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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.

1

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

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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се сретнуваат во вулканските подрачја, или

(51) B 0100 00/00, C 01G 23/00
(11) 9903

(13) А

во талозите покрај термоминералните

(21) 2018/863

(22) 22/10/2018

извори. Карактеристично за оваа технологија
е што за преработка на суровините се

(45) 31/01/2020
(30) П20180863 22/10/2018 MK
(73) Јаќовски Владимир ул. Кеј 13

корисат хемиски и електрохемиски методи.
Конечниот производ е во облик на титанов

Ноември, бр.20/7, Скопје, MK

нано прашок, кој се користи за различни цели
во машинството, металургијата, хемиската

(72) Јаќовски Владимир
(54) ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

индустрија итн. Технологијата овозможува

ТИТАН
(57) Технологија за добивање на титан од

добивање и на други титанови соединенија
кои најчесто се користат во пракса, како:

суровини во облик на земји и песоци богати
со титан. Оваа технологија е прилагодена за

титанов диоксид (TiO2) или титанов
четирихлорид (TiCI4).

обработка на ваквите суровини, кои обично
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Во горниот дел од уредот е сместен
резервоар со вода која испарува под дејство
на рефлектираните сончеви зраци од
параболичен рефлектор.

(51) H 01L 31/00
(11) 9904

(13) А

(21) 2018/864

(22) 22/10/2018
(45) 31/01/2020

(30) П20180864 22/10/2018 MK
(73) Јаќовски Владимир ул. Кеј 13

Особени карактеристики на овој уред се:

Ноември бр. 20/7, Скопје, MK
(72) Јаќовски Владимир
(54) УРЕД ЗА КОМБИНИРАНО

Можноста за искористување на три вида
загреани медиуми - вода, топол воздух и
водена пареа,

АКУМУЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА
(57)

Акумулираната топлинска енергија може да
се искористи во подолг временски период,
отколку кај постоечките колектори на сончева
енергија.

Уред за комбинирано акумулирае на
сончевата енергија која се претвара во
топлинска енергија и го загрева воздухот,
водата и опеката на уредот. Составните
делови на уредот се поставени во три нивоа:

Со тоа во знатна мера се зголемува
коефициентот на искористување на
сончевата енергија што паѓа врз уредот.

Во долниот дел е сместен резервоар од
специјална опека, низ која струи топол
воздух, Во средина на уредот се наоѓа
специјален шуплив сад изолиран со топол
воздух, во кој се загрева и искористува врела
вода,
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)

(51) основен

8C01G23/00 8B010000/00
8B010000/00 8B010000/00
8H01L31/00 8H01L31/00

(11)

9903
9903
9904

(13)

P
P
P

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)

Јаќовски Владимир
Јаќовски Владимир
Јаќовски Владимир

(51)

B 0100 00/00
C 01G 23/00
H 01L 31/00
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MK/P/2018/0863
MK/P/2018/0863
MK/P/2018/0864
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A
A
A
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ПРЕНОС
(11) 3033
(73) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 100 Park Avenue Florham Park, 07932 ,New
Jersey, US
(11) 5018
(73) Novartis AG 4002 Basel,, CH
(11) 5944
(73) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 100 Park Avenue Florham Park, 07932 ,New
Jersey, US
(11) 6894
(73) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 100 Park Avenue Florham Park, 07932 ,New
Jersey, US
(11) 9019
(73) Glock Ökoenergie GmbH Benegerstr.1 9112 Griffen , AT

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ
(11) 6090
(73) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC. 3239 Satellite Blvd.,Duluth, GA
30096, US

