци кои се содржат од ориз;

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

однапред подготвени оброци од ориз кои

(531) 05.03.17;05.07.19;07.01.09
(551) индивидуална

истотака вклучуваат месо, риба или зеленчук;
закуски базирани на ориз; солени закуски на
база

на

брашно;

пченкарни

(510, 511)

закуски
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кл. 29

преработки и конзервирање на

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

маслинки

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

кл.
31
свежи
маслинки
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало:

(540)

преработка и конзервирање на маслинки
(210) TM 2018/1111

(220) 08/11/2018
(442) 31/01/2019

(300)
(731) INNOTECH INTERNATIONAL
Laboratory
(591) зелена, црвена, виолетова, жолта, сина

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110
Arcueil, FR

и бела
(531) 05.03.15;05.07.10;25.01.19

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

TOTHEMA
(551) индивидуална

(210) TM 2018/1113

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
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
хербициди

штетници,

фунгициди,

(220) 08/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за производство, трговија,
услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона
Визбегово, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

кл. 10 едицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали
за шиење
(210) TM 2018/1112

(220) 08/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за производство, трговија,
услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона
Визбегово, Скопје, MK

(591) зелена, жолта, виолетова, црвена,
портокалова
(531) 05.03.14;05.07.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови
(210) TM 2018/1114

(220) 08/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за производство, трговија,
услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона

(591) кафена, црна, зелена и бела

Визбегово, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(531) 05.03.14;05.07.13;25.01.19
(551) индивидуална

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови
(210) TM 2018/1116

(220) 08/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за производство, трговија,
услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона
(591) жолта, зелена, црвена, бела
(531) 05.03.14;05.07.14;25.01.19

Визбегово, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови
(210) TM 2018/1115

(220) 08/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за производство, трговија,
услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона
Визбегово, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(591) портокалова, кафена, зелена и бела
(531) 05.03.14;05.07.11;25.01.19

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови
(210) TM 2018/1117
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(731) Друштво за производство, трговија,

(551) индивидуална

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

(510, 511)

извоз Скопје
ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

Визбегово, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(210) TM 2018/1120

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/01/2019
(731) ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ

(220) 06/11/2018

ул. Маршал Тито бр. 1, Нов Дојран, MK
(540)

(591) жолта, црвена, зелена, бела
(531) 05.03.15;05.07.16;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од

(531) 05.03.17;05.07.19;07.01.09

овошје и овошни сокови

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/1118

кл. 29
преработка и конзервирање на
маслинки

(220) 08/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за производство, трговија,
услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

кл.
31
свежи
маслинки
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало:

извоз Скопје

прерабтка и конзервирање маслинки

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона
Визбегово, Скопје, MK

(210) TM 2018/1121

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(442) 31/01/2019
(731) ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ

(540)

ул. Маршал Тито бр. 1, Нов Дојран, MK
(540)

(591) црвена, зелена, кафена и бела
(531) 05.03.15;05.07.16;25.01.19

(220) 06/11/2018

(591) црна, зелена, жолта, кафена, бела,
сина
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(531) 05.03.17;05.07.19;07.01.09

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 29
преработка и конзервирање на

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

маслинки
кл.
31

маслинки

кл. 41 образование; обука; забава; спортски
и
културни
активности

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало:
прерабтка и конзервирање маслинки

кл. 42
наулни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со нив;

свежи

услуги
(210) TM 2018/1122

(220) 08/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Металотехника ДОО Прилеп
ул.Ѓорче Петров број 23, Прилеп, MK

за

индустриски

анализи

и

истражувања; проектирање и развој
компјутерски и хардвер и софтвер

на

(210) TM 2018/1127

(540)

(220) 12/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за производство, трговија,
услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона
Визбегово, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, сина
(531) 10.03.04;26.11.03;26.11.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
2
премачкувачки
(бои)
кл. 17 изалоциони бои; изолација на градби
против влага (елементи за изолација на
градба
против
влага)
кл. 19 премачкувачи (градежни материјали)
(210) TM 2018/1126

(220) 12/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Ангеловска Нина
ул. Јане Сандански 3-4/17, 1000, Скопје,
MK
(540)

(591) жолта, зелена, црвена и бела
(531) 05.03.15;05.07.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови
(210) TM 2018/1130

(220) 13/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
(591) црна, црвена и бела
(531) 18.01.19;27.05.01

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететски
супстанции што се користат во медицината

навлажнување
и
врзување;
горива
(вклучителнио и течни горива за мотори) и
материи за осветлување; свеќи и фитили за
осветлување,
бензен,
бензин,
гас
(производствен гас), гас во цврста состојба

(210) TM 2018/1131

(гориво), горива (моторни горива), дизел
гориво, моторно масло, нафта, нафта (нафта

(220) 13/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за производство и промет

за
домаќинство)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK

управување со работата; канцелариски
работи, изнајмување канцелариски машини и

(540)

опрема,

изнајмување

машини

за

фотокопирање, услуги при продажба на
големо и мало на нафта и нафтени деривати
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги, бензински станици за

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететски
супстанции што се користат во медицината

возила [полнење гориво и одржување], пумпи
за точење на гориво на сервисни станици
(210) TM 2018/1133

(210) TM 2018/1132

(220) 14/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

(220) 15/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за услуги и трговија
ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт
с.Бразда Чучер - Сандево
20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK
(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена CMYK 0, 80, 80, 0;

(591) сина и зелена
(531) 01.15.15;27.01.06

црна CMYK 30, 30, 30, 100;
(531) 26.04.02;26.04.22;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
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(510, 511)

(591) црвена, црна

кл. 16 печатени работи, материјали за обука

(531) 26.04.02;26.04.22;27.05.09

и
настава
(освен
кл. 41 образовни услуги, обука

(554)
(551) индивидуална

(210) TM 2018/1134

апарати)

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, материјали за обука

(220) 15/11/2018

и
настава
(освен
кл. 41 образовни услуги, обука

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за услуги и трговија

апарати)

ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт
с.Бразда Чучер - Сандево
20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK

(210) TM 2018/1136

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери

(731) Друштво за услуги и трговија
ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

с.Бразда Чучер - Сандево
20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Апостолска и

(220) 15/11/2018
(442) 31/01/2019

Партнери

HRMM HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT MASTER

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

CMM CHANGE MANAGEMENT
MASTER

кл. 16 печатени работи, материјали за обука
и
настава
(освен
кл. 41 образовни услуги, обука
(210) TM 2018/1135

апарати)

(220) 15/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за услуги и трговија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, материјали за обука
и
настава
(освен
кл. 41 образовни услуги, обука

апарати)

ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт
с.Бразда Чучер - Сандево
20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK

(210) TM 2018/1137

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери

(731) Друштво за услуги и трговија
ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

с.Бразда Чучер - Сандево
20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Апостолска и

(220) 15/11/2018
(442) 31/01/2019

Партнери
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)
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Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена CMYK 50,85,0,5
црна CMYK 30, 30, 30, 100
(531) 26.04.22;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, материјали за обука
и
настава
(освен
кл. 41 образовни услуги, обука
(210) TM 2018/1138

апарати)

(591) сина петрол, црна
(531) 26.04.02;26.04.22;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, материјали за обука
и
настава
(освен
апарати)
кл. 41 образовни услуги, обука

(220) 15/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за услуги и трговија
ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт

(210) TM 2018/1140

(220) 15/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за услуги и трговија

с.Бразда Чучер - Сандево
20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK

ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт
с.Бразда Чучер - Сандево
20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

FMM FINANCIAL MODELLING
MASTER

SPM STRATEGIC
PROCUREMENT MASTER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, материјали за обука
и
настава
(освен
кл. 41 образовни услуги, обука
(210) TM 2018/1139

апарати)

(220) 15/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за услуги и трговија
ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт
с.Бразда Чучер - Сандево
20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, материјали за обука
и
настава
(освен
апарати)
кл. 41 образовни услуги, обука
(210) TM 2018/1141

(220) 15/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за услуги и трговија

(740) Адвокатско друштво Апостолска и

ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт
с.Бразда Чучер - Сандево

Партнери

20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK
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(740) Адвокатско друштво Апостолска и

(442) 31/01/2019

Партнери

(731) Qatar National Bank

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

P.O. Box 1000 Doha, QA
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(540)

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Qatar National Bank
(591) портокалова (CMYK 0:30:90:0 RGB
253:185:51)

(551) индивидуална
(510, 511)

црна (CMYK 30:30:30:100 RGB 0:0:0)
(531) 26.04.02;26.04.22;27.05.09

кл. 36 финансиски работи имено банкарски
услуги;монетарни работи, имено монетарна
размена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, материјали за обука

(210) TM 2018/1144

и
настава
(освен
кл. 41 образовни услуги, обука

(442) 31/01/2019
(731) Qatar National Bank

апарати)

(220) 15/11/2018

P.O. Box 1000 Doha, QA
(210) TM 2018/1142

(220) 15/11/2018
(442) 31/01/2019

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(731) Друштво за услуги и трговија
ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

с.Бразда Чучер - Сандево
20 бр. 82 Бразда, Чучер - Сандево, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

RBIA RISK BASED INTERNAL
AUDITOR

(531) 24.15.03;24.15.13;26.03.23;27.05.17
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, материјали за обука
и
настава
(освен
кл. 41 образовни услуги, обука
(210) TM 2018/1143

апарати)

(220) 15/11/2018

(510, 511)
кл. 36 финансиски работи имено банкарски
услуги;монетарни работи, имено монетарна
размена
(210) TM 2018/1145
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ул. Ванчо Николески бр. 1, Охрид, MK

(442) 31/01/2019
(731) Qatar National Bank

(740) Адвокат Рамије Муса

P.O. Box 1000 Doha, QA
(740) Друштво за застапување од областа на

ул. Струшка бр. 2, Тетово
(540)

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) црна и сина
(531) 02.09.10;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 медицински апарати и инструменти

(531) 28.01.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи имено банкарски
услуги;монетарни работи, имено монетарна
размена
(210) TM 2018/1146

кл. 44
медицински клиники, медицински
услуги, ортодонски услуги
(210) TM 2018/1156

(220) 16/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ

(220) 15/11/2018
(442) 31/01/2019

експорт импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1,

(731) Qatar National Bank
P.O. Box 1000 Doha, QA

1000, Скопје, MK

(740) Друштво за застапување од областа на

(540)

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, портокалова, сива, бела,
жолта, сина, тиркизна, кафена и црна
(531) 01.05.24;01.05.25;18.05.10

(591) црна, бела и сива
(531) 24.15.03;24.15.13;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 финансиски работи имено банкарски
услуги;монетарни работи, имено монетарна

кл. 35 рекламирање, трговија на мало со
кондиторски
производи

размена

кл. 41 разонода, збава и рекреација на луѓето

(210) TM 2018/1148

(220) 14/11/2018
(442) 31/01/2019

(210) TM 2018/1157

(220) 16/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Љубо Јолевски
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(731) Друштво за трговија на големо и

на

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ

услуги при продажба на големо и мало на:

производи

за

широка

потрошувачка

експорт импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1,

козметички средства; детска козметика;
средства за лична хигиена; средства за

1000, Скопје, MK
(540)

хигиена
во
домаќинство;
кондиторија;
текстил; музички и видео записи; весници, и
канцелариски прибор; книги; игри и играчки;
предмети од кожа и позамантерија;
медицински

препарати

и

ортопедски

помагала; часовници и накит; цвеќе; школски
програм; предмети за подарок
(591) бронзена
(531) 11.03.01;11.03.04;27.05.01

(210) TM 2018/1159

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за трговија на големо и

кл.
кл. 41

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ

35
рекламирање
услуги за обезбедување храна и

(220) 16/11/2018

пијалоци

експорт импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1,

(210) TM 2018/1158

1000, Скопје, MK
(540)

(220) 16/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1,

(591) бронзена, црна и бела
(531) 26.11.09;27.05.17

1000, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; огласување; водење на
работење;
управување
со
работи;

(591) розова

канцелариски

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална

кл. 36 финансиски работи; монегарни работи;
работи поврзани
за
недвижен
имот

(510, 511)

кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски
услуги

кл. 16 хартија, картон и производи од нив кои
не се опфатени со други класи, иечатени
работи,
книговезнички
фотографии,
канцелариски

материјал,
материјал,

пластични материјали за пакување кои не се
опфатени во другите калси, печатарски букви,

работи

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање
стока
кл. 41 забава; спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалаци

клишиња
кл. 35 услуги при трговија на големо и мало

(210) TM 2018/1160

(220) 16/11/2018
(442) 31/01/2019
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(731) Друштво за трговија на големо и

објавување

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ

електронски книги и списанија, текстови

книги,

он-лајн

експорт импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1,

(објавување текстови)
рекламни текстови

1000, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2018/1165

со

публикување
исклучок

на

(220) 19/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за деловни услуги,
внатрешна и надворешна трговија АЛФА
СИД Андријана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 84-1/2, Аеродром, Скопје,
MK
(540)
(591) бронзена и бела
(531) 07.01.24;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање;трговија на мало на

(591) сина, црвена, жолта, зелена, виолетова
(531) 27.05.04

производи за домаќинство

(551) индивидуална

(210) TM 2018/1164

(510, 511)
кл. 16 хартија, брошури, весници, списанија,

(220) 19/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Друштво за деловни услуги,

периодични
публикации,
печатени
материјали, печатени публикации, детски

внатрешна и надворешна трговија АЛФА
СИД Андријана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

сликовници,
каталози,
книги
кл. 35 дизајнирање рекламен материјал,

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

дистрибуција

на

примероци,

комјутерско

рекламирање преку интернет, рекламирање,
фотокопирање

(540)

кл. 41 издаваштво, електронско издаваштво,
објавување книги, он-лајн публикување
(591) сина, црвена, жолта, зелена, виолетова

електронски книги и списанија, текстови
(објавување текстови) со исклучок на

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

рекламни текстови

(510, 511)
кл. 16 хартија, брошури, весници, списанија,

(210) TM 2018/1166

периодични

публикации,

печатени

материјали, печатени публикации, детски
сликовници,
каталози,
книги
кл. 35 дизајнирање рекламен материјал,
дистрибуција на примероци, комјутерско
рекламирање преку интернет, рекламирање,
фотокопирање

(220) 19/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за деловни услуги,
внатрешна и надворешна трговија АЛФА
СИД Андријана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 84-1/2, Аеродром, Скопје,
MK
(540)

кл. 41 издаваштво, електронско издаваштво,
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на кожа; масла, креми и лосиони за кожа;
препарати за бричење; препарати за пред
бричење и после бричење; колонска вода;
препарати за депилирање; производи за

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

потемнување и за заштита од сонце;
козметика; шминка и производи за вадење на

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, брошури, весници, списанија,
периодични
публикации,
печатени
материјали, печатени публикации, детски
сликовници,
каталози,
книги
кл. 35

дизајнирање рекламен материјал,

дистрибуција на примероци, комјутерско
рекламирање преку интернет, рекламирање,

шминка; вазелин; производи за нега на усни;
пудра во прав; памучна волна за козметичка
употреба; памучни стапчиња за козметичка
употреба; книжни марамчиња, влошки или
влажни марамчиња импрегнирани или
претходно навлажнети со лични средства за
чистење или козметички лосиони; маски за
убавина, маски за лице

фотокопирање
кл. 41 издаваштво, електронско издаваштво,

(210) TM 2018/1169

објавување книги, он-лајн публикување
електронски книги и списанија, текстови

(731) Novartis AG

(објавување

текстови)

со

исклучок

на

рекламни текстови
(210) TM 2018/1167

(220) 20/11/2018
(442) 31/01/2019

4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(220) 19/11/2018
(442) 31/01/2019

(540)

(731) Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ

UNOFAST

07632, US

(551) индивидуална

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2018/1170

(220) 20/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Novartis AG

NOXZEMA

4002 Basel, CH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
сапун;
парфимерија;

препарати

за

есенцијални

чистење;
масла;

дезодоранси и антиперспиранти; препарати
за нега на коса; шампони и кондиционери; бои
за коса; производи за стилизирање на коса;
немедицински
тоалетни
препарати;
препарати за бања и туш; препарати за нега

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

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

фармацевтски препарати за човечка

(442) 31/01/2019

употреба

(731) Novartis AG

(210) TM 2018/1174

4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(220) 20/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Pharmacia & Upjohn Company LLC

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001,
US

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

VILGIMUS

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

UPJOHN

употреба

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/1178

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки
и ветеринарни апарати и инструменти;

(731) Illumina, Inc

вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; материјали за шиење;

5200 Illumina Way San Diego, California
92122, US

терапевтски и помошни уреди прилагодени за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

хендикепираните лица; апарати за масажа;
апарати, уреди и производи за нега на

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(220) 21/11/2018
(442) 31/01/2019

доенчиња; апарати, уреди и производи за
сексуална активност; медицински уреди за

ILLUMINA

офталмолошка употреба

(551) индивидуална
(220) 21/11/2018

(510, 511)

(442) 31/01/2019
(731) Novartis AG

кл. 1 реагенси, анализи, ензими, хемиски
препарати, биолошки примероци во вид на

4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

човечко ткиво или човечкa телеснa течност,
животинско ткиво или животинскa телеснa

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

течност,
култури
од
микроорганизми,
растително ткиво и нуклеотиди за научна и

(540)

истражувачка употреба, не за медицински

(210) TM 2018/1175

или ветеринарни цели; комплети реагенси
сочинети примарно од нуклеотиди, реагенси,

VILSPOX
(551) индивидуална

ензимски супстрати, ублажувачи, хемиски
препарати, биолошки препарати во вид на

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

човечко ткиво или човечкa телеснa течност,
животинско ткиво или животинскa телеснa

употреба

течност,

(210) TM 2018/1176

растително ткиво и ензими за научна и
истражувачка употреба, не за медицински

(220) 21/11/2018
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или
кл. 9

ветеринарни

цели

да

се

симнува;

обезбедување

онлајн

компјутерски хардвер и софтвер за

компјутерски софтвер кој не може да се

користење во областите на секвенцирање на
нуклеинска
киселина,
генотипизација,

симнува за прилагоден дизајн и порачка на
анализи, нуклеински киселини и реагенси;

медицинска
дијагностика,

ветеринарна
дијагностика,

софтвер како услуга (SaaS), имено, софтвер
за хостирање за користење од други за

медицинско
истражување,
ветеринарно
истражување, дијагностичко истражување,

користење во прилагоден дизајн и порачка на
анализи, нуклеински киселини и реагенси во

клиничкo истражување, развој на лекови,

областите на секвенцирање на нуклеинска

истражување
за
развој
на
лекови,
истражување во медицински лаборатории,

киселина,
генотипизација,
дијагностика,
ветеринарна

медицинска
дијагностика,

ветеринарни науки и истражување, природни
науки,
биологија,
микробиологија,

клиничка
дијагностика,
истражување, ветеринарно

медицинско
истражување,

биотехнологија,
безбедност на

дијагностичко
истражување,
клиничко
истражување, развој на лекови, истражување

дијагностика,
клиничка

земјоделие,
форензика,
храна, метагеномика, и

генетика; научни апарати и инструменти

за

имено, секвенцери на нуклеинска киселина,
направи за генетска анализа и генотипирање,

лабораториско истражување, ветеринарна
наука и истражување, природни науки,

скенери, електронски направи за обработка
на слики и анализатори, oпрема за собирање

биологија, микробиологија, биотехнологија,
земјоделие, форензика, безбедност на храна,

примероци за тестирање, инструменти за
контрола на квалитетот на примероци,

метагеномика и генетика; услуги на
секвенцирање на нуклеинска киселина и

патрони со реагенси за секвенцирање и

анализи за научни и истражувачки цели;

подлоги, опрема за поготовка на пробни
примероци и лабораториска опрема за

услуги на секвенцирање и анализирање на
геном за научни и истражувачки цели; услуги

лабораториска употреба; микропроцесори;
процесори на податоци; биоинформатички

на генетички анализи и известување за
научни и истражувачки цели; инсталирање и

процесор на податоци за секвенцирање на
нова генерација (NGS); картички со

одржување на компјутерски софтвер и
апликации со бази со податоци за други за

интегрирани

чипови;

користење во областите на секвенцирање на

кодирани електронски чип картички кои
содржат програми кои се користат за

нуклеинска киселина и генотипизација,
медицинска
дијагностика,
клиничка

секвенцирање
на
ДНК;
компјутерски
апликациски софтвер за мобилни телефони,

дијагностика,
медицинско
истражување,
клиничко
истражување, природни науки,

преносни медиа плеери, рачни компјутери,
таблет компјутери, и општо компјутери,

биологија, развој на лекови, истражувања за
развој на лекови, молекуларна дијагностика,

имено,

лабораториска

кола;

софтвер

кој

компјутерски

им

овозможува

на

развој

на

лекови,

медицина,

медицинско

биотехнологија,

корисниците да примаат и складираат нивни
ДНК податоци, и да овластат медицински и

земјоделие, форензика и генетика; клиничка
дијагностика и советодавни услуги во

истражувачки персонал да ги користи тие
податоци

областите на секвенцирање на нуклеинска
киселина,
генотипизација,
медицинска

кл. 42 обезбедување он-лајн компјутерски
софтвер на пребарувачка машина кој не може

дијагностика,
ветеринарна
клиничка
дијагностика,
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истражување,

ветеринарно

истражување,

генетика; дизајн и развој на автоматизирани

дијагностика, клиничко истражување, развој

лабораториски

на лекови, истражување за развој на лекови,
медицинско лабораториско истражување,

опрема и компјутерски системи за други;
обезбедување советодавни услуги за други

ветеринарна наука и истражување, природни
науки,
биологија,
микробиологија,

поврзани со управување со податоци и развој
на
инфраструктура
на
информатичка

биотехнологија,
безбедност на

технологија; обезбедување советодавни
услуги за други поврзани со планирање на

генетика;

земјоделие,
форензика,
храна, метагеномика, и

научни

медицински
компјутерски

лабораториски

услуги;

капацитети,

апарати,

намалување

лабораториска

на

ризик,

лабораториски
услуги;
услуги, имено, услуги на

обезбедување на простории за обука и
управување со флота на научни инструменти

провајдер на хостирање во облак и провајдер
на услуги на лице место за складирање,

во врска со работењето на лаборатории и
простории за научно истражување; услуги за

анализирање и споделување информации во
областите на секвенцирање на нуклеинска

докажување на концепти за други, имено,
научно
и
техничко
советување
и

киселина,

истражувачки

генотипизација,

медицинска

дијагностика,
ветеринарна
клиничка
дијагностика,

дијагностика,
медицинско

истражување,
дијагностичко

ветеринарно истражување,
истражување,
клиничко

услуги

поврзани

екесприментален дизајн, подготовка
библиотеки, контрола на квалитет
библиотеки,
следење
контрола на квалитет

со
на
на

на
примероци,
на примероци и

истражување, развој на лекови, истражување
за
развој
на
лекови,
медицинско

подготовка на прилагодени протоколи и
упатства за корисникот; дизајн и подготовка

лабораториско истражување, ветеринарни

на бази со податоци за други за собирање,

науки и истражување, природни науки,
биологија, микробиологија, биотехнологија,

складирање, анализирање и известување
биолошки информации; изнајмување на

земјоделие, форензика, безбедност на храна,
метагеномика и генетика; обезбедување

лабораториска опрема

онлајн мрежна услуга која им овозможува на
корисниците да складираат, пристапуваат,

(210) TM 2018/1180

управуваат,

(731) KOC HOLDING ANONIM SIRKETI

анализираат

и

споделуваат

(220) 22/11/2018
(442) 31/01/2019

податоци за користење во областите на
секвенцирање на нуклеинска киселина,

Nakkastepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk,
Istanbul, TR

генотипизација,
ветеринарна

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

дијагностика,
ветеринарно

медицинска дијагностика,
дијагностика,
клиничка

медицинско
истражување,

истражување,
дијагностичко

истражување, клиничко истражување, развој

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

на лекови, истражување за развој на лекови,
медицинско лабораториско истражување,
ветеринарна наука и истражување, природни
науки,
биологија,
микробиологија,
биотехнологија,
безбедност на

земјоделие,
форензика,
храна, метагеномика и

(591) бела, црвена и црна
(531) 03.11.07;27.05.01
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл.