СПОЈУВАЊЕ
(11) 5018
(73) Alcon Research, LLC 6201 South Freeway Fort Worth, Texas 76134, US
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ПРЕСТАНОК
(11) 850
(73) Agouron Pharmaceuticals , Inc., and CANCER RESEARCH CAMPAIGN TECHNOLOGY
LTD 10777 Science Center Drive, San Diego, California 92121, US and Sardinia Street,
London WC2A 3NL, United Kingdom , United Kingdom , UK
(11) 1037
(73) Igeneon Krebs-Immuntherapie Forschungs-und Entwicklungs-AG Bruner Strasse 59,
1230 Wien, AT
(11) 1197
(73) Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(11) 1186
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 1283
(73) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(11) 1614
(73) Aventis Pharmaceuticals Inc. 55 Corporate Drive, Bridgewater, NewJersey 08807, US
(11) 1677
(73) NORGINE B.V. Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, NL
(11) 1678
(73) NORGINE B.V. Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, NL
(11) 1916
(73) Amarin Neuroscience Limited Stirling FK7 9JQ, GB
(11) 2030
(73) Bayer Healthcare LLC 100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US
(11) 2287
(73) Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 2466
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 3606
7
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Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(73) ZymoGenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East, Seattle, WA 98102, US
(11) 3594
(73) Bayer Healthcare LLC 100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US

8

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

формула (I)

(51) C 07J 1/00, C 07J 7/00, C 07J 51/00, C
07J 41/00
(11) 9957
(21) 2018/326

(13) Т1
(22) 23/04/2018

(45) 31/01/2020
(30) HUP1300722 16/12/2013 HU
(96) 15/12/2014 EP14833541.7
(97) 07/02/2018 EP3083655
(73) Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest,HU

што се карактеризира со подложување на
реакција на соединението со формула (II)

(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) CSÖRGEI, János; HORVÁTH, Anita;
SÁNTA, Csaba; MAHÓ, Sándor; BÉNI, Zoltán
and HORVÁTH, János
(54) ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 19НОРПРЕГН-4-EN-3,20-ДИОН-17.АЛФА.-ОЛ

со 1,5-10 mol еквивалент на метил литиум во
присуство на заменет 1,2-диамино-етан во

(ГЕСТОНОРОН) И ПОСРЕДНИЦИ ЗА
ИСТИОТ

солвент од типот на етер или формалдехид
диацетал или мешавина од тоа на

(57) 1 Процес за синтезата на (17α)-17ацетил-17-хидрокси-естр-4-ен-3-он со

температура помеѓу -78° и -10°C, потоа
подложување на реакција на заштитениот
имин дериват добиен како посредник со
минерални киселини или јаки органски
киселини на температура помеѓу 0°C и
точката на вриење на примене¬ти¬от
органски солвент.
има уште 19 патентни барања

(51) A 47C 27/14, A 47C 27/06
(11) 9899
(13) Т1

(54) ЦИЛИНДРИЧНО ПЕНЕСТО ТЕЛО,
НЕГОВА УПОТРЕБА И МЕТОДА ЗА

(21) 2018/1044

(22) 12/12/2018

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТОТО

(45) 31/01/2020

(57) 1 Цилиндрично пенесто тело (1) со

(30) BE20150005050 03/02/2015 BE
(96) 28/01/2016 EP16707371.7

централна празнина (9), при што пенестото
тело (1) е формирано со закривена

(97) 12/09/2018 EP3253258
(73) Romerika NV Hoogstraat 18 Willemstad,
Curaçao, XX

флексибилна пенеста пена (2) на која два

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

што лентата 2 има должина (L), висина (h) и
широчина (b), каде што после формирање на

(72) POPPE, Willy

пенестото тело (1) надолжната насока (L) на
лентата 2 е насоката на висината (H) на

спротивни краја (3) се прицврстени заедно,
каде што пенестото тело има висина (H), каде

пенестото тело (1), каде што пенестото тело (1)
9

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

има надворешност (5) и внатрешност (8),

засекуваат пенестото тело (1) само во дел од

назначено со тоа, што пенестото тело (1) е

растојанието помеѓу надворешноста (5) и

обезбедено на неговата надворешност (5) со
два или повеќе жлебови (7) кои се протегаат

внатрешноста (8).
има уште 12 патентни барања

над висината (H) на пенестото тело (1) и кои го

(11) 9900

(13) Т1

(21) 2018/1045

(22) 12/12/2018

(72) HOWARD, Philip Wilson
(54) ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНИ И НИВНИ
КОЊУГАТИ

(45) 31/01/2020

(57) 1 Соединение кое е B:

(30) US201261712924P 12/10/2012 GB
(96) 11/10/2013 EP13780099.1
(97) 05/12/2018 EP2906248
(73) MedImmune Limited Milstein Building
Granta Park Cambridge CB21 6GH, GB
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

и нивни соли и солвати.

(51) A 61K 31/7048, A 61P 3/10, A 61P 13/12

(97) 14/11/2018 EP2981271
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,

(11) 9901
(21) 2018/1046

има уште 14 патентни барања

(13) Т1
(22) 12/12/2018

(45) 31/01/2020
(30) CA20132812519 10/04/2013 CA;

DE

US201361808804P 05/04/2013 US and

бр.27/2/22, 1000 Скопје

US201361908991P 26/11/2013 US
(96) 03/04/2014 EP14715578.2

(72) BROEDL, Uli; VON EYNATTEN, Maximilian;
MACHA, Sreeraj and WOERLE, Hans-Juergen

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

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(54) ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ НА

администрирање на емпаглифлозин кај

ЕМПАГЛИФЛОЗИН

пациент, кадешто пациентот има просечно

(57) 1 Емпаглифлозин за употреба во постапка
за лекување на предијабетес, тип 1 или тип 2

бубрежно оштетување или стадиум 3 на
хронична бубрежна болест (CKD) или кадешто

дијабетес мелитус кај пациент или за
подобрување на гликемична контрола кај

проценетиот гломеруларен филтрационен
степен на пациентот (eGFR) е ≥30 ml/min/1.73

пациент со предијабетес, тип 1 или тип 2
дијабетес мелитус којшто содржи

m2 и <60 ml/min/1.73 m2.
има уште 14 патентни барања

(51) A 61F 13/20, A 61F 13/38, A 61F 13/36
(11) 9902
(13) Т1

(54) ХИРУРШКИ ТАМПОН СОСТАВЕН ОД
НЕТКАЕН МАТЕРИЈАЛ И ТЕКСТИЛНА

(21) 2018/1047

(22) 12/12/2018

ПОЛИМЕРНА МРЕЖА

(45) 31/01/2020

(57) 1 Хируршки тампон кој што содржи во

(30) PT20140107891 17/09/2014 PT

својот состав,

(96) 24/08/2015 EP15777736.8
(97) 31/10/2018 EP3193800
(73) Bastos Viegas S.A. 4560-164 Guilhufe Penafiel, PT

a) два или повеќе надворешни слоеви од
неткаен материјал;

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

i. еластан;
ii. полиамид; и

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

iii. полиамид и полиестер;

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) VIEGAS NIETO GUIMARÃES, Luis Salvador

iv. полиамид и памук.
има уште 13 патентни барања

б) внатрешен слој од текстилна полимерна
мрежа која што содржи полимер селектиран од:
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Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

на движење применет кон постојната единица
за предвидување од помеѓу ненасочен начин за
предвидување на движење и двонасочен начин

(51) H 04N 19/109, H 04N 19/136, H 04N 19/6H
04N 19/19, H 04N 19/176
(11) 9905
(21) 2018/1048

(13) Т1
(22) 13/12/2018

за предвидување на движење (дво
предвидувачки начин), кадешто ненасочениот
начин за предвидување на движење еден L0

(45) 31/01/2020
(30) US201161534499P 14/09/2011 US

начин на предвидување и L1 начин на
предвидување;

(96) 14/09/2012 EP12831777.3
(97) 12/12/2018 EP2744204
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129,

одредување (2820), на начин за предвидување
на движење применет кон постојната единица
за предвидување од L0 начинот на

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si,
Gyeonggi-do 443-742, KR

предвидување, L1 начинот на предвидување и
двонасочниот начин врз основа на

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

информација за начинот на предвидување на
движењето на постојната единица за

(72) ALSHINA, Elena; CHEN, Jianle and HAN,
Woo-jin
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

предвидување;
изведба (2830), врз основа на одредениот

ПРЕДВИДУВАЧКА ЕДИНИЦА (ПЕ) ВРЗ
ОСНОВА НА НЕЈЗИНА ДИМЕНЗИЈА

начин за предвудување на движење,
компензација на движење на постојната
единица за предвидување со употреба на

(57) 1 Постапка за декодирање видео,
постапката содржи:

предвидувачки вредности на постојната
единица за предвидување,

добивање (2810), врз основа на димензија на
постојна единица за предвидување,
информација начин за предвидување на