44

медицински

услуги,

услуги

за

разубавување,
ветеринарни
услуги,
фармрески услуги, одгледување на животни,
потковување на коњи и одржување на коњски
копита, медицински советодавни услуги во

(591) темно сина, бела, зелена, црвена

областа на човековото здравје

(531) 24.07.01;27.05.01;27.05.24

(210) TM 2018/1181

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 22/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) KOC HOLDING ANONIM SIRKETI

кл. 25 облека, обувки и капи; модни додатоци,
ремени, марами, жартели, држачи за кошули,

Nakkastepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk,
Istanbul, TR

шалови
кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани,

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

петлици, закачќки и окца, топуски изгли;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

брошеви [додатоци на облека], значки за
облека што не се од благородни метали

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управувањето со работа; канцелариски
работи; организирање на модни ревии за
рекламни и комерцијали цели; увоз-извоз и
трговија на големо и мало со: облека, обувки

(591) бела, црвена и црна
(531) 03.11.07;27.05.17

и капи; модни додатоци, ремени, марами,
жартели, држач за кошули, шалови; тантела и

(551) индивидуална
(510, 511)

везови, панделки и гајтани, петлици, закачќки
и окца, топуски изгли; брошеви [додатоци на

кл. 44
медицински услуги, услуги за
разубавување,
ветеринарни
услуги,

облека], значки за облека што не се од
благородни метали

фармрески услуги, одгледување на животни,
потковување на коњи и одржување на коњски

(210) TM 2018/1183

копита, медицински советодавни услуги во
областа на човековото здравје
(210) TM 2018/1182

(220) 22/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Пантовиќ Ненад and Поповски
Кристијан
ул. Гиго Михајловски бр.9, МК, -- and ул.

(220) 23/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Емил Зола бр.10, МК, -(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MONTE PLOGAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива),
имено вино; вино порто; црвено вино; бело
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вино;

вино;

кл. 16 хартија, картон и производи од нив кои

шампањ; овошно вино; трпезно вино; греано

непенливо

вино;

пенливо

не се опфатени со другите класи, печатени

вино; шприцер, аперативно вино

работи,
книговезнички
фотографии,
канцелариски

(210) TM 2018/1184

пластични матерјали за пакување кои не се
опфатени со другите класи, печатарски букви

(220) 23/11/2018
(442) 31/01/2019

материјал,
материјал,

(731) British American Tobacco (Brands)
Limited,

кл. 35 рекламирање

Globe House, 4 Temple Place, London

(210) TM 2018/1186

WC2R 2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа на

(442) 31/01/2019
(731) Колор Медиа Плус доо

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Симеон Кавракиров бр. 20/1-19, Скопје,
MK

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

(220) 23/11/2018

(540)

NEO CREAMY TOBACCO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

34

тутун,

сиров

или

преработен;

производи од тутун; замени за тутун (не за
медицински цели); сите со цел да бидат
загревани но не и горени; артикли за пушачи;
електронски направи и нивните делови со цел

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
весници, печатени изданија,
публикации; хартија, картон и производите од

за загревање на тутун

нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,

(210) TM 2018/1185

печатарски букви, клишиња, печатени
изданија, печатарски производи, брошури,

(220) 23/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1,
1000, Скопје, MK
(540)

фотографии, известувања, книги, нацрти,
магазини
кл. 35
рекламирање, рекламирање во
списанија;
управување

водење
на
со работата;

работењето;
канцелариски

работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање

(професионално

бизнис

консултирање);
бизниз
менаџмент
кај
уметничките професии; демонстрација на
(591) црна, бела и бронзена

производи,
вработување

(531) 27.05.01;27.05.10;27.05.11;27.05.17
(554)

дејноста, издавање лиценци за стоки и услуги
за други лица (комерцијална администрација

(551) индивидуална
(510, 511)

за издавање лиценци за стоки и сулуги за
други
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маркетинг услуги, изложби (организирање на

лајн

изложби) во комерцијални и рекламни цели,

даунлодираат,

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите, изнајмување рекламен простор,

исклучок на рекламни текстови, образование
(информирање
за
образование),

информации, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), информативни агенции;

организирање
саеми,
организирање
натпревари,
организирање
и
водење

комуникациски медиуми (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми), за

работилници, организирање и водење
семинари,
симпозиуми,
организирање

малопродажба; оп-Ипе рекламирање по пат

изложби за културни или образовни цели,

на компјутерска мрежа односи со јавност,
промоција, промовирање на продажбата за

презентација на дела од визуелна уметност
или литература пред јавноста за забавни или

трети лица, објавување рекламни текстови,
дејности, плакатирање /огласување/, преписи

образовни цели, изложби (организирање
изложби за културни или образаовни цели),

на соопштенија, промоција /продажба за
трето
лице/,
пропагандни
дејности,

пишување текстови што не се рекламни,
подготвување и емтиување на вести,

проучување

пазарот

што

не

објавување

може

да

се

текстови,

со

/маркетинг/,

преведување, публикации и дистрибуција на

рекламирање по пат на радио рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи

печатени медиуми и снимки, приредби
(одржување
приредби),
разговори

(ширење на рекламни огласи), организирање
трговски саеми за комерцијални или

(организирање и водење на разговорите),
разонода, текстови (пишување текстови) што

рекламни цели, ширење на рекламни огласи
и рекламен материјал (трактати, проспекти,

не се рекламни текстови, продавање на
билети, услуги на репортери, услуги на

печатени материјали, примероци), обработка

пишување сценарија, телевизиски програми

на текстови, организирање дејности и
советувања за организирање од областа на

(продукција
програми),

архитектурата и ентериерите; советување за
бизнис работење и организација; телевизиско

фотографски
(организирање

рекламирање; уметнички професии (бизнис
менаџмент кај уметничките професии)

конференции (организирање и водење на
конференции), ноќни клубови

кл. 41

на

публикации

на радио и телевизиски
услуги
на
фотографија,
репортажи,
и водење на

конгреси
конгреси),

образовни услуги; обука; забава,

спортски и културни активности; услуги за
продукција на радио и телевизиски програми,

(210) TM 2018/1187

забавни програми. шоу програми (продукција
на шоу програми); резервирање места за шоу

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

програми; организирање
[импресарио
услуги];

, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ

шоу програми
електронско

(220) 23/11/2018
(442) 31/01/2019

издаваштво, забава (планирање на забава),

ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

информации за образовни и забавни настани,
известување за забави, звучни записи

(540)

(изнајмување звучни записи), конференции
(организирање и водење конференции), онлајн публикување електронски книги и
списанија, обезбедување на електронски он-

GPOIL
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 4

индустриски масла и масти; мазива;

соединенија

за

собирање

прашина

со

кл. 35 агенции за вработување, советување
за

бизнис

работење

и

организација;

навлажнување
и
врзување;
горива
(вклучителнио и течни горива за мотори) и

раководење со персонал (консултации за
раководење со персонал), советување за

материи за осветлување; свеќи и фитили за
осветлување,
бензен,
бензин,
гас

организирање на работење; подготвување на
платни списоци; персонал (вработување на

(производствен гас), гас во цврста состојба
(гориво), горива (моторни горива), дизел

персонал); рекламен простор (изнајмување
рекламен простор); секретарски услуги,

гориво, моторно масло, нафта, нафта (нафта

аутсорсинг услуги (поддршка на бизниси);

за
домаќинство)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

психолошко тестирање за селекција
персонал, пишување рекламни текстови

управување со работата; канцелариски
работи, изнајмување канцелариски машини и

(210) TM 2018/1189

опрема,
изнајмување
машини
за
фотокопирање, услуги при продажба на

(442) 31/01/2019
(731) Варвара Николова

големо и мало на нафта и нафтени деривати

ул. Хо ши Мин бр. 211 а, 1000, Скопје, MK

кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги, бензински станици за

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

возила [полнење гориво и одржување], пумпи
за точење на гориво на сервисни станици

(540)

(210) TM 2018/1188

на

(220) 26/11/2018

(220) 26/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Приватна агенција за вработување
ВРАБОТУВАЊЕ ХР СОЛУТИОНС Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 24/1-5, Центар,
Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна
(531) 26.01.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи поврзани со недвижен
имот
(591) црвена, бела, црна
(531) 26.04.16;27.05.01;27.05.24

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирањето поврзано со

(551) индивидуална

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

(510, 511)

хардвер и софтвер
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смекнувачи,
(210) TM 2018/1190

освежување

(сапуни

за

освежување), отнување на одводни цевки

(220) 27/11/2018

(442) 31/01/2019
(731) Друштво за производство, трговија и

(препарати за отнување на одводните цевки),
паркети (восок за л'скање паркет), перење

услуги АКТИФФ ДОО Скопје
ул. „ЧАИРСКА“ бр. 6 , Скопје, MK

(средства за белење), перење (средства за
перење), перење алишта (правила за

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

перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење, платно

(540)

(брусно платно), полирање (препарати за
полирање), сапуни, сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штиркање/, сода
(раствор за перење /лукшија/), сода за
белење алишта, соли за белење, средства за
отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на

(591) бела, темно сина, виолетова

автомобилски стакла), стапчиња обложени со

(531) 26.05.18;27.05.24
(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;
белење (сода за белење), белење (соли за
белење), белила /деколоранти/ за козметичка
употреба, бричење (производи за бричење),
врзувачки

средства

/анстригенси/

за

козметичка употреба, вулканска пепел за
чистење,
дезодорирачки
детергенти
различни од оние што се користат во
медицината или во текот на производни
процеси,
избелување
(производи
избелување)
/алкалии/,
јаглерод
терпентински

топ,

капење

за
на

(козметички

препарати за капење), кожа (креми за кожни
производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожни
производи), креми /пасти/ за чевли, лак
(производи за отстранување на лакот),
лепила, шамичиња натопени во козметички
лосиони, масла за чистење, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на
боите) за употреба во домаќинството,

памук за козметичка употреба, тапети
(производи за чистење на тапетите), течни
детергенти;
терпентин
/производ
за
одмастување/, дамки (средства за чистење на
дамки), хартија (хартаја за триење), хартија за
полирање /мазнење/, хартија за стружење,
чевли (креми за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони и штирак за мазнење
(пеглање)
кл. 5 хигиенски производи за медицинска
употреба;
дезинфекциони
средства;
шамичиња,
хигиенски
шамичиња
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал, водење дејност (служби за
давање совети за водење на одделни
дејности), дејности (консултации за водење
на дејностите), дејности (професионални
консултации), демонстрација на производи,
огласување и рекламирање, услуги при
продажба на големо и мало и увоз-извоз со:
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;белење (сода за белење), белење
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(соли за белење), белила /деколоранти/ за

(пеглање);хигиенски

козметичка употреба, бричење (производи за

медицинска

бричење), врзувачки средства /анстригенси/
за козметичка употреба, вулканска пепел за

средства;шамичиња, хигиенски шамичиња

чистење,
дезодорирачки
детергенти
различни од оние што се користат во

(210) TM 2018/1191

медицината или во текот на производни
процеси,
избелување
(производи
за

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota Motor

избелување)

Corporation)

/алкалии/,

јаглерод

на

производи

за

употреба;дезинфекциони

(220) 27/11/2018
(442) 31/01/2019

терпентински топ, капење (козметички
препарати за капење), кожа (креми за кожни

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожни

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

производи), креми /пасти/ за чевли, лак
(производи за отстранување на лакот),

PROACE CITY

лепила, шамичиња натопени во козметички
лосиони, масла за чистење, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на

(551) индивидуална
(510, 511)

боите) за употреба во домаќинството,
смекнувачи,
освежување
(сапуни
за

кл. 12
делови

освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),

(210) TM 2018/1192

паркети (восок за л'скање паркет), перење

автомобили и нивните структурни

(220) 28/11/2018
(442) 31/01/2019

(средства за белење), перење (средства за
перење), перење алишта (правила за

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење, платно

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR

(брусно платно), полирање (препарати за
полирање), сапуни, сјај (производи за

(740) Друштво за застапување од областа на

постигнување сјај), скроб /штиркање/, сода

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(раствор за перење /лукшија/), сода за
белење алишта, соли за белење, средства за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стапчиња обложени со
памук за козметичка употреба, тапети
(производи за чистење на тапетите), течни
детергенти;терпентин
/производ
за
одмастување/, дамки (средства за чистење на
дамки), хартија (хартаја за триење), хартија за
полирање /мазнење/, хартија за стружење,
чевли (креми за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони и штирак за мазнење

(591) бела, црна, црвена, бордо и окер
(531) 25.01.25;25.07.20;26.11.12

208

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(551) индивидуална

(731) Novartis AG

(510, 511)

4002 Basel, CH

кл.
30
бисквити;
чоколади;слатки;крекери;наполитанки;торти;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

тартови;десерти, имено, слаткарски десерти,
десерти базирани на брашно и чоколада;мус

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

десерти;замрзнати
десерти;сладоледи;десерт со мраз
(210) TM 2018/1197

VIGLUCON
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 28/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota Motor

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(210) TM 2018/1200

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(220) 26/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

847, George Town, Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

YARIS CROSS

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
делови

(540)

автомобили и нивните структурни

(210) TM 2018/1198

(220) 26/11/2018
(442) 31/01/2019

(531) 27.03.15;27.05.01;27.05.22
(551) индивидуална

(731) Novartis AG
4002 Basel, CH

(510, 511)
кл. 9

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

геодетски,

сигнализирање и проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување;апарати
и
инструменти
за
спроведување, вклучување и исклучување,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(220) 26/11/2018
(442) 31/01/2019

наутички,

инструменти за мерење тежина, мерење,

VILGITOR

(210) TM 2018/1199

научни,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук
или слики;магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање;механизми за апаратите

209

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

што се активираат со жетони;регистарски

мрежи;софтвер за компјутерска обработка во

каси,

за

облак кој може да се симнува;облак-базиран

податоци
и
програми;софтвер

софтвер кој може да се симнува;електронски
публикации во вид на списанија, статии,

за процесирање електронски плаќања до и од
други;софтвер
за

брошури, летоци, списоци со податоци,
информативни материјали, инструктивни

автентификација;компјутерски софтвер кој
може да се најде на Интернет;компјутерски

материјали, кои може да се симнуваат, во
областа
на
бизнисот,
e-трговијата,

софтвер за интерактивна забава, кој им

информатичката технологија, компјутерска

овозможува на корисниците да го прилагодат
гледањето, слушањето и играчкото искуство

обработка во облак, телекомуникациите,
Интернет, обуки за бизнис и e-трговија,

преку селектирање и уредување на приказот
и изведбата на аудио, видео и аудио

деловно, продажно, маркетинг и финансиско
управување;компјутерски
периферни

визуелни елементи;аудио, визуелни и аудио
визуелни датотеки и снимени содржини со

уреди;ноутбук
компјутери;преносни

мултимедијални

компјутери;лични дигитални асистенти;лични

машини

за

сметање,

обработка
на
компјутери;компјутерски

забавни

опрема

програми

и

компјутери;лаптоп
компјутери;рачни

содржини кои може да се симнуваат;онлајн
електронски изданија (кои може да се

медиа
плеери;мобилни
телефони;дигитални

симнуваат од Интернет или од компјутерска
мрежа или од компјутерска база со

полначи за батерии;компјутерски работни
станици;компјутерски сервери;хардвер за

податоци);софтвер
пораки;софтвер

компјутерско
и
телекомуникациско
вмрежување;адаптери, прекинувачи, рутери

за
за

датотеки;комуникациски

инстант
споделување
софтвер

телефони;смарт
камери;батерии,

за

и хабови за компјутерски мрежи;безжични и

електронска размена на податоци, аудио,
видео, слики и графики преку компјутерски,

жични модеми и комуникациски картички и
направи;држачи за лаптопи, компјутерски

мобилни, безжични и телекомуникациски
мрежи;компјутерски софтвер во форма на

торби;апарати
пожар;компјутерски

апликација
за
мобилни
направи
компјутери;софтверски
апликации

фирмвер;компјутерски софтвер (вклучувајќи
софтвер кој може да се симнува од

и
за

за

гаснење
хардвер
и

користење со мобилни направи;компјутерски

Интернет);автомобилски

софтвер за процесирање слики, графика,
аудио, видео и текст;компјутерски софтвер кој

систем;компакт
(која
може

може да се симнува за потпомагање на
електронски
пренос
на
информации,

Интернет);телекомуникациски
aпарати;подлоги за глувчиња;слушалки за

податоци, документи, глас и слики преку
Интернет;компјутерски софтвер, кој може да

мобилен телефон;галантерија за мобилни
телефони;игри,
слики,
кинематографски

се симнува, кој овозможува корисниците да

содржини, филмови и музика кои може да се

учествуваат на веб-базирани состаноци и
часови со пристап до податоци, документи,

симнуваат;алармни
системи;безбедносни
камери;мобилни направи за емитување

слики и софтверски апликации преку веб
пребарувач;компјутерски софтвер кој може да

радио и телевизија;опрема за емитување
телевизија;камери;видео камери;слушалки за

се симнува за пристап, гледање и контрола на
оддалечени компјутери и компјутерски

на глава;телефонски слушалки за во
уво;звучници;апарати и опрема за системи за
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глобално позиционирање (ГПС);компјутерски

апартмани и станови; обезбедување на

и

и

финансиски информации преку Интернет;

програми и софтвер за видео игри
(вклучувајќи софтвер кој може да се симнува

услуги на сефови и издавање на патнички
ваучери; капитални инвестиции; финансиски

од Интернет);екрани со течен кристал за
телекомуникации и електронска опрема;сет

оценки
[осигурување,
банкарство,
недвижнини]; услуги на управување со

топ кутии;далечинско управување;програми
за складирање на податоци;очила и очила за

финансии и имот; осигурителни и финансиски
услуги; финансиски услуги обезбедени преку

сонце;електронски огласни табли;кодирани

телекомуникации;

или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш
и идентификациони картички;автоматски

консултации и совети; онлајн банкарство;
банкарски услуги обезбедени он-лајн од

благајнички машини, уреди за раздавање на
кеш;електронски читачи на книги;тонер

компјутерски бази со податоци или Интернет;
услуги на посредување со хартии од

патрони,
празни,
за
печатачи
и
фотокопири;бебе
монитори;видео
бебе

вредност, услуги на котирање на берзански
цени; посредување за акции и обврзници,

монитори;заштитници

електронски

програми

софтвер

услуги

на

финансиски

објективи;таблет

финансиски анализи; услуги на дебитни

компјутери;кодирани
клуч
картички;3Д
очила;мемориски картички за машини за

картички, услуги на наплатни картички и
услуги на гарантни чекови; банкарски услуги,

видео игри;сите вклучени во класа 9
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

услуги на штедни сметки и инвестициски
услуги; услуги на финансиски ослободувања;

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на финансиски

кредитно потврдување преку глобална
компјутерска информациска мрежа; услуги на

трансакции

компјутерска

електронско управување со кредитен ризик;

мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски
услуги; услуги на кредитни картички,

услуги на електронско плаќање при купување
и електронско плаќање сметки; дебитни и

процесирање и пренос на банкноти и плаќања
за тоа и обезбедување осигурување за

кредитни услуги на финансиски сметки;
електронски банкарски услуги; издавање

финансиски трансакции; услуги за трансфер
на средства; пренос на средства по

вредносни картички, наплатни картички и
дебитни картички; услуги на телефонски

електронски пат за други; пренос на плаќања

кредитни картички; информативни услуги

за други преку Интернет; финансиски услуги
во вид на услуги за фактурирање и

поврзани со финансии и осигурување,
обезбедени онлајн од компјутерска база со

процесирање на плаќања; организирање и
управување со наеми и закупи; закуп и наем

податоци или Интернет; агенција за
собирање такси за гас и струја; оценување

на недвижнини; оценување на недвижнини;
вреднување на недвижнини, финансирање на

старини; оценување уметност; оценување
накит; оценување користени возила; достава

недвижнини,

на даночни информации (финансиски услуги);

преку

за

и

глобална

инвестирањево

недвижнини;

посреднички услуги за недвижнини; услуги на
агенции за недвижнини; услуги на агенции за

хуманитарно
организирање

домување; актуарски услуги; услуги за
управување со недвижнини и советодавни

хуманитарни збирки; изнајмување машини за
броење или процесирање на хартиени или

услуги; собирање на наемнини; изнајмување
канцеларии
(недвижнини);
изнајмување

железни пари; изнајмување на уреди за
раздавање
на
кеш
или
автоматски
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благајнички

онлајн

корисници да учествуваат во дискусии, да

уредување

добиваат повратни информации од нивните

финансии за градежни проекти; агенции за
увозно-извозно ослободување (царинско

колеги, да формираат виртуелни заедници,
да се ангажираат во социјално вмрежување и

ослободување);
информативни

размена
на
документи;
совети
компјутерска технологија обезбедени

плаќања;

машини;

услуги

услуги на сефови;

и

на

консултативни,
советодавни
услуги

за
на

поврзани со погоре наведените услуги; сите
вклучени
во
класа
36

Интернет корисниците преку жешка линија за
поддршка; компјутерски услуги поврзани со

кл. 42

научни и технолошки услуги и

креирање индекси со информации, страни и

истражување и планирање поврзано со нив;
услуги
за
индустриски
анализи
и

ресурси
на
компјутерски
мрежи;
обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн

истражување; технички проектни студии;
обезбедување веб страни со технологија која

на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп
компјутери, преносни компјутери и рачни

им
овозможува
на
корисниците
да
споделуваат
информации
и
совети;

компјутери; дизајн на лични дигитални
асистенти и лични медиа плеери; дизајн на

дизајнирање

компјутерски

мобилни телефони и смарт телефони; дизајн

хардвер и софтвер; софтвер како услуга
(SaaS); компјутерски услуги поврзани со

и

на дигитални камери; компјутерски услуги;
компјутерско програмирање; услуги на

пренос на информации, податоци, документи
и слики преку Интернет; компјутерски услуги

компјутерска
компјутерски

поврзани со обезбедување онлајн пристап до
интерактивна компјутерска база со податоци

програмирање во врска со одбрана од
вируси; услуги на софтвер за компјутерски

со вести и други поврзани информации за

системи; компјутерски услуги во врска со

филмски програми, прегледувања, журнали,
спортови, концерти, познати личности и

обезбедување
директни
услуги
на
поврзување помеѓу компјутерските корисници

забава; услуги на обезбедувач на услуги за
апликации
(ASP),
имено,
хостирање

за размена на
податоци; дизајн на
компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски

компјутерски софтверски апликации од други;
услуги на обезбедувач на услуги за апликации

систем; дизајн и развој на веб страници;
хостирање веб страници за други; хостирање

(ASP) за обезбедување софтвер во областa

компјутерски

на одржување веб базирани конференции,
одржување
аудио
конференции,

пребарување и преземање информации од
бази со податоци и компјутерски мрежи;

праќањеелектронски пораки, соработка за
документи, одржување видео конференции, и

обезбедување технички информации на
посебно барање од крајните корисници преку

обработка на глас и повици; обезбедување
онлајн софтвер кој не може да се симнува за

телефон или глобална компјутерска мрежа;
советодавни услуги во врска со компјутерски

потпомагање

на

софтвер; компјутерски услуги поврзани со

повеќе софтверски апликации; услуги на
техничка поддршка (техничко советување)

прилагодено пребарување на компјутерски
бази со податоци и веб страници; кодирање и

поврзани со компјутерски софтвер и
апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта

декодирање на компјутерски и електронски
сигнали; претварање на физички податоци и

и преку телефон; компјутерски услуги, имено,
креирање онлајн заедницa за регистрираните

документи во електронски медиа формат;
услуги на тестирање и оценување на

на

развој

на

интероперабилноста
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прозиводи;

дизајнерски

компјутерски средини преку компјутерска

на

згради,

обработка во облак; изнајмување на софтвер

канцеларии и станови; информациски услуги
на компјутери и компјутерски мрежи;

за
забава;
услуги
на
картографија;
консултативни, информативни и советодавни

обезбедување на компјутерски програми за
управување со безбедносен ризик; услуги за

услуги поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 42

информации,
компјутерска

(210) TM 2018/1201

услуги;

архитектонски

дизајн

на

и

ентериер

знаење и тестирање
безбедност;
услуги

на
за

гарантирање на квалитетот; компјутерски

(220) 28/11/2018
(442) 31/01/2019

услуги поврзани со потврдување на деловни
трансакции и подготовка на извештаи за нив;

(731) Друштво за трговија и услуги Медиа
Ворлд Невс дооел Скопје

компјутерски безбедносни услуги за контрола
на пристап до компјутери, електронски мрежи

ул. Џон Кенеди бр. 9А, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

и бази со податоци; безбедност на пренос на
податоци и трансакции преку компјутерски

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

мрежи;

(540)

советување

во

областа

на

безбедноста на податоци; технолошко
советување во врска со обезбедување
телекомуникации; безбедносни услуги на
компјутеризирани комуникациски мрежи;
обезбедување информации во областите на
безбедноста
на
Интернет,
светски

KONAKU
(551) индивидуална
(510, 511)

распостранетиот веб и компјутеризираните

кл. 38
емитување кабелска телевизија,
емитување радио програми, емитување

комуникациски мрежи; советодавни услуги во
областите на безбедносни услуги на

телевизиски
програми,
сателитска
телевизија, телевизиски емисии, испраќање

Интернет, светски распостранетиот веб и
компјутеризираните комуникациски мрежи,

пораки, повикување [радио, телефонски или
други средства за електронска комуникација],

услуги за информациска безбедност; услуги
на потврдување за компјутерска безбедност;

обезбедување телекомуникациски врски на

компјутерски услуги во врска со онлајн

глобалната
обезбедување

компјутерска
мрежа,
кориснички
пристап
на

потврдување на електронски потписи;
резервни копии на податоци сместени на

глобалната компјутерска мрежа [провајдери
на услуги], пренесување преку сателит,

друго место; складирање на електронски
податоци; обезбедување информации за

услуги на поставување телекомуникациски
довод и приклучок, безжично емитување,

компјутерска технологија и програмирање
преку веб страни; компјутерска обработка во

Стриминг и стриминг во живо на видео,

облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во

аудиовизуелни,
и
интерактивни
аудиовизуелни содржини преку Интернет

облак; обезбедување привремено користење
на облак-базиран софтвер кој не може да се

кл. 41 организирање и водење концерти,
објавување книги, услуги на кампови за

симнува и софтвер за компјутерска обработка
во облак; електронско складирање на

летување
кампови,

податоци;
компјутерски

филмови, прикажување филмови, услуги на

обезбедување
системи
и

виртуелни
вируелни

клубови
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[забава], услуги на спортски
изнајмување
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[забава
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натпревари

(организирање

натпревари)

телевизиски програми, објавување текстови,

натпревари

со исклучок на рекламни текстови, театарски

(организирање
спортски
натпревари),
синхронизација, видеоленти (монтажа на

изведби, организирање време на спортски
натпревари, преведување, производство на

видеоленти), информирање за образование,
веронаука (настава по веронаука), педагошки

филмови на
(изнајмување

истражувања, образовни услуги, електронско
издаваштво, услуги на естрадни уметници

видеоленти, пишување текстови што не се
рекламни текстови

[образование

[забавувачи],

или

забава],

(известување

за

видео ленти,
видеоленти),

видеоленти
снимање

забави),

организирање изложби за културни или
образовни цели, производство на филмови,

(210) TM 2018/1204

одржување
претстави
во
живо,
микрофилмување [снимање микрофилмови],

(731) BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

филмски проектори и прибори (изнајмување
филмски проектори и прибори), филмски

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

студија, услуги на компонирање музика,

(540)

вариетеа, услуги на репортери, услуги на
оркестри,
организирање
балови,
организирање шоу програми [импресарио
услуги], планирање забави, фотографски
репортажи, фотографија, продукција на
музика, обезбедување услуги за караоке,
обезбедување

електронски

он-лајн

(220) 28/11/2018
(442) 31/01/2019

BERLITHION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

публикации
што
не
можат
да
се
даунлодираат,
он-лајн
публикување

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

електронски книги и списанија, радио и
телевизиски апарати (изнајмување радио и

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

телевизиски апарати), забава со помош на
радио, услуги на студија за снимање, услови

средства за дезинфекција, препарати за

за рекреирање (обезбедување услови за

уништување
хербициди

рекреирање), изнајмување аудио опрема,
изнајмување уреди за осветлување за

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,

театарска
студија,

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

сценографија
видеокамери

и

телевизиски
(изнајмување

штетници,

видеокамери), известување за забави звучни
записи
(изнајмување
звучни
записи),

за шиење

видеорекордери

(210) TM 2018/1205

(изнајмување

фунгициди,

(220) 28/11/2018

видеорекордери), услуги на пишување
сценарија, изнајмување сценски декор за

(442) 31/01/2019
(731) ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје

приредби, продукција на шоу програми,
изнајмување звучни записи, изнајмување

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 7/зграда 1/2приземје, Скопје, MK

сценски
декор,
титлување
филмови,
телевизиска забава, продукција на радио и

(540)
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мирудии);

GP casino
(551) индивидуална
(510, 511)

мраз

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

кл. 41 казина
(210) TM 2018/1206

мирудии;

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и

препарати за производство на напитоци
кл. 39
транспортни услуги; пакување и

(220) 28/11/2018

складирање
стока
кл. 43 услуги за подготвување храна и

(442) 31/01/2019
(731) ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје

пијалоци;привремено сместување

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 7/зграда 1/2приземје, Скопје, MK

(210) TM 2018/1211

(540)

(220) 30/11/2018
(442) 31/01/2019

(731) Altadis SA

Golden Phoenix

C/Via de los Poblados, 3-Edificio 7 Plantas 3
Y 4 Madrid 28, ES

(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(510, 511)
кл. 41 казина
(210) TM 2018/1207

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(220) 29/11/2018
(442) 31/01/2019

NOBEL

(731) DON DON proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.

(551) индивидуална
(510, 511)

Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje, SI

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
производи од тутун; замени за тутун што не се

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

за медицинска или куративна употреба;
цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за

(540)

виткање на цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; хартија за виткање цигари;
електронски цигари; течност за електронски

(591) сина, црвена
(531) 02.09.15;27.05.17
(551) индивидуална

цигари; кибрити и производи за пушачите

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

(210) TM 2018/1212

преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти;

(731) Imperial Tobacco Intellectual Property

(220) 30/11/2018
(442) 31/01/2019

јајца, млеко и млечни производи; масла и

Limited
21 Beckett Way Park West Nangor Road

масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

Dublin 12, IE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
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(551) индивидуална

Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio

(510, 511)

43068, US

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
производи од тутун; замени за тутун што не се

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

за медицинска или куративна употреба;
цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

виткање на цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; хартија за виткање цигари;

(540)

електронски цигари; течност за електронски

VICTORIA'S SECRET

цигари; кибрити и производи за пушачите

(551) индивидуална
(210) TM 2018/1214

(220) 30/11/2018
(442) 31/01/2019

(510, 511)
кл. 9 оптички производи и додатоци, очила за
сонце, футроли за оптички производи, рамки

(731) Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc.

за очила, садови и футроли за контактни леќи

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

(51)
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4

(210)
MK/T/2015/1310
MK/T/2017/0117
MK/T/2018/0987
MK/T/2018/0988
MK/T/2018/1178
MK/T/2014/1411
MK/T/2018/1122
MK/T/2017/0117
MK/T/2017/0118
MK/T/2018/0895
MK/T/2018/1066
MK/T/2018/1079
MK/T/2018/1167
MK/T/2018/1190
MK/T/2017/0117

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

MK/T/2018/0987
MK/T/2018/0988
MK/T/2018/1087
MK/T/2018/1132
MK/T/2018/1187
MK/T/2018/0955
MK/T/2018/1066
MK/T/2018/1086
MK/T/2018/1092
MK/T/2018/1111
MK/T/2018/1130
MK/T/2018/1131
MK/T/2018/1169
MK/T/2018/1170
MK/T/2018/1175
MK/T/2018/1176
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5
5
5
5
6
7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9

MK/T/2018/1190
MK/T/2018/1198
MK/T/2018/1199
MK/T/2018/1204
MK/T/2017/0117
MK/T/2017/0118
MK/T/2018/0987
MK/T/2018/0988
MK/T/2018/1012
MK/T/2017/0118
MK/T/2017/0118
MK/T/2017/0481
MK/T/2017/0482
MK/T/2018/0962
MK/T/2018/0963
MK/T/2018/0987
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17

MK/T/2018/0988
MK/T/2018/1023
MK/T/2018/1080
MK/T/2018/1081
MK/T/2018/1082
MK/T/2018/1084
MK/T/2018/1178
MK/T/2018/1200
MK/T/2018/1214
MK/T/2017/0117
MK/T/2018/0955
MK/T/2018/1086
MK/T/2018/1111
MK/T/2018/1148
MK/T/2018/1174
MK/T/2018/1204
MK/T/2017/0118
MK/T/2017/0481
MK/T/2017/0482
MK/T/2018/1012
MK/T/2017/0117
MK/T/2018/0987
MK/T/2018/0988
MK/T/2018/1071
MK/T/2018/1191
MK/T/2018/1197
MK/T/2017/0117
MK/T/2014/1411
MK/T/2016/0128
MK/T/2016/0199
MK/T/2018/0972
MK/T/2018/1133
MK/T/2018/1134
MK/T/2018/1135
MK/T/2018/1136
MK/T/2018/1137
MK/T/2018/1138
MK/T/2018/1139
MK/T/2018/1140
MK/T/2018/1141
MK/T/2018/1142
MK/T/2018/1158
MK/T/2018/1164
MK/T/2018/1165
MK/T/2018/1166
MK/T/2018/1185
MK/T/2018/1186
MK/T/2017/0118
MK/T/2018/1122

18
18
19
20
20
21
21
21
24
24
25
25
25
25
26
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
34
34

MK/T/2017/0117
MK/T/2018/1029
MK/T/2018/1122
MK/T/2017/0118
MK/T/2018/1012
MK/T/2017/0118
MK/T/2017/0481
MK/T/2017/0482
MK/T/2017/0117
MK/T/2018/0909
MK/T/2018/0895
MK/T/2018/0909
MK/T/2018/1029
MK/T/2018/1182
MK/T/2018/1182
MK/T/2018/0854
MK/T/2018/0868
MK/T/2018/1065
MK/T/2018/1107
MK/T/2018/1108
MK/T/2018/1120
MK/T/2018/1121
MK/T/2018/1207
MK/T/2018/0854
MK/T/2018/0868
MK/T/2018/1107
MK/T/2018/1192
MK/T/2018/1207
MK/T/2015/1310
MK/T/2018/1107
MK/T/2018/1108
MK/T/2018/1120
MK/T/2018/1121
MK/T/2018/0658
MK/T/2018/0659
MK/T/2018/0854
MK/T/2018/1112
MK/T/2018/1113
MK/T/2018/1114
MK/T/2018/1115
MK/T/2018/1116
MK/T/2018/1117
MK/T/2018/1118
MK/T/2018/1127
MK/T/2018/1207
MK/T/2018/0740
MK/T/2018/1183
MK/T/2018/1091
MK/T/2018/1184
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34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

MK/T/2018/1211
MK/T/2018/1212
MK/T/2014/1411
MK/T/2016/0128
MK/T/2016/0199
MK/T/2017/0118
MK/T/2017/0481
MK/T/2017/0482
MK/T/2018/0252
MK/T/2018/0555
MK/T/2018/0655
MK/T/2018/0656
MK/T/2018/0657
MK/T/2018/0658
MK/T/2018/0659
MK/T/2018/0723
MK/T/2018/0854
MK/T/2018/0868
MK/T/2018/0885
MK/T/2018/0886
MK/T/2018/0917
MK/T/2018/0953
MK/T/2018/0954
MK/T/2018/0955
MK/T/2018/0956
MK/T/2018/0958
MK/T/2018/0959
MK/T/2018/0960
MK/T/2018/0962
MK/T/2018/0966
MK/T/2018/0972
MK/T/2018/0983
MK/T/2018/1023
MK/T/2018/1029
MK/T/2018/1072
MK/T/2018/1073
MK/T/2018/1081
MK/T/2018/1082
MK/T/2018/1089
MK/T/2018/1108
MK/T/2018/1120
MK/T/2018/1121
MK/T/2018/1126
MK/T/2018/1132
MK/T/2018/1156
MK/T/2018/1157
MK/T/2018/1158
MK/T/2018/1159
MK/T/2018/1160
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39

MK/T/2018/1164
MK/T/2018/1165
MK/T/2018/1166
MK/T/2018/1182
MK/T/2018/1185
MK/T/2018/1186
MK/T/2018/1187
MK/T/2018/1188
MK/T/2018/1189
MK/T/2018/1190
MK/T/2018/0252
MK/T/2018/0917
MK/T/2018/1023
MK/T/2018/1080
MK/T/2018/1081
MK/T/2018/1082
MK/T/2018/1084
MK/T/2018/1089
MK/T/2018/1143
MK/T/2018/1144
MK/T/2018/1145
MK/T/2018/1146
MK/T/2018/1159
MK/T/2018/1189
MK/T/2018/1200
MK/T/2017/0118
MK/T/2018/1072
MK/T/2018/1073
MK/T/2018/1089
MK/T/2018/1132
MK/T/2018/1159
MK/T/2018/1187
MK/T/2018/1072
MK/T/2018/1073
MK/T/2018/1081
MK/T/2018/1082
MK/T/2018/1201
MK/T/2017/0118
MK/T/2017/0481
MK/T/2017/0482
MK/T/2018/0868
MK/T/2018/0885

39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

MK/T/2018/0886
MK/T/2018/1081
MK/T/2018/1082
MK/T/2018/1159
MK/T/2018/1207
MK/T/2018/0868
MK/T/2018/0956
MK/T/2018/0957
MK/T/2018/0958
MK/T/2018/0959
MK/T/2018/0960
MK/T/2018/0966
MK/T/2016/0128
MK/T/2016/0199
MK/T/2017/0481
MK/T/2017/0482
MK/T/2018/0555
MK/T/2018/0655
MK/T/2018/0895
MK/T/2018/0953
MK/T/2018/0954
MK/T/2018/0980
MK/T/2018/1023
MK/T/2018/1081
MK/T/2018/1082
MK/T/2018/1126
MK/T/2018/1133
MK/T/2018/1134
MK/T/2018/1135
MK/T/2018/1136
MK/T/2018/1137
MK/T/2018/1138
MK/T/2018/1139
MK/T/2018/1140
MK/T/2018/1141
MK/T/2018/1142
MK/T/2018/1156
MK/T/2018/1157
MK/T/2018/1159
MK/T/2018/1164
MK/T/2018/1165
MK/T/2018/1166
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41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45

MK/T/2018/1186
MK/T/2018/1201
MK/T/2018/1205
MK/T/2018/1206
MK/T/2018/0963
MK/T/2018/1023
MK/T/2018/1080
MK/T/2018/1081
MK/T/2018/1082
MK/T/2018/1084
MK/T/2018/1126
MK/T/2018/1178
MK/T/2018/1189
MK/T/2018/1200
MK/T/2018/0555
MK/T/2018/0723
MK/T/2018/0868
MK/T/2018/0885
MK/T/2018/0886
MK/T/2018/0953
MK/T/2018/0983
MK/T/2018/1107
MK/T/2018/1159
MK/T/2018/1207
MK/T/2018/0954
MK/T/2018/0956
MK/T/2018/0957
MK/T/2018/0958
MK/T/2018/0959
MK/T/2018/0960
MK/T/2018/0962
MK/T/2018/0966
MK/T/2018/1086
MK/T/2018/1148
MK/T/2018/1180
MK/T/2018/1181
MK/T/2018/0963
MK/T/2018/0980
MK/T/2018/1023
MK/T/2018/1081
MK/T/2018/1082
MK/T/2018/1094

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

Alberto-Culver USA, Inc.

MK/T/2018/1167

Alibaba Group Holding Limited

MK/T/2018/1080

Alibaba Group Holding Limited

MK/T/2018/1081

Alibaba Group Holding Limited

MK/T/2018/1082

Alibaba Group Holding Limited

MK/T/2018/1084

Alibaba Group Holding Limited

MK/T/2018/1200

Altadis SA

MK/T/2018/1211

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

MK/T/2018/1092

BERLIN-CHEMIE AG

MK/T/2018/1204

British American Tobacco (Brands) Limited,

MK/T/2018/1091

British American Tobacco (Brands) Limited,

MK/T/2018/1184

Danish Crown A/S

MK/T/2018/1107

Delphi Technologies IP Limited

MK/T/2018/0987

Delphi Technologies IP Limited

MK/T/2018/0988

DON DON proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.

MK/T/2018/1207

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MK/T/2018/1192

GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.