се карактеризира со тоашто изведбата на
компензација на движење на постојната

движење кој укажува на начин за предвидување

единица за предвидување содржи:
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Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

одредување на локација (XY1) со X1 еднаков на

генерирање на вредност на пиксел од првиот

N + 1/4 и Y1 еднаков на M + 1/4, каде што N и M

под-пиксел со употреба на под-пиксел лоциран

се цели броеви, на прв под-пиксел во
референтна рамка на постојната единица за

на горна странична локација (X2, Y2) со X2
еднаков на N + 1/4 и Y1 еднаков на М, од

предвидување индицирана со помош на вектор
на движење од постојната единица за

првиот под-пиксел, и
добивање на вредности на предвидување на

предвидување, кадешто референтната рамка
на постојната единица за предвидување е

постојната единица за предвидување
вклучувајќи ја и генерираната вредност на

добиена во согласност со одредениот начин на

пикселот од првиот под-пиксел.

предвидување на движење,

има уште 1 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 12N 5/071
(11) 9906
(13) Т1

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

(21) 2018/1049

(72) NGUYEN, Tuan Huy and FOURRIER,

(22) 13/12/2018

(45) 31/01/2020
(96) 20/02/2015 EP15305265.9

Angélique
(54) УПОТРЕБА НА ЛАМИНИН ЗА

(97) 17/10/2018 EP3059307
(73) INSERM (Institut National de la Santé et de

ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА ПЛУРИПОТЕНТНИ
КЛЕТКИ ВО КЛЕТКИ ОД РОДОТ

la Recherche Médicale) and Université de
Nantes 75013 Paris, FR and 44000 Nantes, FR

ХЕПАТОЦИТИ

(74) Друштво за застапување од областа на

(LN) како матрица за хепатитична

индустриската сопственост ЖИВКО

диференцијација.
има уште 10 патентни барања

(57) 1 Употреба ин витро на човечки ламинин

13

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) B 01D 46/24, B 01D 53/94, B 01J 35/00, B

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

01J 23/63, B 01J 23/58, B 01J 35/02, B 01J

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

37/02, B 01J 35/10, F 01N 3/035, F 01N 3/10, F
01N 3/08, F 01N 3/20

(72) SIEMUND, Stephan; SIANI, Attilio; ARNOLD,
Mirko and WASSERMANN, Knut
(54) СИСТЕМИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЕМИСИИ
НА ГАСОВИ ОД БЕНЗИНСКИ МОТОР КОИ

(11) 9907
(21) 2018/1050

(13) Т1
(22) 13/12/2018

(45) 31/01/2020
(30) US20100325478P 19/04/2010 US;

ШТО ИМААТ ФИЛТЕР ЗА ЧЕСТИЧКИ НА
БЕНЗИН

US20100386997P 27/09/2010 US and

(57) 1 Систем за третирање на емисии

US201113087497 15/04/2011 US
(96) 19/04/2011 EP11772524.2

сместен зад моторот со директно вбризгување
на бензин за трети-рање на проток на издувни

(97) 31/10/2018 EP2561195
(73) BASF Corporation and BASF SE

гасови кои што содржат јаглеводороди,
јаглерод моноксид, азотни окси-ди и честички,

Florham Park, NJ 07932, US and 67056
Ludwigshafen am Rhein, DE

при што системот за третирање на емисии
содржи каталитички филтер за честички кој што

(74) Друштво за застапување од областа на

содржи:

индустриската сопственост ЖИВКО
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Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

каталитички материјал за тронасочна

прва средна големина на пората во опсег од 10-

конверзија (TWC) кој што е обложен на или во

30 μm и втора средна големината на пората во

рамките на филтерот за честички со ѕид за
проток кој што има необложен дел со порозност

опсег од 31-100 μm и
каталитичкиот материјал за TWC има

од најмал¬ку 55%;
каде што каталитичкиот филтер за честички

дистрибуција на големина на честички со два
различни максимуми, така што првата група на

има обложен дел со порозност која што е во
рам¬ките на 7% од необложениот дел со

честички има прва големина на честички d90 во
опсег од 1 до 7,5 μm, а втората група на

порозност на филтерот за честички,

честички има втора големина на честички d90

што се карактеризира со тоа што филтерот за
честички има дистрибуција на големината на

во опсег од 7,6 μm до 100 μm.
има уште 4 патентни барања

порите со два различни врвови кои што имаат

(51) C 07K 16/00, C 07K 16/28, A 61K 31/517, A

(97) 10/10/2018 EP2922872
(73) Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview
Drive Horsham, PA 19044, US

61K 31/5377, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K
31/4545, A 61K 31/437, A 61K 33/24, A 61P 35/00
(11) 9909

(13) Т1

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

(21) 2018/1051

(22) 14/12/2018

(72) SCHUURMAN, Janine; PARREN, Paul;

(45) 31/01/2020
(30) US201261728912P 21/11/2012 US;
US201361782550P 14/03/2013 US;
US201361809541P 08/04/2013 US;

CHIU, Mark; MOORES, Sheri and NEIJSSEN,
Joost
(54) БИСПЕЦИФИЧНИ EGFR/C-MET
АНТИТЕЛА

US201361864717P 12/08/2013 US and
US201361892797P 18/10/2013 US

(57) 1 Исолирано биспецифично (c-Met)
антитело специфично за рецептор на

(96) 21/11/2013 EP13856592.4

епидермален факор на раст (EGFR)/рецептор
15
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Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

на фактор на раст на хепатоцити, кое содржи:

прво место за врзува на антигени кои
сепцифично ги врзува c-Met, HC1 содржи

a) прв тежок синџир (HC1) кој содржи
константен домен 3 на HC1 (HC1 CH3) и

најмалку една замена во HC1 CH3 и HC2
содржи најмалку една замена во HC2 CH3, и

варијабилен регион 1 на HC1 (VH1);
b) втор тежок синџир (HC2) кој содржи

замена во HC1 CH3 и замена во HC2 CH3 која
се појавува на различни положби на остатоци

константен домен 3 на HC2 (HC2 CH3) и
варијабилен регион 2 на HC2 (VH2);

на аминокиселини, коганумерирањето на
остатоци е во согласност со индексот на ЕУ,

c) прв лесен синџир (LC1) кој содржи

при што VHVLVH2 и VL2 по ред содржат

варијабилен регион 1 на лесен синџир (VL1); и
d) втор лесен синџир (LC2) кој содржи

секвенци на аминокиселини SEQ ID NOs: 189,
190,193 и 194.

варијабилен регион 2 на лесен синџир (VL2),
при што VH1 и VL1 се спојуваат за да создадат

има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 401/04, A 61K 31/47, A 61P 35/00
(11) 9922
(13) Т1

(72) BASSISSI, Firas; BERET, Antoine; BRUN,
Sonia; COURCAMBECK, Jérôme; DUBRAY,

(21) 2018/1052

Clarisse; NICOLAS, Gregory and HALFON,

(22) 14/12/2018

(45) 31/01/2020
(30) US201462073325P 31/10/2014 US

Philippe
(54) СУБСТИТУИРАН 2,4 ДИАМИНО-

(96) 26/10/2015 EP15837091.6
(97) 24/10/2018 EP3212629
(73) Genoscience Pharma SAS 10, rue d'Iena
13006 Marseille, FR

ХИНОЛИН КОЈ СЛУЖИ КАКО НОВИ
АНТИКАНЦЕРОГЕНИ АГЕНСИ

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
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Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(57) 1 Соединение со формула (I)

хидроксил , циано , нитро , карбокси , NR8R8’,
прстен со од 4 до 9 членови, заситени или
незаситени, а кој се состои од 2 или до 3
хетероатоми независно избрани од О, N и S;
оден атом; халоген
атом; (С1-С10) алкил, линеарен или разгранет,
заменет или незаменет со еден или повеќе
халогени атоми, хидроксил , алкокси , -NR5R6;

Каде што R1 е избран од C6-C10 арил заменет

(С2-С10) алкенил; (С2-С10) алкинил; (С3-С10)
циклоалкил; (С5-С10) циклоалкенил; (С8-С10)

или незаменет со R9; хетероарилен прстен со
од 5 до 8 членови кој се состои од 2 или 3

циклоалкинил; (С1-С10) алкокси; хидроксил;
нитро; циано; NR5R6; O-(R7); (CO)-O-R7; (CO)-