MK/T/2018/0983

Illumina, Inc

MK/T/2018/1178

Imperial Tobacco Intellectual Property Limited

MK/T/2018/1212

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory

MK/T/2018/1111

KOC HOLDING ANONIM SIRKETI

MK/T/2018/1180

KOC HOLDING ANONIM SIRKETI

MK/T/2018/1181

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2018/1183

LSG Lufthansa Service Holding AG

MK/T/2018/0868

Novartis AG

MK/T/2018/1169

Novartis AG

MK/T/2018/1170

Novartis AG

MK/T/2018/1175

Novartis AG

MK/T/2018/1176

Novartis AG

MK/T/2018/1198

Novartis AG

MK/T/2018/1199

Pharmacia & Upjohn Company LLC

MK/T/2018/1174

Qatar National Bank

MK/T/2018/1143

Qatar National Bank

MK/T/2018/1144

Qatar National Bank

MK/T/2018/1145

Qatar National Bank

MK/T/2018/1146

Tikkurila Oyj

MK/T/2014/1411

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)

MK/T/2018/1197
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TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)

MK/T/2018/1191

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

MK/T/2018/1214

Алма ДООЕЛ

MK/T/2018/1066

Ангеловска Нина

MK/T/2018/1126

БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА

MK/T/2016/0128

Благоја Петровски

MK/T/2018/1071

Варвара Николова

MK/T/2018/1189

Дарко Петрески

MK/T/2018/1094

ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје

MK/T/2018/1205

ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје

MK/T/2018/1206

ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ

MK/T/2018/1108

ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ

MK/T/2018/1120

ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ

MK/T/2018/1121

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД

MK/T/2018/1164

Андријана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД

MK/T/2018/1165

Андријана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД

MK/T/2018/1166

Андријана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје

MK/T/2016/0199

Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ- ТРИ

MK/T/2018/1023

ДОО експорт-импорт Скопје
Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални линии, уреди и

MK/T/2018/1072

постројки НЕТ МОНТИНГ ДОО Скопје
Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални линии, уреди и

MK/T/2018/1073

постројки ТЕЛЕФОНМОНТАЖА-КОМЕРЦ АД Скопје
Друштво за организирање саеми и изложби СКОПСКИ САЕМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/0555

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

MK/T/2018/1130

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

MK/T/2018/1131

Друштво за производство трговија и услуги ЕКО ЛАЈФ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/1087

Друштво за производство, трговија и услуги S & S ДООЕЛ увоз-извоз Струга

MK/T/2018/0909

Друштво за производство, трговија и услуги АКТИФФ ДОО Скопје

MK/T/2018/1190

Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт

MK/T/2018/1065

Гевгелија
Друштво за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1132

Друштво за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1187

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт

MK/T/2018/1089

Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2018/1112

Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2018/1113

Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
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Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2018/1115

Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2018/1116

Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2018/1117

Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2018/1118

Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2018/1127

Скопје
Друштво за трговија и маркетинг на големо и мало ЕНДОМАК ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2018/0955

Струмица
Друштво за трговија и услуги ЕНДОМАК СНАЦК БАР ДООЕЛ Струмица

MK/T/2018/0953

Друштво за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА МОДА - ИЗЕТ ЦУРИ

MK/T/2018/0895

Скопје
Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс дооел Скопје

MK/T/2018/1201

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт

MK/T/2018/1156

импорт Скопје
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт

MK/T/2018/1157

импорт Скопје
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт

MK/T/2018/1158

импорт Скопје
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт

MK/T/2018/1159

импорт Скопје
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт

MK/T/2018/1160

импорт Скопје
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт

MK/T/2018/1185

импорт Скопје
Друштво за трговија со недвижности и услуги НОВЕЛ НЕДВИЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

MK/T/2018/0252

Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДОО Тетово

MK/T/2018/1086

Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/0723

Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда

MK/T/2018/1133

Чучер - Сандево
Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда

MK/T/2018/1134

Чучер - Сандево
Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда

MK/T/2018/1135

Чучер - Сандево
Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда

MK/T/2018/1136

Чучер - Сандево
Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда

MK/T/2018/1137

Чучер - Сандево
Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда
Чучер - Сандево
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Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда

MK/T/2018/1139

Чучер - Сандево
Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда

MK/T/2018/1140

Чучер - Сандево
Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда

MK/T/2018/1141

Чучер - Сандево
Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда

MK/T/2018/1142

Чучер - Сандево
ЕЛЕКТРОПРОМЕТ

MK/T/2018/1012

ЕУРОТИМ ОOД

MK/T/2018/0740

Јасна Петков Стојановиќ

MK/T/2018/1029

Колор Медиа Плус доо

MK/T/2018/1186

Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи

MK/T/2018/0980

Љубо Јолевски

MK/T/2018/1148

МЕДИАСОФТ ДООЕЛ

MK/T/2015/1310

Металотехника ДОО Прилеп

MK/T/2018/1122

Палензовска Електролукс Силвана

MK/T/2017/0481

Палензовска Електролукс Силвана

MK/T/2017/0482

Поповски Кристијан

MK/T/2018/1182

Приватен научен институт Академија за естетска стоматологија - ЕНДОМАК Скопје

MK/T/2018/0954

Приватна агенција за вработување ВРАБОТУВАЊЕ ХР СОЛУТИОНС Скопје

MK/T/2018/1188

Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита

MK/T/2018/0956

ЕНДОМАК Скопје
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита

MK/T/2018/0957

ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита

MK/T/2018/0958

ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита

MK/T/2018/0959

ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита

MK/T/2018/0960

ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита

MK/T/2018/0962

ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита

MK/T/2018/0963

ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита

MK/T/2018/0966

ЕНДОМАК Струмица
ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/0854

Сељмани Туризам ДООЕЛ

MK/T/2018/0885

Сељмани Туризам ДООЕЛ

MK/T/2018/0886

Теодор Палензо Електролукс

MK/T/2017/0117

Теодор Палензо Електролукс

MK/T/2017/0118

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/2018/0655

СКОПЈЕ А.Д.
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/2018/0656

СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/2018/0657

СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/2018/0658

СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/2018/0659

СКОПЈЕ А.Д.
Фари Нуредини

MK/T/2018/0972

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2018/1079

Финансиско друштво М КЕШ Македонија ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/0917
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18),
Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права
на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги
(Ничанска) и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 27022

(151) 17/01/2019

кл. 3 средства за белење и други супстанции

(210) TM 2004/482

(220) 02/07/2004

за перење, препарати за чистење, полирање,

(181) 02/07/2014
(450) 31/01/2019

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

(732) Honeywell International Inc.
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски и ветеринарски

07962, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

препарати,
санитарни
препарати
за
медицински цели, диететски супстанци што

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

се користат во медицината, храна за бебиња,

(540)

фластери, материјали за завои, замтеријали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

EXPERION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 надзорни и контролни системи за
индустриско производство што опфаќаат
компјутери,
електронски
системи
за
калибрирање и дијагностички апарати, кабли
и сензори и компјутерска програмска опрема
за
употреба
при
прикажување,
дијагностицирање,
препорачување,
анализирање,
складирање,
чување,
контролирање и предвидување податоци во
реално време за процесни инструменти и
опремa, сето наведено во врска со надзорот
и интеграцијата на индустриските процеси,
сигурносните елементи на индустриските
процеси во производството и производите во
врска со тоа
(111) 27042

(151) 18/01/2019

(210) TM 2011/496

(220) 16/05/2011
(181) 16/05/2021
(450) 31/01/2019

(732) Коктел Трејд
с.Голема Речица, MK
(540)

JUPA
(551) индивидуална
(510, 511)

хербициди
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство н апареа, варење(готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со
вода
и
за
санитарни
намени
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или
преслечени со нив, кои не се опфатени со
другите класи, накит, бижутерија, скапоцени
камења,

часовници

и

хронометриски

инструменти
кл. 16 хартија, картони и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјали,
фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба,
машини за пишување и канцелариски прибор(
освен мебелот), материјали за пакување кои
не се опфатени со другите класи, печатарски
букви,
кл. 18

клишиња
кожа и имитација на кожа и

производите од нив кои не се опфатени од
другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце,
стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл.
25
облека,
чевли
и
капи
кл. 28 игри и грачки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси
за
елка
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кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(510, 511)

саго, замена за кафе, брашно и производи од

кл. 30

жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (

производи од тесто и слатки, сладолед

како
кл. 44

(111) 27026
(210) TM 2015/139

мирудии),
мирудии,
мраз
медицински услуги, ветеринарски

брашно и производи од жито, леб,

услуги, гигиенска нега и нега на убавина на
луѓето и животните, услуги од областа на
земјоделството,

градинарството

шумарството
(111) 27046
(210) TM 2012/1324

и

(151) 21/01/2019
(220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025
(450) 31/01/2019

(732) Игор Николоски
ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(151) 22/01/2019
(220) 11/12/2012

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(181) 11/12/2022
(450) 31/01/2019
(732) СВИТ АРТ ДОО Скопје
ул. Љубљанска бр. 4/Сити Мол-лок. Р4А
Скопје, MK
(540)

(591) зелена, црна, бела
(591) зелена, сина, розева и бела
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(111) 26998
(210) TM 2013/868

(151) 15/01/2019
(220) 13/09/2013
(181) 13/09/2023
(450) 31/01/2019

(732) Угостителство, туризам и трговија
ИНЕКС ГОРИЦА АД Охрид
ул.Наум Охридски бр.5-7, Охрид, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(111) 27014

(151) 23/01/2019

(210) TM 2015/354

(220) 27/03/2015
(181) 27/03/2025

(450) 31/01/2019
(732) Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine
California 92612, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(540)

ОХРИДСКА ТОРТА ИНЕКС
ГОРИЦА

MY BOOK
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
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кл. 9

компјутерски производи, имено, диск

драјвери,

компјутерски

единици

за

(551) индивидуална
(510, 511)

складирање на податоци и компјутерска
периферна опрема

кл.
28
производи
за
спорт
кл. 35 огласување, водење на работење,

(111) 27008

(151) 23/01/2019

управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 забава, спортски активности

(210) TM 2015/360

(220) 27/03/2015
(181) 27/03/2025

(111) 27013

(151) 23/01/2019

(450) 31/01/2019

(210) TM 2015/1302

(220) 18/12/2015

(732) Џорџ Цветковски
ул. Московска бр. 9-1/10, MK

(181) 18/12/2025
(450) 31/01/2019

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(732) Pharma Vision Europe LTD
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,

(540)

Sofia, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

FERROFACT

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарски
препарати
за

TOBRAVIS
(551) индивидуална

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

средства за

етерични

уништување
хербициди

дезинфекција, препарати за
штетници,

фунгициди,

масла,

козметички

производи,

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни

(111) 27016

(151) 21/01/2019

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

(210) TM 2015/455

(220) 20/04/2015
(181) 20/04/2025

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

(450) 31/01/2019

за пломбирање заби и забарски смоли,

(732) Друштво за трговија и услуги
КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

Скопје
бул.Јане Сандански бр.71А/ТЦ Кап.-лок.Т1,

хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и

кат3, MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ

ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

ортопедски производи, хируршки материјали

(540)

за шиење

4BOWLING

(111) 27012
(210) TM 2015/1303
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(181) 18/12/2025

DORZOVIS

(450) 31/01/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(732) Pharma Vision Europe LTD
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,

кл. 3 средства за белење и други супстанции

Sofia, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

BRINZOVIS

и ветеринарни
препарати
за

(551) индивидуална

медицински цели; диететски супстанции што

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите

уништување
хербициди

кл.

кл. 10

5

фармацевтски

и

ветеринарни

штетници,

фунгициди,

медицински, хируршки, забарски и

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

ортопедски производи, хируршки материјали
за шиење

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

(111) 27010

(151) 23/01/2019

уништување

(210) TM 2015/1305

(220) 18/12/2015

штетници,

фунгициди,

хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и

(181) 18/12/2025
(450) 31/01/2019

ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,

(732) Pharma Vision Europe LTD
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,

ортопедски производи, хируршки материјали
за шиење

Sofia, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(111) 27011
(210) TM 2015/1304

(151) 23/01/2019
(220) 18/12/2015
(181) 18/12/2025
(450) 31/01/2019

(732) Pharma Vision Europe LTD
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,
Sofia, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(540)

MOXIVISION
(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
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кл.

5

фармацевтски

препарати;

санитарни

и

ветеринарни

препарати

за

кл. 10

медицински, хируршки, забарски и

ветеринарни

апарати

и

инструменти,

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

за шиење

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

(111) 27015
(210) TM 2015/1347

хербициди

(151) 23/01/2019
(220) 28/12/2015
(181) 28/12/2025

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,

(450) 31/01/2019
(732) Стојановски Зоран

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

ул. Борис Кидрич бр. 72, Тетово, MK
(540)

за шиење
(111) 27009

(151) 23/01/2019

(210) TM 2015/1306

(220) 18/12/2015
(181) 18/12/2025

(450) 31/01/2019
(732) Pharma Vision Europe LTD
(591) црвена и сива

Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,
Sofia, BG

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

TRAVOVIS

(111) 26958

(151) 27/12/2018

(210) TM 2017/40

(220) 17/01/2017
(181) 17/01/2027

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/01/2019

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
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

(300)
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје
Булевар Гоце Делчев, ДТЦ Мавровка
бр.11 сутерен, Скопје, MK
(540)

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
хербициди

штетници,

фунгициди,
(591) сива, црвена и бела
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(551) индивидуална

(732) Друштво за градежништво, трговија

(510, 511)

и услуги ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино

кл. 29 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

ул. „101“ бр. 15 Желино, MK
(540)

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии,
мраз
кл. 30

земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски
слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(591) сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37

антикорозивно

заштитување,

асфалтирање, бунари (копање бунари), врати
и прозорци (монтирање врати и прозорци),
градби
(изолирање
градби),
градби
(информирање за градби), градежни работи
(изолирање градежни работи), градење и
поправање
складишта,
заштитување,
ѕидање,
ѕидарски
услуги,
изградба,
малтерисување,

молерисување,

(111) 26968

(151) 16/01/2019

внатрешност и надворешност, патишта
(поставување
асфалтна
површина
на

(210) TM 2017/85

(220) 03/02/2017
(181) 03/02/2027

патишта), поставување скелиња, рушење
градби, ставање покриви на објекти

(450) 31/01/2019
(732) ДООЕЛ ДАР ПЕТ - ТРАНС ПРИЛЕП
ул. Тризла бр. 48, Прилеп, MK

(111) 27006

(151) 14/01/2019

(210) TM 2017/888

(220) 18/09/2017

(540)

(181) 18/09/2027
(450) 31/01/2019
(732) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300, Куманово ,
MK
(540)

(591) сина-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги
(111) 27044

(151) 18/01/2019

(210) TM 2017/452

(220) 25/04/2017
(181) 25/04/2027

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/01/2019
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кл.

29

колбаси

кл.

29

месо

и

месни

преработки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

со колбаси

со месо и месни преработки

(111) 26981
(210) TM 2017/1088

(151) 23/01/2019
(220) 13/11/2017

(111) 27045
(210) TM 2017/1268

(181) 13/11/2027
(450) 31/01/2019

(151) 21/01/2019
(220) 29/12/2017
(181) 29/12/2027
(450) 31/01/2019

(732) SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

C.V.
Antiguo Camino Marroquin num. 07, Col

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

MAXI CLIMBER

FUNGISOL
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски производи;производи за

(510, 511)
кл. 28 машини за вежбање

уништување на штеточинки;фунгициди за
медицинска употреба;фунгициди;диететски

(111) 27007

(151) 14/01/2019

производи
за
употреба;медицински

(210) TM 2017/1256

(220) 26/12/2017
(181) 26/12/2027

препарати и производи;лекови

(450) 31/01/2019

(111) 27017

(151) 16/01/2019

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО екпорт-импорт

(210) TM 2018/41

(220) 23/01/2018
(181) 23/01/2028

Гевгелија
ул. Моински пат бр. 221, Гевгелија, MK

(450) 31/01/2019
(732) Electrolux Home Care Products, Inc

(540)

10200 David Taylor Drive Charlotte, North
Carolina,28262, US

и

медицинска
ветеринарни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SANITAIRE
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 електрични правосмукалки и нивни
делови; електрични машини за чистење на
под, имено подни четкарки, апарати за
полирање и апарати за екстракција; нивни
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делови и додатоци, имено четки, филцеви,

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

филц

(540)

држачи,

црева,

цевки,

дизни

и

резервоари за раствор

EBOVIZA
(111) 26994
(210) TM 2018/62

(151) 21/01/2019
(220) 02/02/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 02/02/2028
(450) 31/01/2019

кл. 5 вакцински препарати

(732) Муслија Хирије

(111) 26984
(210) TM 2018/206

ул. Фуштанска 12а, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

(151) 16/01/2019
(220) 13/03/2018
(181) 13/03/2028

АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(450) 31/01/2019
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77

(540)

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000,
Штип, MK
(540)

(591) сива, бела, црна, црена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продукција на програми за телевизиска
продажба; телевизиско рекламирање; бизнис
истражување;
кл. 38 емитување телевизиски програми
кл. 41 продукција на радио и телевизиски
програми;

ставање

на

располагање

на

телевизиски програми, кои не можат да се
преземат, по пат на услуги на пренос на видео
записи на барање; монтажа на видеоленти;
продукција на шоу програми
(111) 26996

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/90

(220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028
(450) 31/01/2019

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл.

38

телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
111) 27043
(210) TM 2018/246

(151) 18/01/2019
(220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028
(450) 31/01/2019

(732) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET
A.Ş.
Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy
34718, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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(540)

Gastrofam

НЕТ ПРЕС

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски,
ветеринарни препарати

медицински

и

(510, 511)
кл. 9 електронски изданија што можат да се
симнат
кл.
16

од
печатени

интернет
публикации

(111) 26990

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/363

(220) 17/04/2018
(181) 17/04/2028

кл. 35 комерцијално информативни агенции

(450) 31/01/2019

(111) 26999

(151) 23/01/2019

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(210) TM 2018/378

(220) 19/04/2018
(181) 19/04/2028

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(450) 31/01/2019
(732) МИЛЕ МАРКЕТ - ММ

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

ул. Благоја Стефковски бб, MK
(540)

(540)

(591) темно кафена и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, светло кафена, темно кафена,
кремова боја, златна
(551) индивидуална

кл. 30 леб, производи од брашно и житарици

(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

слад

(111) 26959
(210) TM 2018/397

(151) 23/01/2019
(220) 25/04/2018
(181) 25/04/2028

(111) 26960

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/370

(220) 20/04/2018
(181) 20/04/2028
(450) 31/01/2019

(732) Станчевска Кумева Лидија and
Николовски Дејан

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за производство, трговија,
услуги и посредништво ХОМАКС ЛТД
ДООЕЛ Скопје
ул. Кумбара бр. 27, Чаир, Скопје, MK
(540)

ул. Народен фронт бр.7-18, Скопје, MK and
ул. Мице Козар бр. 4, Скопје, MK
(740) Станчевска Кумева Лидија
ул. Народен фронт бр. 7-18, Скопје
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(210) TM 2018/428

(220) 03/05/2018
(181) 03/05/2028

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK
(591) жолта и црна
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 35 продажба на големо и мало со:мебел
(гарнитури,столици, АБЦ маси, големи маси)
санитарија, електрика, уреди за урадување
на
домаќинстава,
електроматеријал,
лустери,теписи, бужетерија, играчи, чаши,
комплет
сет
за
кујна
(лажички,
вилушки,ножеви)

непрехрамбена

стока

неспомнати на друго место

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

(111) 26971
(210) TM 2018/418

хемиски производи за индустријата,

(151) 23/01/2019
(220) 27/04/2018

науката,
фотографиите,
како
и
земјоделието,
градинарството

(181) 27/04/2028

шумарството; сурови вештачки смоли, сурови
пластични материи; вештачки ѓубрива, смеши

(450) 31/01/2019
(732) Интернационален Картичен Систем

за
и

за гаснење пожар; препарати за калење и
заварување метали; хемиски производи за

АД Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, MK

конзервирање

прехранбени

производи;

материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи)
наменети
за
индустријата

(540)

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи
кл.
кл.

42

38
научни

и

телекомуникации
технолошки услуги,

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; проектирање и развој
компјутерски хардвер и софтвер
(111) 26973

(151) 23/01/2019

на

и ветеринарни
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
хербициди
кл. 20

штетници;

фунгициди,

мебел, огледала, рамки за слики;

производи од дрво, плута, трска, рогозина,
234

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,

кл. 32 енергетски пијалоци и други видови

китови коски, школки, ќилибар, седеф, морска

безалкохолни пијалоци

пена и замена на сите тие материјали, и
производи од пластични маси, а особено

(111) 26980

(151) 23/01/2019

амбалажа од пластика (кутии, шишиња и др.)
наменета за пакување лекови и козметички

(210) TM 2018/440

(220) 08/05/2018
(181) 08/05/2028

производи
кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други

(450) 31/01/2019
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

кл. 42 подготвување храна и пијалоци; услуги
за привремено сместување; медицинска и

(540)

хигиенска
помош
и
разубавување;
ветеринарски и земјоделски услуги; правни
услуги; научни и индустриски истражувања;
изработка на програми за компјутери; услуги
кои не се опфатени со другите класи, особено
услуги за препакување, дозирање
доработка на полупроизводи и производи

и

(111) 26975

(151) 23/01/2019

(210) TM 2018/429

(220) 03/05/2018

(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолтам кафеава, светло

(181) 03/05/2028
(450) 31/01/2019

розева, виолетова, светло виолетова,
портокалова

(732) Љубиша Златевски
Долна Бањица, ул. Фазанерија 2, бр. 96,

(551) индивидуална
(510, 511)

Гостивар, MK
(540)

кл. 3 шампони
(111) 26967

(151) 23/01/2019

(210) TM 2018/441

(220) 08/05/2018
(181) 08/05/2028

(450) 31/01/2019
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)
(591) црна, црвена, портокалова, бела, сива,
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
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(111) 26966

(151) 23/01/2019

(210) TM 2018/443

(220) 08/05/2018
(181) 08/05/2028
(450) 31/01/2019

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)
(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта,кафеава, светло розева,
виолетова, светло виолетова, портокалова
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 пенлива купка
(111) 26978

(151) 23/01/2019

(210) TM 2018/442

(220) 08/05/2018
(181) 08/05/2028

(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта, кафеава, светло

(450) 31/01/2019

кафена, црвена, темно црвена, светло и

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

темно зелена
(551) индивидуална

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 3 пенлива купка

(540)
(111) 26964

(151) 23/01/2019

(210) TM 2018/444

(220) 08/05/2018
(181) 08/05/2028
(450) 31/01/2019

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)
(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта, кафеава, светло
кафена, црвена, темно црвена, светло и
темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампони
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(181) 08/05/2028
(450) 31/01/2019
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, окер,
розова, црна, жолтам кафена, светло и
темно виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 пенлива купка
(111) 26961
(210) TM 2018/445

(151) 23/01/2019
(220) 08/05/2018

(591) бела, светло и темно сина, окер,
розова, црна, сива, виолетова, светло и

(181) 08/05/2028
(450) 31/01/2019

темно зелена, темно црвена, жолта, светло и
темно кафена

(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(551) индивидуална

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

(510, 511)
кл. 3 пенлива купка

Скопје, MK
(540)

(111) 26962

(151) 23/01/2019

(210) TM 2018/447

(220) 08/05/2018
(181) 08/05/2028
(450) 31/01/2019

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)
(591) бела, светло и темно сина, окер,
розова, црна, жолта, кафена, светло и темно
виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампон
(111) 26969

(151) 23/01/2019

(210) TM 2018/446

(220) 08/05/2018
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(591) бела, светло и темно сина, окер,

за медицинска употреба, храна за бебиња;

розова, црна, сива, виолетова, светло и

фластери, завојни материјали; материјали за

темно зелена, темно црвена, жолта, светло и
темно кафена

запирање
на
дезинфекциони

(551) индивидуална
(510, 511)

уништување
хербициди

кл. 3 шампон

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

забите,
средства;

на

забен
восок;
производи за

штеточинки;

фунгициди,

(111) 26979

(151) 16/01/2019

преработки; конзервирано, сушено и варено

(210) TM 2018/517

(220) 30/05/2018
(181) 30/05/2028

овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и

(450) 31/01/2019
(732) Muslim World League and Makkah Al

масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

Mukarramah Halal Co, Limited
Umm Al-Joud, Makkah Al Mukarramah

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

21955, P.O.Box 537 , SA and Office of

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

Walkers Corporate Limited, Cayman
Corporate Center, 27 Hospital Road, George

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз

Town Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands, KY

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

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

опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, природни

(540)

билки и цвеќе; храна за животни, пивски слад
кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36

монетарни
недвижен

(591) светло жолта, окер и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
производи за белење и други
супстанции за перење на алишта; препарати
за чистење, полирање, триење и абразивни
производи;
сапуни;
парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; средства за чистење на
забите
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

осигурување; финансиски работи;

и ветеринарни
производи
за

работи;

работи

поврзани за
имот

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 26963

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/520

(220) 05/06/2018
(181) 05/06/2028
(450) 31/01/2019

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ТЕЛЕСЕТ МЕБЕЛ ДОО Скопје
бул.Митрополит Теодосиј Гологанов, MK

медицински употреби; диететски супстанции
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(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ

(181) 07/06/2028

СКОПЈЕ

(450) 31/01/2019

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

(732) Друштво за производство
градежништво трговија и услуги РОЈАЛ
Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210,
Пробиштип, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(591) сива и бела

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 20
мебел, огледала, рамки за
слики;неметални контејнери за складирање
или

транспорт,

необработена

или

полуобработена коска, рог, китова коска или
седеф;школки;морска пена;килибар
(111) 26970

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/525

(220) 07/06/2018

(591) златна, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 книговодство, сметки (изработка на
изводи
од
сметки),
комерцијална
администрација на издавањето лиценци за
стоки
и
услуги
за
други
лица,

(181) 07/06/2028
(450) 31/01/2019

административна обработка на нарачките за
купување,
рекламирање
[огласување],

(732) Катерина Трпковска
ул. Божин Николов 35, 1000, Скопје, MK

агенции за рекламирање, рекпамирање преку
пошта, рекламен материјал (ажурирање на
рекламниот материјал), рекламни огласи

(540)

(ширење на рекламните огласи), рекламен
простор (изнајмување рекламен простор),
советување на потрошувачите (комерцијални
информации
и
советување
на
потрошувачите) [продавница за советување
на потрошувачите], анализа (анализа на
цените), одговор (телефонски одговор) за
претплатниците што не се достапни,
проценки (бизнис проценки), договарање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 ламби, абажури за ламби, ЛЕД-диоди,
уреди
за
осветлување
кл. 20 двоседи, троседи, комоди со фиоки,
кревети маси мебел, полици, софи,
табуретки, столчиња, фотелји
(111) 26982

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/530

(220) 07/06/2018

претплати на весници за трети лица,
уметнички професии (бизнис менаџмент кај
уметничките професии), помош (помош во
водењето бизнис), аукционерство, ревизија,
лепење плакати, книговодство, бизнис
консултирање
(професионално
бизнис
консултирање), бизнис информации, бизнис
испитување,

бизнис

истражување,

советување
за
бизнис
работење
и
организација, помош во водењето бизнис,
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бизнис менаџмент на хотели, советување за

информативни агенции, информации (бизнис

организирање

информации),

на

работењето,

бизнис

испитување

(бизнис

проучување,
бизниси
(услуги
за
преместување на бизнисите), комерцијално-

испитување),
истражување
(бизнис
истражување), фактурирање , услуги за

информативни
агенции,
комерцијални
информации и советување на потрошувачите

дизајн на страници, за рекламни цели,
раководење (советнички услуги за бизнис

[продавница за советување на потрошувачи],
помош за комерцијално или индустриско

раководење), помош за работење (помош за
комерцијално или индустриско работење),

работење,

медиуми

раководење (компјутизирано раководење со

(презентација на стоки на комуникациски
медиуми) за малопродажба, служби за

датотеки), консултации за раководење
(консултации за раководење со персонал),

споредување (служби за споредување на
цените), собирање статистички податоци,

маркетинг истражување, маркетинг студии,
ангажирање манекени за рекпамирање или

компјутерски
информации

датотеки
(средување
на
во компјутерски датотеки),

промовирање на производи, услуги за
пратење на печатените вести, претплати на

компјутерски датотеки (систематизација на

весници (договарање претплати на весници)

информации во компјутерски датотеки),
консултирање
(професионално
бизнис

за трети лица, изнајмување канцелариски
машини и опрема, компјутерско рекламирање

консултирање), потрошувачи (комерцијални
информации и советување на потрошувачи)

преку интернет, испитување на јавното
мислење,
организирање
изложби
од

[продавница
за
советување
на
потрошувачите],
анализа
на
цените,

комерцијален
организирање

и

пребарување

комерцијални

или

комуникациски

податоци

во

компјутерски

рекпамен
карактер,
трговски
саеми
за
рекламни

цели,

документи за трети лица, претставување на
стоките, директно поштенско рекламирање,

надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], подготовки за

ширење на рекламните огласи, дистрибуција
на
примероци,
копирање
документи,

исплата, консултации за раководење со
персонал,
вработување
персонал,

економско прогнозирање,
ефикасност, агенции за

експерти за
вработување,

фотокопирање, испитување (испитување на
јавното мислење), презентација на стоки на

проценка на стеблата во шумите, проценка на

комуникациски медиуми, за малопродажба,

волна, изложби (организирање изложби) од
комерцијален
и
рекпамен
карактер,

служби
споредување

раководење со датотеки (компјутизирано
раководење со датотеки), прогнозирање

(административна обработка на нарачките за
купување),
обработка
(обработка
на

(економско прогнозирање), класификација на
волна, агенции за увоз и извоз, помош за

текстови), услуги за набавки за трети
лица[купување производи и услуги за други

индустриско

за

фирми], психолошко тестирање за селекција

комерцијално или индустриско работење),
информативни
агенции
(комерцијално-

на персонал, односи со јавноста, објавување
рекламни текстови, рекламирање, агенции за

информативни
организирање

агенции), советување за
на
работењето,
бизнис

рекламирање,
подготвување
рекпамни
рубрики, изнајмување рекламен материјал,

проучување,
бизниси
(услуги
за
преместување на бизнисите), комерцијално-

рекламни текстови (објавување рекламни
текстови), рекламни текстови (пишување

работење

(помош
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рекламни текстови), нарачки за купување

асфалтирање, зидање, надзор на градежни

(административна обработка на нарачките за

работи,

купување), рекламирање преку радио, радио
реклами,
вработување
(вработување

изградба на штандови и продавници,
изолирање градби, градби (чистење градби,

персонал), услуги за преместување на
бизнисите, изнајмување рекламен простор,

надворешни површини), градби (чистење
градби, внатрешни површини), булдожери

изнајмување време за рекламирање на
медиумите,
изнајмување
машини
за

(изнајмување
булдожери),
столарија
(поправање), миење автомобили, чистење

фотокопирање, изнајмување автомати [за

оџаци, мажини за чистење (изнајмување

цигари
или
пијалаци],
(изнајмување канцелариски

изнајмување
машини и

машини за чистење), чистење (чистење
возила), изградба, опрема за градење

опрема),
изнајмување
(изнајмување
рекламен материјал), копирање (копирање

(изнајмување
опрема
за
градење),
информирање за градби, хидроизолирање

документи),
проучување
(бизнис
проучување), малопродажба (презентација

(градби), рушење градби, монтирање и
поправање
печки,
одржување
мебел,

на стоки на комуникациски медиуми за

обновување

малопродажба),
продажбата за

(подмачкување
возила),
градење
пристаништа, монтирање и поправање на

промовирање
на
трети лица, примероци

изолирање

градежни

мебел,

работи,

подмачкување

(дистрибуција на примероци), секретарски
услуги, уредување излози, стенографски

апарати
аз
(информирање

услуги, барање спонзорства, изводи од
сметки (изработка на изводи од сметки),

(известување за поправки), монтирање врати
и прозорци, изолирање (изолирање градежни

статистички податоци (собирање статистички

равботи),

податоци), претплати (договарање претплати
на весници ) за трети лица, систематизација

електрични апарати, монтирање и поправање
уреди за наводнување, монтирање кујнска

на информации во компјутерски датотеки,
подготовување
даночни
уплати,

опрема, монтирање и поправање лифтови,
брави (поправање сигурносни брави),

телекомуникациски
услуги
(договарање
претплати за телекомуникациски услуги ) за

подмачкување
(подмачкување
возила),
монтирање, одржување и поправка на

трети

за

машини, зидарски услуги, десонфектирање,

претплатници
што
не
се
достапни,
телевизиско
рекламирање,
телевизиски

копање бунари, монтирање и поправање
електрични апарати, багери (изнајмување

реклами, тестирање (психолошко тестирање)
за
селекција
на
персонал,
текстови

багери),
уништување
(уништување
штетници), со исклучок на земјоделство,

(пишување рекламни текстови, стебла
(проценка на стеблата во шумите), трговски

градење фабрики, монтирање и поправање
противпожарни
аларми,
молерисување,

саеми (организирање трговски саеми) за

внатрешност

комерцијални или рекламни цели, преписи ,
дактилографски услуги, ажурирање на

тапети, поставување асфалтна површина (
поставување
асфалтна
површина
на

рекламниот
(изнајмување

патишта), градење заштитни
пристаништа,
изградба
и

лица,

телефонски

одговор

материјал,
автомати
автомати), обработка на

текстови, пишување рекламни текстови
кл. 37 заштита од рѓосување на возила,

греење,
индормирање
за градби), известување

отстранување

и

пречки

надворешност,

кај

лепење

зидови на
одржување

цевководи, малтерисување, поставување
водоводни инсталации, поправање пумпи,
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услуги поврзани со каменолом, полнење

(индустриски дизајн), внатрешно уредување,

тонери за печатачи, изнајмување булдожери,

дизајнирање графика, планирање градби,

изнајмување
опрема
за
градење,
изнајмување кранови (градежна опрема),

заштеда на енергија (советување за заштеда
на енергија), инжињерство, премерување,

изнјмување багери, известување за поправки,
поправање сигурносни брави, поправања

истражување на полето на заштита на
животната средина, подводно истражување,

(подводни
(обновување

урбанистичко
истражувања,

занитнување,

поправања),
обновивање
мебел),
менување
гуми,
поставување

планирање,
геолошки
дизајнирање (индустриски

асфалтна

дизајн), испитувања (геолошки испитувања,

површина на патишта, ставање покриви на
објекти,
антикорозивно
заштитување,

проекти (технички проекти), премерување
земјиште

поставување
скелиња,
изолирање
(изолирање градби) бензиски станици

(111) 26997

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/531

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(бензиски станици за возила), натписи
(бојосување или поправка натписи), надвоз(
надзор на градежни работи ), одржување

(450) 31/01/2019

базени, миење возила, лепење тапети,
градење поправање складишта, бунари(

(732) Друштво за производатво, трговија
и услуги БИО ЕНЕРГО ЦЕНТАР доо увоз-

копање бунари), чистење прозорци, прозорци
(монтирање врати и прозорци), гуми

извоз Скопје
ул. 14-ти Декември бр. 20/Масандра бр. 4,

менуваље, вулканизрање гуми, градење под
вода, тапацирање, поправање тапациран

Скопје, MK
(740) Марковски Саше

мебел,

ул.14-ти Декември бр. 20/Масандра бр. 4,

лакирање,

чистење

возила,

подмачкување возила, одржување возила
кл. 42 градежно советување, архитектура,

Скопје
(540)

планирање градби, советување за заштеда
на енергија, заштита на животна средина(
истражување на полето на заштита на
животната средина) истражување (подводно
истражување), геолошки истрашувања на
терен, геолошки истражувања, геолошки
испитувања, дизајнирање графика, давање

(591) сива и црвена
(551) индивидуална

простор за веб (интернет ) страници,
индустриски дизајн, премерување земјиште,

(510, 511)
кл. 8 прибор за јадење (ножеви, вилушки и

одржување (креирање и одржување) веб
интернет страници за други, испитување

лажици);

материјали,

физика(

истражување),

вилушки
сечачи

проекти(технички проекти), истражувања на
терен (геолошки истражувања на терен),

месарски
прибор

обезбедување алати за пребарување по
интернет, контролирање на квалитетот,

лажици;
ножеви

внатрешно
уредување,
програмирање
(програмирање копјутерски системи), дизајн

ножеви
сатари
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сатари

(ножеви);

отворачи

за

остриги;

душеци

со

федери;

статуи од дрво, восок, гипс или пластика;

отворачи за конзерви, не електрични;
сребрен прибор за јадење (ножеви, вилушки,

потперници;
воздушни перничиња

лажици);
ножеви;

медицинска
употреба;
воздушни душеци што не се за медицинска

ножеви за сечење месо (рачни алати);
апарати за сечење сирење, неелектрични;

употреба;
маси

ножеви

неелектрични;

табуретки

неелектрични;
ножеви;

навлаки
душеци

пластични лажици, вилушки и ножеви;
лажици, вилушки и ножеви за бебиња;

душеци
детски

дршки
кл.
10

ножеви;
масажа

табуретки;
кл. 21
садови

греалки за нозе, електрични или

изолирани;длабоки

за

направи за
ќерамички

кл. 11

пици

сечење

за
апарати

неелектрични;
електричен
апарати
апарати

и
за

апарати
филтри

за
за

прибор

за

за

готвење;

уреди
за
ладење

готвење;
пијалоци;

филтрирање
вода
за

садови

за

тостери
скари

(апарати

прибор
филтри

за
за

електрични
скари

јајца

за
за

печење
вода

плочи

за
на

на
за
печење

електрични
греалки
микробранови
употреба;
кл.
20

вода;
пиење;

за

за

не

се

масирање;
за

за
за

за

нозе;

облека
(складирање);
преоблекување
бебиња;
за

за

спиење;
креветчиња;
храна,

топлински

садови;комплети

тенџериња
за
готвење;сипачи
на
пијалак;садови за путер;капаци за садови за
путер;кригли
за
(дамиџана);садови

пиво;стаклени
тегли
за пијалоци;пијалаци

(садови, со топлинска изолација,
пијалаци);длабоки
чинии
(садови

за
за

ладење;

овошје);отворачи за вадење тапи;стаклени

леб;
готвење);

длабоки чинии;шишиња;термоси;шишиња за
разладување;шишенца
со
масло
и

скара;
пиење;

оцет;бокали за
вино;тави;ќерамика за
употреба во домаќинството;калапи (кујнски

вафли;
јаглен;

прибор);стаклени садови;рогови ( чаши за
пиење во форма на рогови);козметички

чајници;
за
печки

што

кревети;
индустриска

прибори;цедилки

за

употреба

во

домаќинството;чаши
за
сервирање
овошје;држачи за ножеви за маса;затворачи

за

за
капаци
за
тенџериња;капаци
за
тенџериња;навлаки за штици за пегла,

кревети;мебел;потпирачи
глава(мебел);фотелји;постелнина

за
со

обликувани;миксери
неелектирчни
за

исклучок

на

домаќинствата;решето

рамки

од

дрво

(блендери)
употреба
во
(кујнски

чаршаф;перници;душеци;софи;кревети;навл
аки
за
алишта

прибор);производи
(стакларија);калапи

(гардероба);перничиња;воздушни
перници
што не се за медицинска употреба;

мраз;тенџериња за готвење;црпалки за
домашна употреба;готварски калапи;рачни

каучи;
двоседи,

апарати за чистење;даски за сечење во
кујна;коса (чешли за коса) со големи

троседи;
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од
кристал
правење
коцки

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

запци;сифони за газирана вода;комплети за

ножеви

зачини;земјени садови;тави за пржење;преси

тегли

за цедење овошје неелектрични за употреба
во
домаќинствата;скари
(готварски

чаши
од
стаклени

прибор);тенџериња;длабоки
чинии
зеленчук;комплети за ликер;лажици

послужавници
кошнички

за
за

за

сечење

слатки;

за

колачиња;

хартија
чаши

или
за

што
за

пластика;
пиење;

се

вртат;
излет;

за
еднократна

тесто;
употреба;

црпење
за
кујнска
употреба;мајолкиа
(видфина ќерамика);уреди за собирање

ножеви
плитки чинии

трошки;мелници

во

фаќалки

домаќинството рачни;чаши за сервирање
варени јајца;прибор за излет вклучително и

фаќалки
црпалки

садови;лопатки за сервирање пити;пипети
(тестери за вино);штици за пеглање;тави

толчници
авани

(земјени);мелници
за
бибер,
рачно
управувани;биберници;апарати и машини за

лажици
кршалки

полирање за употреба во домаќинставата,

фаќалки

неелектрични;предмети
од
порцелан;вазни;садови за ладење ( кофи со

црпалки
кл.
22

мраз);рендиња (прибори за кујна);кутии за
употреба во домаќинствата и кујнска

јоргани
сурова

употреба;прстени за салфети;длабоки чинии
за
салати;соларници;сервиси
(чинии

влачена
чешлана

волна;
волна;

);чинии;сервиси

руно,

волна;

за

за

употреба

чај;држачи

за

за

за

мраз;

за

салата;
сервирање;

за
за
за

кујнска
кујнска

употреба;
употреба;

за
за

сладолед;
ореви;

за

шеќер;

за

сервирање
влакна
од

вино;
камила;

од
или

гускини
обработена

перја;
волна;

салфети;садови од метал за правење мраз и
ладни пијалаци;чиничиња;длабоки чинии за

стрижена
кл.
24

супа;садови за шеќер;украсни садови за
маси;шољи;чајници;сервиси за јадење со

(јоргани);прекривки
за
(постелнина);прекривки

исклучок
на
нож,
вилушка
и
лажица;кригли;плитки чинии;кутии за слатки;

(прекривки за скут);чаршафи за кревети
(текстил);прекривки за кревет од гускино

канделабри

чајници

перје;навлаки (не врзани) за мебел;волнени

кафе;

ткаенини;постелнини;чаршафи постелнина
за домаќинство;платна за душеци;навлаки за

(свеќници);

неелектрични;
сервиси
капаци
бокалчиња;

за

кујнски
прибори
прибори

за

за
за

готвење

прекривки

волна;
кревети

душеци;платна
за
патување

садови;

перници;вреќи за спиење; украсни навлаки за
перници;
кебиња
за
кревети;

садови;
кујни;

прекривки
прекривки

за

за
мебел

неелектрични;

подлоги

одткаенини

стаклени кварцни влакна што не се за
употреба
со
текстил;

бебиња;
вреќи

за

плоснати
големи
шољи

вреќа
вреќи

џебни
со
рачка

за

шишенца;
за
пиво;

држачи за шишенца со масло и оцет;
плочи за печење вафли, неелектични;

кл.
25
сандали
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за

преоблекување
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за
обувки
за

перници;
текстил;
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бебиња;

за
за

бебиња;
спиење;
на

плажа;
капење;
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влечки

за

капење;

чорапи;

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

чорапи
чизми;

против

получизми
џемпери;

потење;

(кратки

чизми);

кратки
облека;

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

чорапи;

ракавици

(облека);

појаси;
елеци;
ливери
влечки;

(покривки);

обувки
дрвени

за

на

плажа;
(налани);

чевли

санадли;
чевли;
крзнени грејачи за нозе што не се на струја;
маски
валенки

(732) Друштво за меѓународни образовни

(чизми

кл.
27
вештачки

за
од

валана

прекривки

за

спиење;
волна);
подови;
тревници;

теписи
(111) 26985

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/533

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(450) 31/01/2019
(732) Горан Младеновски
бул. Партизански одреди 133-1/13, 1000,
Скопје, MK
(540)

MAARIF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

печатени работи, книги, брошури,

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот
кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги
(111) 27040

(151) 18/01/2019

(210) TM 2018/535

(220) 08/06/2018

за

(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

УБАВИНА
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

МААРИФ

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 27041

(151) 18/01/2019

(210) TM 2018/534

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
кл.
кл. 36
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кл. 41

образовни услуги, подготвување

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

настава, интернати, академии, семинари,

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

МААРИФ
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
УЧИЛИШТА

образованием школски образовни услуги
(111) 27039

(151) 17/01/2019

(210) TM 2018/536

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

настава
кл.
25

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

кл. 36
кл. 41

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
25

униформи

и

капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,

информирање

за

образованием школски образовни услуги
(111) 27037

(151) 17/01/2019

(210) TM 2018/538

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

образованием школски образовни услуги
(111) 27038
(210) TM 2018/537

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

(551) индивидуална

кл. 36
кл. 41

апарати)
и
капи

настава, интернати, академии, семинари,

MAARIF INTERNATIONAL
SCHOOLS

кл.

(освен
униформи

МААРИФ МЕЃУНАРОДНИ
ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

(151) 17/01/2019
(220) 08/06/2018

(551) индивидуална

(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,

(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
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кл.