хетероатоми избрани од O, N и S, заменети или

NR5R6; O-(CO)-R7; O-(CO)-NR5R6; NR5-(CO)R7; NR5-(CO)-OR7; NR5-(CO)-NR5R6; -(O-

незаменети со R9; фузиран хетероарил
дефиниран со состав од 8 до 13 атоми,

CH2CH2)m-OR11; -(O-CH2CH2-)m-

вклучувајќи и 2, 3, 4 хетероатоми избрани од O,
N и S и кои сочинуваат најмалку 2 јаглеродни

NR11R11’; SO2-R7; NR5-SO2-R7; SO2-NR5R6;
NR5-(C2-C6)-алкил-NR5R6; евентуално

атоми заменети или незаменети со R9;

заменет арил; евентуално заменет бензил;
евентуално заменет хетероарил од

-С10)
алкил; (С1-С10) алкил линеарен или разгранет,

прстен со од 5 до 8 членови кој се состои од 2
или 3 хетероатоми избрани од O,

заменет со R4; евентуално заменет (С3-С10)
циклоалкил; евентуално заменет (С5-С10)

N и S; евентуално заменет фузиран хетероарил

циклоалкенил; евентуално заменет (С3-С10)
алкенил; евентуално заменет (С3-С10) алкинил;

дефиниран со состав од 8 до 13
атоми, вклучувајќи и 2, 3, 4 хетероатоми

С=О; ЅО2; (С=О)-NR8; (С=О)-О; (С=О)-О-(С1С4)алкил; ЅО2-NR8; NR8; каде што R4 е избран

избрани од O, N и S, а кој се состои од
најмалку 2 јаглеродни атоми; евентуално

од H; евентуално заменет (С1-С10) алкил;

заменет хетероциклилен прстен со од 4
до 9 членови, заситени или незаситени,

евентуално заменет (С3-С10) алкенил;
евентуално заменет (С3-С10) алкинил;

сочинет од 2 или до 3 хетероатоми

евентуално заменет (С3-С10) циклоалкил;
евентуално заменет (С5-С10) циклоалкенил;

независно избрани од O, N и S;
висно избрани од водород;

евентуално заменет (С8-С10) циклоалкинил;
евентуално заменет (С6-С10) арил;

евентуално заменет (С1-С10) алкил;
евентуално заменет (С3-С10) алкенил;

хетероарилен прстен со од 5 до 8 членови или

евентуално заменет (C3-C10) алкинил;
евентуално заменет (C3-C10) циклоалкил;

фузиран хетероарил дефиниран со состав од 8
до 13 атоми, вклучувајќи и 2, 3, 4 хетероатоми

евентуално заменет (C5-C10)

избрани од O, N и S и кои се состојат од
најмалку 2 јаглеродни атоми заменети или

циклоалкенил; евентуално заменет (C8-C10)
циклоалкинил; 15 (CO)-R7; a (CO)-OR7;

незаменети со една или повеќе групи на
супституенти независно избрани од водороден,

(CO)-NR8R8’; SO2R7; SO2-NR8R8’; (C1-C10)
алкил заменет со NR8R8’; (C3-C10)

халоген атом, (С1-С10) алкил заменет со еден

циклоалкил заменет со NR8R8’; евентуално
заменет арил; евентуално заменет

или повеќе халогени атоми, (С1-С10) алкокси ,
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бензил; евентуално заменет хетероарилен

NR5R6, (CO)-R7; (CO)-O-R7; (CO)-NR5R6; (CO)-

прстен со од 5 до 8 членови кој се

NR5R5; O-(CO)-NR3R6; NR5-(CO)-

состои од 2, или 3 хетероатоми избрани од O, N
и S;

R7; NR5-(CO)-OR7; NR5-(CO)-NR5R5; SO2R7;
NR5-SO2R7; SO2NR5R6; (С1-С10) алкил

евентуално заменет (C1-C10) алкил;

заменет со NR5R6; NR5-(C2-C10)-алкил-NR5R6;
-(O-CH2CH2-)m-OR11; -(OCH2CH2)

евентуално заменет (C3-C10) алкенил;
евентуално заменет (C3-C10) алкинил;

m-NR11R11; евентуално заменет (C6-C10)
арил; евентуално заменет бензил;