25

кл. 36

униформи

и

капи

управување со недвижен имот

(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за
образованием школски образовни услуги
(111) 27036

(151) 17/01/2019

(210) TM 2018/539

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(591) темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни

настава

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

(освен

апарати)

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги

(591) темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27034

(151) 17/01/2019

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и

(210) TM 2018/541

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

настава
кл.
25
кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

настава, интернати, академии, семинари,

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за
образованием школски образовни услуги
(111) 27035

(151) 17/01/2019

(210) TM 2018/540

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

за

(591) темно сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/01/2019
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кл. 16

печатени работи, книги, брошури,

(210) TM 2018/544

(220) 08/06/2018

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
кл.
25
кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

и

(540)

водење

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за
образованием школски образовни услуги
(111) 27033
(210) TM 2018/543

(591) жолта, бела
(551) индивидуална

(151) 17/01/2019
(220) 08/06/2018

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,

(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

кл.
кл. 36
кл. 41

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

25

униформи

и

капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

(540)

и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,

информирање

(591) жолта, бела
(551) индивидуална

образованием школски образовни услуги

(510, 511)

(111) 27031
(210) TM 2018/545

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
кл.
25
кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

образованием школски образовни услуги
(151) 17/01/2019

(151) 17/01/2019
(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(111) 27032

за

(591) сина, бела
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(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27029

(151) 17/01/2019

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и

(210) TM 2018/547

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

настава
кл.
25

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни

кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

и

апарати)
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

настава, интернати, академии, семинари,

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за
образованием школски образовни услуги
111) 27030

(151) 17/01/2019

(210) TM 2018/546

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(591) темно сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

кл. 41

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
кл.
25
кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

и

апарати)
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и

водење

колоквиуми,

образовни услуги, подготвување

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

образование,
информирање
образованием школски образовни услуги
(111) 27028
(210) TM 2018/548

за

(151) 17/01/2019
(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019

(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

образованием школски образовни услуги
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кл. 41

образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(591) темно сива, бела
(551) индивидуална

образованием школски образовни услуги

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
кл.
25
кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и

водење

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(111) 27025

(151) 17/01/2019

(210) TM 2018/550

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

образованием школски образовни услуги
(111) 27027
(210) TM 2018/549

(151) 17/01/2019
(220) 08/06/2018
(591) темно сина, бела

(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни

(551) индивидуална
(510, 511)

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

кл. 16

печатени работи, книги, брошури,

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот

(540)

кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко

(591) темно сина, бела

образование,
информирање
образованием школски образовни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

печатени работи, книги, брошури,

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)

(111) 27024

(151) 17/01/2019

(210) TM 2018/551

(220) 08/06/2018

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот
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(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
(591) сина, бела

настава
кл.
25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36
кл. 41

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

настава

и

(освен

апарати)

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

водење

колоквиуми,

организирање

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,

образованием школски образовни услуги

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

(111) 27021
(210) TM 2018/553

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги

за

(151) 16/01/2019
(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни

(111) 27023

(151) 17/01/2019

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

(210) TM 2018/552

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(450) 31/01/2019

(540)

(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(591) жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 16

печатени работи, книги, брошури,

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
кл.
25
кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

(111) 26977

(151) 21/01/2019

(210) TM 2018/556

(220) 08/06/2018

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019
(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

водење

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(540)

образованием школски образовни услуги
(111) 27020
(210) TM 2018/554

(151) 16/01/2019
(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(450) 31/01/2019
(732) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

(591) бела, жолта, светло и темно сива,

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30 ужинки (снек храна) имено, чипс и
крцкави производи, претежно изготвени од
житарици; тортиља чипс

(591) жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава

(освен

апарати)

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот
кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,

(111) 26983

(151) 21/01/2019

(210) TM 2018/557

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(450) 31/01/2019
(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги

за
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(111) 27019

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/559

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019

(732) BINNI sh.p.k
Dumnice e Poshtme p.n. 42000 Vushtrri,
Kosovo, -(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(591) бела, жолта, светло и темно сива,
зелена, црвена, кафена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

BINNI

ужинки (снек храна) имено, чипс и

крцкави производи, претежно изготвени од
житарици; тортиља чипс

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,

(111) 27018

(151) 16/01/2019

рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова

(210) TM 2018/558

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

коска, школки, килибар, седеф, морска пена и
замените за сите овие материјали или

(450) 31/01/2019

производи
од
пластика
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

(732) BINNI sh.p.k
Dumnice e Poshtme p.n. 42000 Vushtrri,

управување
работи

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

со

(111) 26974
(210) TM 2018/560

работата;

канцелариски

(151) 16/01/2019
(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

коска, школки, килибар, седеф, морска пена и
замените за сите овие материјали или
производи
од
пластика
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување

со

работата;

канцелариски

работи
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(591) бела, светло/темно сива, жолта,
зелена, светло/темно сина, црвена/темно
црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течен детергент за миење стакло
(111) 26976

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/561

(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028
(450) 31/01/2019

(591) бела, светло/темно сива, жолта,
зелена, светло/темно сина, црвена/темно

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

црвена
(551) индивидуална

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 3 течен детергент за миење стакло

(540)
(111) 26989
(210) TM 2018/563

(151) 16/01/2019
(220) 11/06/2018
(181) 11/06/2028
(450) 31/01/2019

(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
(591) бела, светло/темно сива, жолта,
зелена, светло/темно сина, црвена/темно

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течен детергент за миење стакло
(111) 26972
(210) TM 2018/562

(151) 16/01/2019
(220) 08/06/2018
(181) 08/06/2028

(450) 31/01/2019
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(591) светло сина, темно сина, розова и

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

бела
(551) индивидуална

Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5
диететски додатоци (додатоци на
исхрана) за луѓе
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(111) 26987

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/564

(220) 11/06/2018

(111) 26992

(151) 21/01/2019

(181) 11/06/2028
(450) 31/01/2019

(210) TM 2018/566

(220) 11/06/2018
(181) 11/06/2028

(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac

(450) 31/01/2019
(300) 87726964 19/12/2017 US

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(732) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

ZOKREZO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на хемофилија
(111) 26991
(210) TM 2018/567

(591) сина, светло сина, темно сина, минт

(151) 21/01/2019
(220) 11/06/2018
(181) 11/06/2028
(450) 31/01/2019

зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
диететски додатоци (додатоци на
исхрана) за луѓе

(300) 87726974 19/12/2017 US
(732) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

(111) 26988

(151) 21/01/2019

(210) TM 2018/565

(220) 11/06/2018
(181) 11/06/2028

(540)

FITVERSA

(450) 31/01/2019
(300) 87726943 19/12/2017 US

(551) индивидуална

(732) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

на хемофилија

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

(111) 26993

(151) 21/01/2019

(210) TM 2018/703

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028

KAMAVOSIR

(450) 31/01/2019
(732) Climate Control Technologies PC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на хемофилија

14-16 Churchill Way, Cardiff, CF 102DX,
Wales, GB
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(450) 31/01/2019

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(732) Фондација НИКОЛА ЈАНЧЕВ

(540)

Кавадарци
ул. Шишка бр. 37, 1430, Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
клима

уреди;

вентилатори

за

инсталации и апарати за климатизација;
греапки за воздух; електрични радијатори;
електични
вентилатори;
одвлажнувачи;
воздушни прочистувачи; електрични грејачи
за вода; електрични автомати за вода;
навлажнувачи; апарати и инсталации за
климатизација, вентилатори кои се дел од

(591) бела, зелена, сина
(551) индивидуална

инсталации за климатизација; филтри за
климатизација; освежувачи на воздухот,

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

имено, апарати за прочистување на воздухот

управување со работи, ширење на рекламен

(111) 26986

(151) 21/01/2019

материјал, водење дејност (служби за
давање совети за водење на одделни

(210) TM 2018/704

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028

дејности), дејности (консултации за водење
на дејностите), дејности (професионални

(450) 31/01/2019
(732) DORCO CO., LTD., (Golim-Dong)

консултации), изложби (организирање на
изложби) во комерцијални и рекламни цели,

350 Kyungahnchoen-Ro, Cheoin-Gu,
Yongin-Si, Kyunggi-Do, KR

изнајмување

рекламен

простор,

јавно

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

мислење (испитување на јавното мислење),
манекени (манекенски услуги) во рекламни

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

промовирачки
цели
на
продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка на
текстови, огласување и рекламирање,
организирање дејности (советување за

DORCO EVE

организирање на дејностите), организирање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 не-електрични машинки за бричење;
сигурносни бричеви; бричеви; жилети; кутии
за прибор за бричење; кутии за брич
(111) 26995

(151) 16/01/2019

(210) TM 2018/720

(220) 16/07/2018
(181) 16/07/2028

на изложби, плакатирање и огласување,
промоција (продажба за трето лице),
пропагандни
дејности,
проучување на
пазарот (маркетинг), рекламна документација
(уредување на рекламна документација),
рекламна хроника, рекламни агенции,
рекламни

огласи

(ширење

на

рекламни

огласи), водење на комерцијални работи,
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комерцијална администрација, канцелариски

преведување. услуги на спортски кампови,

работи,

материјал

театарска продукција; услуги на здравствени

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 36 финансиски работи; работи поврзани

клубови; професионално насочување [совети
во
врска
со
образобванието
и

со недвижен имот; услуги на фондови за
помош за позајмување; заеднички фондови;

оспособувањето]

организирање на финансирање на проекти од
областа на образование, наука и здравство;

(111) 27001
(210) TM 2018/726

ширење

инвестирање

рекламен

средства;

(151) 10/01/2019
(220) 17/07/2018

финансиско

(181) 17/07/2028

управување со иаплатата на надомести за
други; прибирање добротворни средства

(450) 31/01/2019
(732) Philip Morris Brands Sárl

кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

активности, академии (обука), гимнастичка
обука, детски градинки, дискотеки (услуги на

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

дискотеките),

(540)

забавни

паркови,

изложби

(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, клубови (услуги на клубови)
/забава/, конгреси (организирање и водење
конгреси), модни агенции за уметници,
музејски услуги /презентација, изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/,

објавување

книги,

образовни

информации, образовни испитувања, услуги
на забавувачи, услуги од областа на
образование и забава, издавање на опрема
за играње, издавање на сценографии,

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

организирање и водење конференции,
организирање и водење конгреси; педагошки

кл.
34
тутун,
преработен
или
сиров;производи од тутун;пури, цигари,

истражувања; инатпревари (организирање

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

натпревари)
/обука
или
забава/,
организирање и спроведување на едукативни
форуми,
планирање
приеми
/забава/,
практично
обучување
/демонстрирање/,
приредби
разговори
разговори),

(одржување
на
приредби),
(организирање и водење на
разонода,

семинари

(организирање
и
водење
семинари),
симпозиуми (организирање и водење на
симпозиуми), слободно време (услуги врзани
за исполнување на слободното време),
организирање
саемски
манифестации,
приредби, изложби, туторство, услуги на

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не
се користат во медицински цели);електронски
цигари;производи

од

тутун

за

загревање;електронски уреди и нивни делови
за загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори со течен
никотин за електронски цигари;артикли за
пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за
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машинки за мотање на цигари, запалки,

(210) TM 2018/728

кибрити

(220) 17/07/2018
(181) 17/07/2028

(111) 27002

(151) 10/01/2019

(450) 31/01/2019
(732) Philip Morris Brands Sárl

(210) TM 2018/727

(220) 17/07/2018
(181) 17/07/2028

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(450) 31/01/2019
(732) Philip Morris Brands Sárl

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) сина, темно сина, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
34
тутун,
преработен
или
сиров;производи од тутун;пури, цигари,

(591) бела, сива, виолетова и црна
(551) индивидуална

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

(510, 511)
кл.
34
тутун,
преработен
или
сиров;производи од тутун;пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не
се користат во медицински цели);електронски
цигари;производи

од

тутун

за

загревање;електронски уреди и нивни делови
за загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори со течен
никотин за електронски цигари;артикли за
пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не
се користат во медицински цели);електронски
цигари;производи
од
тутун
за
загревање;електронски уреди и нивни делови
за загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори со течен
никотин за електронски цигари;артикли за
пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,

(111) 27003

(151) 10/01/2019

(210) TM 2018/729

(220) 17/07/2018
(181) 17/07/2028

кибрити
(111) 27000

(151) 10/01/2019

(450) 31/01/2019
(732) Philip Morris Brands Sárl
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Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) црвена, бела, и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
34

сиров;производи

(591) сина, темно сина, бела, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
34

тутун,

преработен

или

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не
се користат во медицински цели);електронски
цигари;производи
од
тутун
за
загревање;електронски уреди и нивни делови
за загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори со течен
никотин за електронски цигари;артикли за
пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити
(151) 10/01/2019
(220) 17/07/2018
(181) 17/07/2028
(450) 31/01/2019
(732) Philip Morris Brands Sárl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

од

преработен
тутун;пури,

или
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

сиров;производи од тутун;пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

(111) 27004
(210) TM 2018/730

тутун,

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не
се користат во медицински цели);електронски
цигари;производи
од
тутун
за
загревање;електронски уреди и нивни делови
за загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори со течен
никотин за електронски цигари;артикли за
пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити
(111) 27005
(210) TM 2018/731

(151) 10/01/2019
(220) 17/07/2018
(181) 17/07/2028
(450) 31/01/2019

(732) Philip Morris Brands Sárl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не
се користат во медицински цели);електронски
цигари;производи
од
тутун
за
загревање;електронски уреди и нивни делови
за загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори со течен
никотин за електронски цигари;артикли за

(591) сина, бела и сива

пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
34
тутун,
преработен
или
сиров;производи од тутун;пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)

(111)

3

27010

5

27011

1

26973

3

27011

5

27012

3

26961

3

27012

5

27013

3

26962

3

27013

5

27042

3

26964

3

27042

5

27043

3

26966

5

26973

5

27045

3

26967

5

26979

7

27017

3

26969

5

26987

8

26986

3

26972

5

26988

8

26997

3

26973

5

26989

9

26960

3

26974

5

26991

9

27014

3

26976

5

26992

9

27022

3

26978

5

26996

10

26997

3

26979

5

27008

10

27009

3

26980

5

27009

10

27010

3

27009

5

27010

10

27011
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10

27012

24

26997

30

27026

10

27013

25

26979

30

27042

11

26970

25

26997

31

26979

11

26993

25

27020

31

26990

11

26997

25

27021

32

26958

11

27042

25

27023

32

26973

14

27042

25

27024

32

26975

16

26960

25

27025

32

26979

16

27020

25

27027

32

26990

16

27021

25

27028

32

27042

16

27023

25

27029

33

26985

16

27024

25

27030

33

27042

16

27025

25

27031

34

27000

16

27027

25

27032

34

27001

16

27028

25

27033

34

27002

16

27029

25

27034

34

27003

16

27030

25

27035

34

27004

16

27031

25

27036

34

27005

16

27032

25

27037

35

26959

16

27033

25

27038

35

26960

16

27034

25

27039

35

26979

16

27035

25

27040

35

26982

16

27036

25

27041

35

26984

16

27037

25

27042

35

26994

16

27038

27

26997

35

26995

16

27039

28

26981

35

26998

16

27040

28

27016

35

27006

16

27041

28

27042

35

27007

16

27042

29

26958

35

27015

18

27042

29

26979

35

27016

20

26963

29

27006

35

27018

20

26970

29

27007

35

27019

20

26973

29

27046

36

26971

20

26997

30

26958

36

26979

20

27018

30

26977

36

26995

20

27019

30

26979

36

27015

21

26997

30

26983

36

27020

21

27042

30

26998

36

27021

22

26997

30

26999

36

27023

261

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

36

27024

38

26971

41

27033

36

27025

38

26984

41

27034

36

27027

38

26994

41

27035

36

27028

39

26968

41

27036

36

27029

41

26984

41

27037

36

27030

41

26994

41

27038

36

27031

41

26995

41

27039

36

27032

41

27016

41

27040

36

27033

41

27020

41

27041

36

27034

41

27021

42

26971

36

27035

41

27023

42

26973

36

27036

41

27024

42

26982

36

27037

41

27025

42

27015

36

27038

41

27027

43

26979

36

27039

41

27028

43

26998

36

27040

41

27029

43

27042

36

27041

41

27030

44

27042

37

26982

41

27031

37

27044

41

27032

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)

(111)

(210)

ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.

27043

MK/T/2018/0246

BINNI sh.p.k

27018

MK/T/2018/0558

BINNI sh.p.k

27019

MK/T/2018/0559

Climate Control Technologies PC

26993

MK/T/2018/0703

DORCO CO., LTD., (Golim-Dong)

26986

MK/T/2018/0704

Electrolux Home Care Products, Inc

27017

MK/T/2018/0041

GENZYME CORPORATION

26988

MK/T/2018/0565

GENZYME CORPORATION

26992

MK/T/2018/0566

GENZYME CORPORATION

26991

MK/T/2018/0567

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

26989

MK/T/2018/0563

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

26987

MK/T/2018/0564

262

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

Honeywell International Inc.

27022

MK/T/2004/0482

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

27045

MK/T/2017/1268

Makkah Al Mukarramah Halal Co, Limited

26979

MK/T/2018/0517

Merck Sharp & Dohme Corp.

26996

MK/T/2018/0090

Pharma Vision Europe LTD

27013

MK/T/2015/1302

Pharma Vision Europe LTD

27012

MK/T/2015/1303

Pharma Vision Europe LTD

27011

MK/T/2015/1304

Pharma Vision Europe LTD

27010

MK/T/2015/1305

Pharma Vision Europe LTD

27009

MK/T/2015/1306

Philip Morris Brands Sárl

27001

MK/T/2018/0726

Philip Morris Brands Sárl

27002

MK/T/2018/0727

Philip Morris Brands Sárl

27000

MK/T/2018/0728

Philip Morris Brands Sárl

27003

MK/T/2018/0729

Philip Morris Brands Sárl

27004

MK/T/2018/0730

Philip Morris Brands Sárl

27005

MK/T/2018/0731

SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de C.V.

26981

MK/T/2017/1088

Western Digital Technologies, Inc.

27014

MK/T/2015/0354

Горан Младеновски

26985

MK/T/2018/0533

ДООЕЛ ДАР ПЕТ - ТРАНС ПРИЛЕП

26968

MK/T/2017/0085

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ

27006

MK/T/2017/0888

27044

MK/T/2017/0452

27041

MK/T/2018/0534

27040

MK/T/2018/0535

27039

MK/T/2018/0536

27038

MK/T/2018/0537

27037

MK/T/2018/0538

27036

MK/T/2018/0539

27035

MK/T/2018/0540

27034

MK/T/2018/0541

27033

MK/T/2018/0543

Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОВИА ДООЕЛ
Желино
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
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Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ

27032

MK/T/2018/0544

27031

MK/T/2018/0545

27030

MK/T/2018/0546

27029

MK/T/2018/0547

27028

MK/T/2018/0548

27027

MK/T/2018/0549

27025

MK/T/2018/0550

27024

MK/T/2018/0551

27023

MK/T/2018/0552

27021

MK/T/2018/0553

27020

MK/T/2018/0554

26997

MK/T/2018/0531

26982

MK/T/2018/0530

27007

MK/T/2017/1256

26958

MK/T/2017/0040

26963

MK/T/2018/0520

26973

MK/T/2018/0428

26959

MK/T/2018/0397

27016

MK/T/2015/0455

Игор Николоски

27026

MK/T/2015/0139

Интернационален Картичен Систем АД Скопје

26971

MK/T/2018/0418

Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за производатво, трговија и услуги БИО ЕНЕРГО ЦЕНТАР
доо увоз-извоз Скопје
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ
Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО
екпорт-импорт Гевгелија
Друштво за производство, трговија и услуги МИНЕКС ГРОУП
ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕЛЕСЕТ МЕБЕЛ ДОО
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги и посредништво
ХОМАКС ЛТД ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
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Катерина Трпковска

26970

MK/T/2018/0525

Коктел Трејд

27042

MK/T/2011/0496

Љубиша Златевски

26975

MK/T/2018/0429

МИЛЕ МАРКЕТ - ММ

26999

MK/T/2018/0378

Муслија Хирије

26994

MK/T/2018/0062

Николовски Дејан

26960

MK/T/2018/0370

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп

26977

MK/T/2018/0556

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп

26983

MK/T/2018/0557

СВИТ АРТ ДОО Скопје

27046

MK/T/2012/1324

Стојановски Зоран

27015

MK/T/2015/1347

26990

MK/T/2018/0363

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

26984

MK/T/2018/0206

Угостителство, туризам и трговија ИНЕКС ГОРИЦА АД Охрид

26998

MK/T/2013/0868

26980

MK/T/2018/0440

26967

MK/T/2018/0441

26978

MK/T/2018/0442

26966

MK/T/2018/0443

26964

MK/T/2018/0444

26961

MK/T/2018/0445

26969

MK/T/2018/0446

26962

MK/T/2018/0447

26974

MK/T/2018/0560

26976

MK/T/2018/0561

26972

MK/T/2018/0562

Фондација НИКОЛА ЈАНЧЕВ Кавадарци

26995

MK/T/2018/0720

Џорџ Цветковски

27008

MK/T/2015/0360

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
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ПРОМЕНИ
(111) 3406

Svetonedjelska 2 10436 Rakov Potok

(732) Huntsman International LLC
10003 Woodloch Forest Drive, The

Kalinovica, HR

Woodlands, TX 77380, US

(111) 9165
(732) Spirits International B.V.

(111) 1440
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d

44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(111) 1442

(111) 7804
(732) C.E. KALAMARAKIS ANONYMOUS

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANYKALAS S.A.
68 Sp. PATSI str., 11855, Athens, GR

(111) 4852
(732) Bayer East Coast LLC

(111) 8067

100 Bayer Boulevard, Whippany,, 07981,
New Jersey, US

(732) C.E. KALAMARAKIS ANONYMOUS
INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY-

(111) 1614

KALAS S.A.
68 Sp. PATSI str., 11855, Athens, GR

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI

(111) 7857
(732) Panasonic Corporation

(111) 1232

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, JP

(732) Bayer East Coast LLC
100 Bayer Boulevard, Whippany, , 07981,

(111) 7511

New Jersey, US

(732) Daimler AG
Mercedesstrasse 137 , 70327, Stuttgart, DE

(111) 4423
(732) SANYO ELECTRIC CO. LTD
1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, JP

(111) 7432
(732) Daimler AG
Mercedesstrasse 137 , 70327, Stuttgart, DE

(111) 2872
(732) VETERINA d.d.

(111) 7379

Svetonedeljska 2 10436 Rakov Potok
Kalinovica, HR

(732) Daimler AG
Mercedesstrasse 137 , 70327, Stuttgart, DE

(111) 2872

(111) 7633

(732) GENERA d.d.

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

266

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

(732) HEMOFARM KONCERN
AKCIONARSKO DRUSTVO Farmaceutsko-

(111) 7633
(732) HEMOFARM KONCERN

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put, Vrsac, RS

AKCIONARSKO DRUSTVO Farmaceutskohemijska industrija Vrsac

(111) 7635

Beogradski put, Vrsac, RS

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

(111) 7634

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

(111) 7679

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

(732) CO-RO A/S
Holmensvej 11, 3600 Frederikssund, DK

(111) 7634
(732) HEMOFARM KONCERN

(111) 7899

AKCIONARSKO DRUSTVO Farmaceutsko-

(732) Wyeth Holdings LLC

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put, Vrsac, RS

235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 7982

(111) 7821

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

(732) Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center, New York, New

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

York 10017, US

(111) 7982

(111) 7820

(732) HEMOFARM KONCERN
AKCIONARSKO DRUSTVO Farmaceutsko-

(732) Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center, New York, New

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put, Vrsac, RS

York 10017, US
(111) 7819

(111) 7810
(732) HEMOFARM KONCERN

(732) Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center, New York, New

AKCIONARSKO DRUSTVO Farmaceutskohemijska industrija Vrsac

York 10017, US

Beogradski put, Vrsac, RS

(111) 7803
(732) Advance Magazine Publishers Inc.

(111) 7810

One World Trade Center, New York, New

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

York 10017, US

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(111) 7818
(732) Advance Magazine Publishers Inc.

(111) 7635

One World Trade Center, New York, New
York 10017, US
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Poljska pot 2, pp 2716, 1001, Ljubljana, SI
(111) 7848
(732) Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center, New York, New

(111) 8161
(732) Sony Interactive Entertainment Inc

York 10017, US

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 8999
(732) Advance Magazine Publishers Inc.

(111) 8697
(732) Sunkist Growers, Inc.

One World Trade Center, New York, New

27770 N. Entertainment Drive, Valencia,

York 10017, US

California 91355, US

(111) 7801
(732) Advance Magazine Publishers Inc.

(111) 10189
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

One World Trade Center, New York, New
York 10017, US

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR
(111) 10228

(111) 9225
(732) Advance Magazine Publishers Inc.

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

One World Trade Center, New York, New
York 10017, US

(111) 10229

(111) 9424

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

(732) OLMA proizvodnja maziv, d.o.o
Poljska pot 2, pp 2716, 1001, Ljubljana, SI

(111) 11240
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

(111) 9425
(732) OLMA proizvodnja maziv, d.o.o

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

Poljska pot 2, pp 2716, 1001, Ljubljana, SI

(111) 12815
(732) Wyeth LLC

(111) 9423

235 East 42nd Street, New York, NY 10017,

(732) OLMA proizvodnja maziv, d.o.o
Poljska pot 2, pp 2716, 1001, Ljubljana, SI

US

(111) 9422

(111) 14349
(732) YILDIZ HOLDING A.S.

(732) OLMA proizvodnja maziv, d.o.o
Poljska pot 2, pp 2716, 1001, Ljubljana, SI

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:
6/1, Uskudar, Istanbul, TR

(111) 8588
(732) OLMA proizvodnja maziv, d.o.o

(111) 14348
(732) YILDIZ HOLDING A.S.

Poljska pot 2, pp 2716, 1001, Ljubljana, SI

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:
6/1, Uskudar, Istanbul, TR

(111) 8589
(732) OLMA proizvodnja maziv, d.o.o

(111) 14567
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(732) Командитно друштво со акции за

295 South Water Street, Suite 201, Kent,

транспорт ОИЛКО КДА Скопје

Ohio 44240, US

ул. 10 бр. 152, Миладиновци, Илинден, MK
(111) 15014
(111) 14446
(732) MANN+HUMEL Filtration Technology

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

Poland sp.z o.o.
ul. Wroclawska 145, 63-800 Gostyn, PL

(111) 16671
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

(111) 14448
(732) MANN+HUMEL Filtration Technology

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

Poland sp.z o.o.
ul. Wroclawska 145, 63-800 Gostyn, PL

(111) 16894
(732) GAPAVE
191 rue de Vaugirard, 75015 Paris, FR

(111) 16050
(732) GOODY'S Societe Anonyme of

(111) 17347

Catering Services (скратен назив -GOODY'S
S.A.)

(732) Bayer East Coast LLC
100 Bayer Boulevard, Whippany, 07981, New

Athens Internatonal Airport EL. Venizelos,
14B Building, 19019 Spata, GR

Jersey, US

(111) 14672

(111) 17089
(732) Bayer East Coast LLC

(732) Здравствена организација, Галенска

100 Bayer Boulevard, Whippany, 07981, New

лабораторија „ФИТОФАРМ“ Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK

Jersey, US

(111) 17329

(111) 17872
(732) Друштво за производство, услуги и

(732) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз

трговија БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово
ул. Козјачка бр. 11, Доброшане, 1300,

ПЕКАБЕСКО АД

Куманово, MK

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден,
Скопје, MK

(111) 17874

(111) 17330

(732) Друштво за производство, услуги и
трговија БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово

(732) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз

ул. Козјачка бр. 11, Доброшане, 1300,
Куманово, MK

ПЕКАБЕСКО АД
ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден,
Скопје, MK

(111) 17869
(732) Друштво за производство, услуги и

(111) 15920

трговија БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово
ул. Козјачка бр. 11, Доброшане, 1300,

(732) Smithers-Oasis Company

Куманово, MK
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(111) 17871

(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ

(732) Друштво за производство, услуги и

Скопје

трговија БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово
ул. Козјачка бр. 11, Доброшане, 1300,

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

Куманово, MK

(111) 20913
(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ

(111) 18352
(732) Акционерско друштво за

Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експортимпорт АД Скопје

(111) 20914
(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

(111) 18353
(732) Акционерско друштво за

(111) 20915

производство и промет на вино

(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експортимпорт АД Скопје

Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK
(111) 20916
(111) 18831
(732) Акционерско друштво за

(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ
Скопје

производство и промет на вино

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експортимпорт АД Скопје

(111) 20917

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ
Скопје

(111) 22533
(732) Друштво за производство, промет и

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

(111) 20918

ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ
Скопје

(111) 22493
(732) Друштво за производство, промет и

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

(111) 20992
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги Бобан Марјановиќ БИТ КОНЗУЛ

(111) 20911
(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ

увоз-извоз Битола ДООЕЛ and Друштво
за производство и трговија МАРГО

Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

Илиевски Тони ДООЕЛ извоз-увоз Бтола
ул. Партизанска бр. 20/36, Битола, MK and
ул. Тодор Паница бр. 24/2/5, Битола, MK

(111) 20912
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(111) 23769

(732) Трговско друштво за производство,

(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ

инженеринг и трговија ГОРЕЊСКО ДОО

Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

увоз-извоз Скопје
ул. Иван Цанкар бр. 46, 1000, Скопје, MK

(111) 21868

(111) 22895

(732) MANN+HUMEL Filtration Technology
Poland sp.z o.o.

(732) Snap Inc
63 Market Street, Venice, California 9291, US

ul. Wroclawska 145, 63-800 Gostyn, PL
(111) 23428

ПРЕНОС
(111) 4852
(732) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84, 4052, Basel, CH

(111) 9165
(732) ZHS IP Europe Sarl
AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH

(111) 1232
(732) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84, 4052, Basel, CH

(111) 8633
(732) PFIZER LIMITED

(111) 6350

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,
GB

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) 9424
(732) ORE investiranje in upravljanje nalozb

(111) 2162
(732) Elanco US Inc

d.o.o.
Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI

2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140,
US

(111) 9425

(111) 4539

(732) ORE investiranje in upravljanje nalozb
d.o.o.

(732) Cerveceria Modelo de México, S. de

Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI

R.L. de C.V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia

(111) 9423

Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro
Obregón, C.P. 01210, Mexico City, MX

(732) ORE investiranje in upravljanje nalozb
d.o.o.
Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI

(111) 2414
(732) Indesit Company Luxembourg S.A.

(111) 9422

11-13, boulevard de la Foire L-1528
Luxembourg, LU

(732) ORE investiranje in upravljanje nalozb
d.o.o.
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Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI

(111) 23751
(732) Друштво за градежништво, трговија

(111) 8588
(732) ORE investiranje in upravljanje nalozb

и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ
Скопје

d.o.o.
Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI

ул.Орце Николов бр. 71-1, Скопје, MK

(111) 8589

(111) 20979
(732) Друштво за градежништво, трговија

(732) ORE investiranje in upravljanje nalozb

и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ

d.o.o.
Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI

Скопје
ул.Орце Николов бр. 71-1, Скопје, MK

(111) 9207

(111) 21113

(732) Albaugh Europe Sàrl
Avenue Gratta-Paille 2, 1018, Lausanne, CH

(732) Друштво за градежништво, трговија
и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ
Скопје

(111) 9909
(732) Unilever N.V.

ул.Орце Николов бр. 71-1, Скопје, MK

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) 20992
(732) Друштво за производство и трговија

(111) 16007
(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag

МАРГО Илиевски Тони ДООЕЛ извоз-увоз
Битола

SE-405 03 Göteborg, SE

ул.Тодор Паница бр. 24/2/5, Битола, MK

(111) 16185

(111) 21865

(732) КРИСТИЈАН ТОДОРОВ and
МЕЛАНИЈА ТОДОРОВА

(732) Друштво за трговија на спортска
опрема, услуги и спортски инженеринг

ул. Христо Смирненски бр. 4-12 , 1000,
Скопје, MK and ул. Хелсинки бр. 31Б, 1000,

СПОРТ М ДОО експорт-импорт Скопје
ул. Јадранска Магистрала бр. 139, 1000,

Скопје, MK

Скопје, MK

(111) 16894

(111) 23607

(732) APAVE
191 rue de Vaugirard, 75015 Paris, FR

(732) Друштво за градежништво, трговија
и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ

(111) 17347

Скопје
ул.Орце Николов бр. 71-1, Скопје, MK

(732) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84, 4052, Basel, CH

(111) 26363
(732) Froneri International Limited

(111) 17089
(732) Bayer Consumer Care AG

Richmond House, Leeming Bar,
Northallerton, North Yorkshire DL7 9UL, GB

Peter Merian-Strasse 84, 4052, Basel, CH
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ИСТЕКУВАЊА
(111) 393
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/12/2016
(111) 387
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/03/2016
(111) 431
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/07/2016
(111) 433
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2016
(111) 435
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2016
(111) 503
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2016
(111) 3867
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2016
(111) 3914
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2016
(111) 3931
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2016
(111) 3359
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/10/2016
(111) 2929
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2016
(111) 2938
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2016
(111) 1874
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/02/2015
(111) 2630
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/01/2017
(111) 3815
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/05/2014
(111) 3798
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/05/2014
(111) 3828
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/06/2014
(111) 3839
Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/06/2014
(111) 3841
Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/06/2014
(111) 4847
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/06/2014
(111) 4846
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/06/2014
(111) 5686
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/06/2014
(111) 4914
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2014
(111) 5266
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/06/2014
(111) 4965
Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/06/2014
(111) 4966
Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/06/2014
(111) 5050
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/07/2014
(111) 4985
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/07/2014
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(111) 5074
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/07/2014
(111) 5068
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/07/2014
(111) 5194
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/07/2014
(111) 3698
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/07/2014
(111) 5216
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/07/2014
(111) 5244
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/07/2014
(111) 5243
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/07/2014
(111) 5461
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/07/2014
(111) 5269
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/07/2014
(111) 5213
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2014
(111) 5222
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2014
(111) 5321
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/08/2014
(111) 5322
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/08/2014
(111) 5582
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/08/2014
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(111) 5325
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/08/2014
(111) 5308
Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/08/2014
(111) 5309
Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/08/2014
(111) 5413
Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/08/2014
(111) 5414
Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/08/2014
(111) 5296
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/08/2014
(111) 5289
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/08/2014
(111) 5288
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/08/2014
(111) 5760
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/08/2014
(111) 5761
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/08/2014
(111) 5766
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/08/2014
(111) 590
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/09/2014
(111) 591
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/09/2014
(111) 5507
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/09/2014
(111) 5508
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/09/2014
(111) 5423
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/10/2014
(111) 594
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/10/2014
(111) 5443
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/10/2014
(111) 5444
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/10/2014
(111) 5445
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/10/2014
(111) 5804
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/10/2014
(111) 5806
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/10/2014
(111) 5500
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/11/2014
(111) 5491
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/11/2014
(111) 5553
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/11/2014
(111) 5559
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2014
(111) 6018
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2014
(111) 6019
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2014
(111) 6291
Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/11/2014
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(111) 5807
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/11/2014
(111) 5808
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/11/2014
(111) 5638
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/11/2014
(111) 5629
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/11/2014
(111) 5604
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/11/2014
(111) 5606
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/11/2014
(111) 5641
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/12/2014
(111) 5615
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/12/2014
(111) 5619
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/12/2014
(111) 5633
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/12/2014
(111) 5637
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/12/2014
(111) 5609
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/12/2014
(111) 5945
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/12/2014
(111) 5681
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/12/2014
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(111) 5684
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2014
(111) 5655
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/12/2014
(111) 5703
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2014
(111) 5704
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2014
(111) 5706
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2014
(111) 3958
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2016
(111) 3697
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2014
(111) 4977
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2014
(111) 4978
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2014
(111) 4979
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2014
(111) 4998
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2014
(111) 4999
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2014
(111) 3058
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/02/2015
(111) 2780
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2016
(111) 4094
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2016
(111) 3436
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/04/2016
(111) 1172
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2016
(111) 4203
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2016
(111) 1934
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2016
(111) 1623
Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/01/2017
(111) 1236
Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/01/2017
(111) 1251
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/08/2016
(111) 4290
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/08/2016
(111) 4310
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2014
(111) 1676
Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/05/2014
(111) 1680
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2016
(111) 1688
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2016
(111) 1689
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2016
(111) 1259
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/03/2016
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(111) 1271
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2015
(111) 1272
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2016
(111) 1279
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2015
(111) 1281
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2016
(111) 1294
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2016
(111) 2006
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2016
(111) 3470
Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/09/2016
(111) 3471
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/03/2016
(111) 4322
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2014
(111) 1325
Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/04/2014
(111) 1335
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/02/2015
(111) 1336
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/02/2015
(111) 2503
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/02/2014
(111) 2648
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2016
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(111) 1731
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2016
(111) 1800
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/10/2014
(111) 1802
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/02/2014
(111) 3184
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2016
(111) 2810
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2016
(111) 4534
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2016
(111) 4548
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/03/2014
(111) 3066
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/10/2014
(111) 5778
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2015
(111) 5727
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2015
(111) 5731
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2015
(111) 5781
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2015
(111) 5750
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/01/2015
(111) 5751
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/01/2015
(111) 5756
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/01/2015
(111) 5822
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5823
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5824
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5825
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5826
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5827
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5829
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5830
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5832
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5833
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2015
(111) 5850
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2015
(111) 5851
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2015
(111) 5854
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/02/2015
(111) 5856
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/02/2015
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(111) 5857
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/02/2015
(111) 5950
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/02/2015
(111) 5797
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2015
(111) 6044
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/02/2015
(111) 5888
Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/02/2015
(111) 6228
Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/03/2015
(111) 5909
Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/03/2015
(111) 6643
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2015
(111) 5962
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2015
(111) 6237
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/03/2015
(111) 5964
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/04/2015
(111) 6203
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/04/2015
(111) 5965
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2015
(111) 6218
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2015
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(111) 6221
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2015
(111) 6212
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/04/2015
(111) 5996
Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/04/2015
(111) 6284
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 5177
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/11/2016
(111) 3269
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/08/2014
(111) 3277
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 3278
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/05/2014
(111) 2215
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/08/2016
(111) 2228
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2016
(111) 2230
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/06/2014
(111) 2288
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2016
(111) 2294
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2016
(111) 2305
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/04/2014
(111) 4580
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2016
(111) 6376
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/03/2015
(111) 4583
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2015
(111) 4584
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/02/2014
(111) 2756
Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2016
(111) 2333
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/06/2016
(111) 2338
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/03/2014
(111) 4626
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2016
(111) 4628
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2016
(111) 2892
Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/01/2017
(111) 5178
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/12/2016
(111) 2405
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2014
(111) 4818
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2014
(111) 6398
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/11/2016
(111) 7028
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2016
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(111) 7029
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2016
(111) 7096
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2016
(111) 7097
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2016
(111) 7098
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2016
(111) 6861
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/01/2016
(111) 7017
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/01/2016
(111) 6986
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/01/2016
(111) 6187
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/01/2016
(111) 6158
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/01/2016
(111) 6178
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/01/2016
(111) 6793
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/01/2016
(111) 8441
Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/02/2016
(111) 6854
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2016
(111) 6855
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/02/2016
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(111) 6198
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2016
(111) 7008
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/03/2016
(111) 7009
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/03/2016
(111) 6806
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2016
(111) 6844
Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2016
(111) 6829
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/04/2016
(111) 7044
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/04/2016
(111) 9410
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/04/2016
(111) 6850
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/04/2016
(111) 6903
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/04/2016
(111) 6904
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/04/2016
(111) 6905
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/04/2016
(111) 6906
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/04/2016
(111) 6930
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2016
(111) 6934
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2016
(111) 6931
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2016
(111) 6968
Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/04/2016
(111) 6918
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/05/2016
(111) 5103
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/05/2016
(111) 6910
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/05/2016
(111) 6935
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/05/2016
(111) 6942
Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/05/2016
(111) 7861
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/06/2016
(111) 7013
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/06/2016
(111) 7074
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/06/2016
(111) 6980
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/06/2016
(111) 6981
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/06/2016
(111) 8660
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2016
(111) 7020
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2016
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(111) 7021
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2016
(111) 7022
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2016
(111) 7023
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2016
(111) 7024
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2016
(111) 7025
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2016
(111) 7026
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2016
(111) 7069
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2016
(111) 7089
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/06/2016
(111) 7041
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2016
(111) 7090
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2016
(111) 7274
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/06/2016
(111) 7285
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/06/2016
(111) 9350
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2016
(111) 6909
Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/07/2016
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(111) 7275
Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/07/2016
(111) 7112
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/07/2016
(111) 7087
Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/07/2016
(111) 7214
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/08/2016
(111) 7282
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2016
(111) 7728
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/09/2016
(111) 7234
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2016
(111) 7235
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2016
(111) 7773
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2016
(111) 7426
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/01/2017
(111) 7754
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/01/2017
(111) 7428
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/01/2017
(111) 7429
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/01/2017
(111) 7512
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/01/2017
(111) 7513
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/01/2017
(111) 7527
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/01/2017
(111) 7435
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2017
(111) 7420
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/01/2017
(111) 8674
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/01/2017
(111) 8678
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/01/2017
(111) 9158
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/01/2017
(111) 8867
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/01/2017
(111) 8677
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/01/2017
(111) 8676
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/01/2017
(111) 7378
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/01/2017
(111) 11525
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2014
(111) 11526
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2014
(111) 11521
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2014
(111) 12655
Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/01/2014
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(111) 11575
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/01/2014
(111) 11576
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/01/2014
(111) 11586
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2014
(111) 11976
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/01/2014
(111) 11975
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/01/2014
(111) 13413
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/01/2014
(111) 11733
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/01/2014
(111) 11736
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/01/2014
(111) 12015
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/01/2014
(111) 11982
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/01/2014
(111) 12031
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/01/2014
(111) 11823
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/01/2014
(111) 11828
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/01/2014
(111) 11829
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/01/2014
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(111) 11597
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/02/2014
(111) 11472
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/02/2014
(111) 11498
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/02/2014
(111) 11589
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/02/2014
(111) 11514
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/02/2014
(111) 11513
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/02/2014
(111) 11574
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2014
(111) 11573
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2014
(111) 11580
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2014
(111) 12128
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2014
(111) 12026
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2014
(111) 13519
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 13255
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 13256
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 11950
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 12663
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 13257
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 11951
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 12634
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 13597
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 13259
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 13260
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 13261
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 13262
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 12586
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 12587
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014
(111) 11998
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/02/2014
(111) 11666
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/02/2014
(111) 12106
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014

295

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(111) 12722
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12723
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12725
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12052
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12008
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12088
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12087
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12065
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12064
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12054
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 12089
Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014
(111) 14082
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2014
(111) 14083
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2014
(111) 14186
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/05/2014
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(111) 14187
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/05/2014
(111) 14188
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/05/2014
(111) 12621
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/01/2015
(111) 14823
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/01/2015
(111) 16259
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2015
(111) 13101
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/01/2015
(111) 12784
Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/01/2015
(111) 12619
Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/01/2015
(111) 14142
Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/02/2015
(111) 12880
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/02/2015
(111) 10699
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/02/2015
(111) 10698
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/02/2015
(111) 12805
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/02/2015
(111) 14207
Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/02/2015
(111) 12826
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/02/2015
(111) 14106
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/02/2015
(111) 12566
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2015
(111) 12565
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2015
(111) 12563
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2015
(111) 12614
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/02/2015
(111) 12724
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2015
(111) 12727
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2015
(111) 12789
Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/02/2015
(111) 12829
Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/02/2015
(111) 12720
Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/02/2015
(111) 23622
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/02/2015
(111) 12714
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/03/2015
(111) 12800
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/03/2015
(111) 12713
Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/03/2015
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(111) 12711
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/03/2015
(111) 12710
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/03/2015
(111) 12608
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/04/2015
(111) 12610
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/04/2015
(111) 12612
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/04/2015
(111) 12568
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/04/2015
(111) 12818
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/04/2015
(111) 12816
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/04/2015
(111) 12814
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/04/2015
(111) 12812
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/04/2015
(111) 12756
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/04/2015
(111) 12757
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/04/2015
(111) 12885
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/04/2015
(111) 12701
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2015
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(111) 12787
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2015
(111) 12797
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2015
(111) 12796
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2015
(111) 12886
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2015
(111) 12694
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2015
(111) 12693
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/04/2015
(111) 12692
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/04/2015
(111) 12691
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/04/2015
(111) 12670
Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/04/2015

ОБНОВУВАЊА
(111) 880

(186) 03/02/2029

(111) 882

(186) 03/02/2029

(111) 883

(186) 03/02/2029

(111) 443

(186) 25/05/2027

(111) 513

(186) 05/10/2017

(111) 588

(186) 15/11/2027

(111) 347

(186) 15/02/2029

(111) 997

(186) 15/02/2029

(111) 998

(186) 15/02/2029

(111) 3406

(186) 18/01/2029

(111) 1440

(186) 16/05/2029
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(111) 1442

(186) 26/06/2029

(111) 1509

(186) 15/06/2027

(111) 3407

(186) 13/07/2029

(111) 4101

(186) 10/03/2027

(111) 2540

(186) 22/07/2027

(111) 4169

(186) 15/06/2029

(111) 4172

(186) 28/06/2029

(111) 1930

(186) 25/05/2027

(111) 1614

(186) 16/01/2029

(111) 4282

(186) 06/12/2028

(111) 1687

(186) 13/07/2029

(111) 1262

(186) 20/08/2029

(111) 1268

(186) 25/10/2029

(111) 3253

(186) 14/02/2029

(111) 6350

(186) 16/01/2029

(111) 2858

(186) 21/12/2027

(111) 4423

(186) 01/03/2029

(111) 1380

(186) 03/02/2029

(111) 2190

(186) 20/05/2027

(111) 4539

(186) 10/03/2029

(111) 5735

(186) 06/01/2025

(111) 2872

(186) 07/01/2017

(111) 4716

(186) 21/03/2029

(111) 2414

(186) 17/09/2026

(111) 9165

(186) 03/09/2026

(111) 7804

(186) 06/01/2027

(111) 8067

(186) 06/01/2027

(111) 7857

(186) 13/01/2027

(111) 9416

(186) 03/03/2027

(111) 7388

(186) 19/03/2027

(111) 7529

(186) 20/03/2027

(111) 7340

(186) 09/04/2027

(111) 7633

(186) 23/04/2027

(111) 7634

(186) 23/04/2027

(111) 7982

(186) 23/04/2027

(111) 7810

(186) 23/04/2027

301

Трговски марки

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(111) 7635

(186) 23/04/2027

(111) 8260

(186) 25/04/2027

(111) 7799

(186) 16/05/2027

(111) 8053

(186) 10/06/2027

(111) 7969

(186) 10/06/2027

(111) 7968

(186) 10/06/2027

(111) 7598

(186) 11/06/2027

(111) 8006

(186) 18/06/2027

(111) 8625

(186) 24/06/2027

(111) 8101

(186) 07/07/2027

(111) 7752

(186) 21/07/2027

(111) 7896

(186) 21/07/2027

(111) 7723

(186) 04/08/2027

(111) 7897

(186) 06/08/2027

(111) 7898

(186) 06/08/2027

(111) 7679

(186) 06/08/2027

(111) 7899

(186) 29/08/2027

(111) 7763

(186) 16/09/2027

(111) 7821

(186) 30/09/2027

(111) 7820

(186) 30/09/2027

(111) 7819

(186) 01/10/2027

(111) 7803

(186) 01/10/2027

(111) 7818

(186) 01/10/2027

(111) 7848

(186) 08/10/2027

(111) 8999

(186) 14/10/2027

(111) 7801

(186) 14/10/2027

(111) 9225

(186) 22/12/2027

(111) 9214

(186) 04/03/2028

(111) 9530

(186) 04/03/2028

(111) 8604

(186) 28/07/2028

(111) 8605

(186) 28/07/2028

(111) 8633

(186) 20/08/2028

(111) 8320

(186) 13/10/2028

(111) 8596

(186) 18/11/2028

(111) 6871

(186) 11/02/2029

(111) 8929

(186) 04/03/2029
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(111) 8790

(186) 17/11/2029

(111) 8697

(186) 03/12/2029

(111) 14496

(186) 31/03/2026

(111) 14349

(186) 05/01/2027

(111) 14348

(186) 05/01/2027

(111) 14567

(186) 13/02/2027

(111) 14418

(186) 19/02/2027

(111) 14446

(186) 26/02/2027

(111) 14448

(186) 26/02/2027

(111) 14313

(186) 02/03/2027

(111) 15832

(186) 14/03/2027

(111) 16050

(186) 26/03/2027

(111) 14395

(186) 10/04/2027

(111) 14447

(186) 13/04/2027

(111) 14449

(186) 13/04/2027

(111) 14723

(186) 24/04/2027

(111) 14688

(186) 30/04/2027

(111) 14796

(186) 04/05/2027

(111) 14768

(186) 04/05/2027

(111) 14836

(186) 07/05/2027

(111) 17329

(186) 29/05/2027

(111) 17330

(186) 29/05/2027

(111) 15652

(186) 31/05/2027

(111) 17273

(186) 20/06/2027

(111) 17274

(186) 25/06/2027

(111) 15094

(186) 29/06/2027

(111) 15076

(186) 20/07/2027

(111) 15726

(186) 25/07/2027

(111) 15431

(186) 07/08/2027

(111) 15171

(186) 14/08/2027

(111) 15053

(186) 20/09/2027

(111) 15014

(186) 26/10/2027

(111) 15913

(186) 07/05/2028

(111) 15951

(186) 07/05/2028

(111) 15950

(186) 07/05/2028

(111) 15947

(186) 07/05/2028
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(111) 15945

(186) 07/05/2028

(111) 15942

(186) 07/05/2028

(111) 16117

(186) 27/06/2028

(111) 16114

(186) 27/06/2028

(111) 16115

(186) 27/06/2028

(111) 16106

(186) 27/06/2028

(111) 16127

(186) 12/08/2028

(111) 16185

(186) 29/08/2028

(111) 16671

(186) 13/11/2028

(111) 26955

(186) 12/01/2029

(111) 16894

(186) 12/01/2029

(111) 16864

(186) 16/01/2029

(111) 16872

(186) 16/02/2029

(111) 17043

(186) 03/03/2029

(111) 16994

(186) 13/03/2029

(111) 17257

(186) 08/06/2029

(111) 17251

(186) 16/06/2029

(111) 18474

(186) 07/07/2029
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ID 2018/32

(45) 31/01/2019
(22) 29/11/2018

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Мирчески Иле; Јанковиќ Александар; Насески Марко; Попоски Филип; Спасовски Мартин;
Ристов Тошко; Крстевска Ина and Џамбаски Игор
(73) Мирчески Иле; Јанковиќ Александар; Насески Марко; Попоски Филип; Спасовски
Мартин; Ристов Тошко; Крстевска Ина and Џамбаски Игор
ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје, MK; бул. Јане Сандански бр. 76-28, Скопје, MK; ул.
Херој Орде Чопела, бр. 107, Прилеп, MK; ул. Гоце Делчев бб, Другово, Кичево, MK; ул.
518, бр. 2, Марино, Илинден, MK; ул. Вељко Влахович бр. 6-1/12 Кавадарци, MK; ул.
Благој Мучево 23-а, Скопје, MK and ул. Иво Лола Рибар бр. 13, Владимирово, Берово,
MK
(51) 12-11
(54) Рамка на ГЕТ-Велосипед
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)
12-11

(21)
МК/I/2018/0032

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)
Мирчески Иле; Јанковиќ Александар; Насески Марко; Попоски
Филип; Спасовски Мартин; Ристов Тошко; Крстевска Ина и Џамбаски
Игор

(21)
MK/I/2018/0032

ОБНОВУВАЊА
(111) 407

(186) 09/12/2023

(111) 424
(111) 581

(186) 04/02/2024
(186) 04/12/2018

(111) 619

(186) 16/12/2024
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11.АЛКАЛОИД А.Д.
Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија
ул. “Александар Македонски” 12
1000 Скопје
тел: 02 3104 - 000
факс: 02 3104 - 014; 3104 - 036

ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ
Рег.
бр.
1. Адвокатско друштво ЈОАНИДИС
ул. “Домбас” 14/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3067-199,3067-201

12. Борис НОШПАЛ, адвокат
Ул. “Славе Деловски” 7
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3093093; 3093094
факс 02 3093070
e-mail: egal@mol.com.mk

2. БИНСО Д.О.О. Скопје
Друштво за застапување
ул. “Народен фронт” 7/ 4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

13. Драган ПОПОВСКИ, адвокат
ул. “Маршал Тито” 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3231-610
факс: 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

4. БИНПРО ДООЕЛ Скопје
Друштво за заштита на индустриска
сопственост
ул. “Ленинова” бр.15а-13
П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3118 709, 3166 046
факс: 02 3118-709, 3227 144
e-mail:mail@binpro.com.mk

14. Адвокатско друштво Никола
ДОДЕВСКИ
ул. Дебарца бр. 12
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 313 1400
факс: 02 313 1410
e-mail:
contact@dodevski.lawoffice.com.mk
16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за
интелектуална сопственост
ул. “Македонија” бр. 27/2/22
1000 Скопје
тел: 02 3130-367 и 3130-398
факс: 02 3130-367 и 3130-398
е-mail:berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk

6. Драган ТОНЕВСКИ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3111-270
факс: 02 3111-267
10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ
Центар за заштита, искористување и
унапредување на музичко книжевни
дела, пронајдувачки дејности, стоковни и
услужни жигови и други авторски права
Д.О.О. Скопје,
ул. “Апостол Гусларот” бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс: 02 3121-059

19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ
А.Д. Скопје
Агенција за услуги од областа на
авторското право и индустриската
сопственост
бул. “Кузман Јосифовски Питу” 28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 2469-476
факс: 02 2469-886
е-mail: patent@mt.net.mk
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29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО
бул. “Кочо Рацин” 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3114-655
факс: 02 3115-762

76. Анета ИНДОВСКА, адвокат
ул. “Даме Груев” 3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3222- 175, 3227- 919
77. Aдвокатско друштво
ПЕПЕЉУГОСКИ
ул. “Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3211- 005
факс.: 02 3211- 004
мобил. 070 22 11 97
e-mail: vpepelju@unet.com.mk

41. Маргарита ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. “Народен фронт” 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3229- 859
факс: 02 3229- 859
мобилен: 070 936 976; 070 56 55 65
е-маил: pekevski@unet.com.mk
45. Митко АНДОНОСКИ, адвокат
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 02 3238 126
Моб. 070 231 801

81. Ирена КОЦАРЕВА, адвокат
бул. Крсте Мисирков 11
ДТЦ Мавровка лам. Ц 1/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3132-376
02 3220-021

49. МАКПЕТРОЛАкционерско друштво за промет со
нафта и нафтени деривати Скопје
ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин” бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3112-144
факс: 02 3111-525; 3119-323

87. Адвокатско друштво
ПОЛЕНАК
ул. “Орце Николов” 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3114-737
мобилен 070 249- 284
92. Ерол ХАСАН, адвокат
ул. “М.Х. Јасмин” 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3133- 191
моб. 070 204- 961

68. Билјана ПАНОВА, адвокат
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 309 18 36; 02 309 18 37; 02 309 18
38
факс: 02 308 62 11
моб. 070 22 55 27

94. Бранко РАДОЈЧИЌ, адвокат
бул. “Јане Сандански” бр.71А-2/11 кат 5
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 321 70 48

е-маил: panova@panova.com.mk

73. Пандорка КИМОВА, адвокат
ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3111-637

96. Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3230-789

75. Мирјана МАРКОВСКА, адвокат
ул. “Орце Николов” бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 240
мобил. 070 24 31 00
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101. Ненад ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 02 3166-629
02 3165-409 моб. 070 245-353

118. Валентина ЈОВАНОВСКА
ВАСИЛЕВА, адвокат
ул. “Пролет” бр. 10А 2/13
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3298-280
факс. 02 3225-089
120. Адвокатско друштво
РУЖОЈЧИЌ Скопје
ул. “Бојмија” бр. 8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 365-177
факс. 02 5111 459
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост
Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 2784-427
e- mail: senzaldooel@yahoo.com

121. Леонид ТРПЕНОСКИ, адвокат
ул. “Аминта Трети” бр. 37/22
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3296-465
факс. 02 3296-557

108. Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници Скопје
ул. “Коста Шахов” бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3220-680
факс. 02 3220-690

е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk

123. Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3132-200
факс: 02 3225-131

112. Златко АНТЕВСКИ, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски 29,
4 кат, стан бр. 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 02 3217-377
факс: 02 3239-168
e-mail: lawyersa@mt.net.mk

116. Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
Ул. “Мирче Ацев” бр.2 кат 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3136-530
Факс. 02 3215-470

124. Адвокатско друштво
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3115-205
факс: 02 3111-521
info@cakmakova.com.mk

117. Друштво за застапување од
областа на индустриската
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 3222-175

132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И
МАРКОВ
ул. “Македонија” бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3230 - 916
Факс. 02 3120 – 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk
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137. Петошевиќ ДООEЛ друштво за
остварување и заштита на
интелектуална
сопственост Скопје
ул. Oрце Николов 68/4 реон 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955, 3245 985
Факс. 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com

148. Агенција за интелектуална
сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.
39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 02 3122 599
Моб. 070 212721
Web: www.artpick.com.mk
e-mail:artpick@artpick.com.mk

138. Марта Поповска, адвокат
ул. Црвена Вода бр. 7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3112 833
Факс. 02 3110 915
е-маил: martapopovska@yahoo.com

152. БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје,
Агенција за интелектуална сопственост,
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 02 307 7626
e-mail: brendprotekt@yahoo.com

143. Билјана Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk

156. Ана Пекевска-Василева, адвокат
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565
Факс. 02 3223 871
e-mail: ana.pekevska@karanovicnikolic.com

144. Александар Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201

159. Анета Мострова, адвокат
Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
54
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3 122 792
Моб. 070 327 512
Факс: 02 551 1304
e-mail: info@mostrova.com.mk

145. Данче Чакаровска Гроздановска,
адвокат
Бул. Св. Климент Охридски бр. 63а-8
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 02 3109 704
Моб. 075 488 244
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk

161. Златко Колевски, адвокат
Ул. Метрополит Теодосиј Гологанов
бр. 59/2-2, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 262
Факс. 02 3118 430
e-mail: lawoffice@kolevski.com.mk

147. Снежана Станковиќ, адвокат
Бул. Партизански одреди бр. 18/2-7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3124 209, 3116 845

163. Зоран Стојановски, адвокат
ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 044 336-714
моб. 071 240-989
e-mail. zsfeniks@gmail.com

311

Застапници

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

174. Јела Бошковиќ Огњаноска,
адвокат
ул. Црвена Вода бр. 7-1/12
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 070 930-603
факс. 02 3225-089
e-mail: jela_boskovic@yahoo.com

165. АЦТ!-ДОО Скопје,
Друштво за консултантски услуги
ул. Адолф Циборовски бр. 13-А,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс . 23 224 131
e-mail: info@act.com.mk

175. Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3151-454
факс. 02 3151-886
e-mail: info@bajalski.com

166. Илија Чилиманов, адвокат
Ул. 27 Март бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 232
Моб. 070 222 624
e-mail: ilija@chilimanov.mk
168. Живка Костовска Стојковска
ул. Oрце Николов 68/4 реон 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955 / 985
Факс 02 3245 984
e-mail: zkostovska@petosevic.com

178. Фани Михалјовска, адвокат
ул. “Лермонтова” бр. 3/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 072, 3151 637
факс. 02 3129 072
моб. 070 244 828
e-mail: fanimihaljovska@hotmail.com

170. Маја Парговска, адвокат
бул. 8-ми Септември бр. 3/2-75
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. / факс 02 3256 657
e-mail: advokati@email.com

179. Трајче Саздов , адвокат
ул. “Дебарца” бр. 57/1-17
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3241 144
e-mail: strajce@gmail.com

172. Друштво за застапување МСА
ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДООЕЛ
Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7,
1300 Куманово
Република Македонија
Тел. 072 259 599
e-mail: Elena.bliznakovska@msaiplaw.com

180. Адвокатско друштво
АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2466 001
e-mail: info@businesslaw.mk
182. Дарко Јанкуловски , адвокат
бул. “Крсте Мисирков” бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3135 043
Моб. 070 335 774
e-mail: nikodije@hotmail.com

173. Адвокатско друштво
Гоџо, Кичеец и Новаковски
бул. “Македонски просветители” 8
Охрид
Република Македонија
тел. 046 263-163
факс. 046 263-362
e-mail: dragan.godzo@gknlegal.com

183. Адвокатско друштво БОНА
ФИДЕ
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3232065
E-mail: contact@bonafide.mk
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184. Марин ГАВРИЛОВСКИ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.14/3-4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 075 471 559
факс: . 02 3116 238
E-mail: office@industrialproperty.com

198. Адвокатско друштво
Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37-1/13
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 2402 991
Факс. 02 2402 992
e-mail:
posta.advokati@velickovski.com.mk

186. Адвокатско друштво ИНТЕР
ПАРТЕС Скопје
Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ
Мавровка лам. Ц 2/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3123 034
e-mail. office@interpartes.mk

200. Блаже Крчински, адвокат
ул. Рајко Жинзифов бр. 49А
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3246 350
факс. 02 3246 350
e-mail: info.krcinski@gmail.com

191. СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
Скопје
ул. “Ќемал Ататурк” бр. 10/1-7
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 266 686
e-mail: dritakalisi@hotmail.com

201. Македонка Богеска, адвокат
ул. Македонија бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3298 280
моб. 070 244327
факс. 02 3225089
e-mail: advokat.brsakoska@ikrp.mk

192. Mарко Димов, адвокат
ул. “Никола Оровчанец” бр. 15/1-5
Велес
Република Македонија
тел. 070 265 354
факс. 043 612 601
e-mail: advokatdimov@yahoo.com

202. Маја Лазаревиќ, адвокат
ул. Мирослав Крлежа бр. 29/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 923129
e-mail: info@advokatmajalazarevic.mk

196. Димитар Панчевски, адвокат
бул. “8ми Септември” бр. 2/2-4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 070 234 163
факс. 02 3213 683
e-mail: dimitarp@t.mk

203. Лидија Јаќимовиќ, адвокат
ул. Христо Смирненски бр. 17
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 336659
e-mail: advokat.lidijajacimovic@gmail.com

204. Николчо Лазаров, адвокат
ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 276085
e-mail: nikolcolazarov@yahoo.com

197. Адвокатско друштво Папазоски
и Мишев
Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3140 909
Факс. 02 3116 525
e-mail: kiril.p@mk.pwc.com
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205. Марко Илиевски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 1 (лок.Хотел
Куманово)
1300 Куманово
Република Македонија
моб. 071 234536
e-mail:ilievski_marko@yahoo.com

212. Сања Ѓорѓиева, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 25/708
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 430 703
e-mail: sanjagj@gmail.com
213. Наташа Атанасовска, адвокат
ул. Црвена Вода бр. 9/1-8
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 075 350 223
e-mail:
Natasha@lawofficeatanasovska.com

206. Адвокатско друштво Тошиќ и
Јевтиќ Скопје
Ул. Вељко Влаховиќ број 1-2/17
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 323989
Email. ivana@tjlaw.com.mk

214. Адвокатско друштво
Колемишевски и партнери
Ул. Коста Шахов број 7/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3110510
Email. office@kip.mk

207. Адвокатско друштво Мојсовска и
Марковски
Ул. Никола Тримпаре број 33/6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3100-085
моб. 070 597979
Email.bojana@advokatimm.mk

215. Ивана Митровска, адвокат
бул. Кочо Рацин бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 449-071
факс. 02 2556-007
e-mail: ivanamitrovska@gicev.com.mk

208. Христина Стојановиќ, адвокат
бул. АСНОМ бр. 98/30
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 289701
e-mail: advokathristina@gmail.com
209. Елена Накова, адвокат
ул. Ѓуро Стругар бр. 11а
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 808008
e-mail: advokatnakova@gmail.com

216. Александар Симјаноски, адвокат
ул. Струшка бр. 25/1
Тетово
Република Македонија
моб. 070 371-787
факс. 044 338-599
e-mail: info@simjanoski.com

210. КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Ул. Пиринска 66
7500 Прилеп
Република Македонија
Моб. 078 418 142
Факс. 048 418 142
e-mail: mmladenovska@t.mk

217. Даниела Велкоска, адвокат
бул. Јане Сандански бр. 14/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 398-173
e-mail: velkoska.daniela@yahoo
218. Адвокатско друштво
Константиновиќ и Милошевски
Ул. Пролет број 31
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3246-995
Email. office@konstantinovicmilosevski.mk

211. Весна Јовановска, адвокат
ул. 1737 бр. 32/1-28
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 219-176
e-mail: vesna_982@yahoo.com
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219. Друштво за правни работи МЕНС
ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје
Ул. Димитрие Чуповски број 4-1/14
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3126-462
факс.02 3115-677
Email.mlegis@t.mk
220. Филип Ристески, адвокат
ул. Даме Груев бр. 7/8-14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 452 289
e-mail: risteskifilip@hotmail.com
221. Адвокатско друштво
ДИМИТРОВСКИ
Ул. Рузвелтова број 17 локал 3
7000 Битола
Република Македонија
Тел/факс. 047 237-384
Email. Dimitrovski.adv@gmail.com
222. Емил Мифтари, адвокат
ул. Васил Главинов бр. 3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 6133-646
Факс. 02 6133-645
e-mail:miftari@miftarilaw.com.mk
223. Владимир Стојановски, адвокат
бул. Кочо Рацин бр. 7А-1/6
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 355 884
Факс. 02 3220 012
e-mail:office@stsh-legal.com

224. Друштво за интелектуални услуги
ЕРНСТ И ЈАНГ-УСЛУГИ ДООЕЛ Скопје
Ул. 8-ми Септември бр. 18-3/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3113-310
Факс. 02 3113-438
Email. aleksandar.ickovski@mk.ey.com
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КОРЕКЦИИ
ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА
Во Гласник 9/2018 пријавата TM 2018/688 е објавена со погрешен список на производи и услуги.
Согласно чл.15 ст.3 од Правилникот за трговска марка пријавата се објавува повторно:

(210) TM 2018/688

(220) 06/07/2018

(442) 31/01/2019
(731) Здружение на сомелиери на Република Македонија БРИКС Скопје
бул.АСНОМ бр. 158/17, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела
(531) 25.07.04;25.07.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
кл. 35 организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели
кл. 41 организирање и водење работилници [обуки]
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