евентуално заменет (C3-C10) циклоалкил;

евентуално заменет хетероарилен прстен со од

евентуално заменет (C5-C10)
циклоалкенил; евентуално заменет (C8-C10)

5 до 8 членови, а кој се состои од 1,
2 или 3 хетероатоми избрани од O, N и S;

циклоалкинил; 25 С1-С10 линеарен
или разгранет алкил заменет со NR8R8’;

евентуално заменета хетероциклилна
група која формира прстен со од 4 до 9

евентуално заменет (C6-C 10) арил,
евентуално заменет бензил, евентуално

членови, а кој може да содржи 2 или 3
хетероатоми избрани од O, N и S; - NR5R10; -O-

заменет хетероароматичен прстен со од 5

R10;

до 8 членови кој се состои од 2 или 3
хетероатоми избрани од O, N и S;

• R10 е независно избран од водород; (C6-C12)арил заменет или незаменет со R12;

евентуално заменет (C1-C10) алкил;

бензил заменет или незаменет со R12;
хетероарилен прстен со од 5 до 8 члена, а кој

евентуално заменет (C3-C10) алкенил;
евентуално заменет (C3-C10) алкинил;

се состои од 2 или 3 хетероатоми избрани од O,
N и S заменети или незаменети

евентуално заменет (C3-C10) циклоалкил;

со R12; фузиран хетероарил дефиниран со

евентуално заменет (C5-C10)
циклоалкенил; евентуално заменет (C8-C10)

состав од 8 до 13 атоми, вклучувајќи и
2, 3, 4 хетероатоми избрани од O, N и S и

циклоалкинил; или R8 и R8’ е врзан со
азотниот атом со кој се ковалентно поврзани за

содржејќи најмалку 2 јаглеродни
атоми, заменети или незаменети со R12;

да формираат хетероциклилна
група која формира прстен од 4 до 9 членови и

хетероциклил кој формира прстен со од 4
до 9 члена и кој може да содржи 0, 2 или 3

кој може да содржи дополнителни

хетероатоми избрани од O, N и S

2 или 3 хетероатоми избрани од O, N и S;

заменети или незаменети со R12;

атом; евентуално заменет (C1-C10)
алкил; (C1-C10) алкил, линеарен или разгранет,

атом; евентуално заменет (C2-C10)
алкил; евентуално заменет (C3-C10) алкенил;

заменет со еден или повеќе
халогени атоми, хидроксил, алкокси;

евентуално заменет (C3-C10)
алкинил; евентуално заменет (C3-C10)

евентуално заменет (C2-C10) алкенил;

циклоалкил; евентуално заменет (C5-C10)

евентуално заменет (C2-C10) алкинил;
евентуално заменет (C3-C10) циклоалкил;

циклоалкенил; евентуално заменет (C8-C10)
циклоалкинил; (C2-C10) алкил,

евентуално заменет (C5-C10) циклоалкенил;
евентуално заменет (C8-C10)

линеарен или разгранет, заменет или
незаменет, со со еден или повеќе халогени

циклоалкинил; евентуално заменет (С1-С10)
алкокси; хидроксил; нитро; циано;

атоми; или R11 и R11’ е врзан со азотниот атом
со кој се ковалентно поврзани за да
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формираат хетероциклилна група која формира
заситен или незаситен прстен со

да ја има некоја од вредностите 0, 1,

од 4 до 9 членови, а кој може да содржи и
дополнителни 2 или 3 хетероатоми

2, 3 или 4;

избрани од O, N и S;

да ја има некоја од вредностите 2
или 3;

дороден атим; халоген
атом; (С1-С10) алкил, линеарен или
разгранет, заменет или незаменет со еден или

да ја има некоја од вредностите 0

повеќе халогени атоми, хидроксил,

или 1

алкокси, NR11R11’; (C2-C10) алкенил; (C2-C10)
алкинил; (C3-C10) циклоалкил;

Каде што терминот „евентуално заменет“ значи
евентуално заменет со еден или повеќе

(C5-C10) циклоалкенил; (C8-C10)
циклоалкинил; (C1-C10) алкокси; хидроксил;

супституенти независно избрани од халоген
атом, (C1-C10) алкил, линеарен или

нитро; циано; NR11R11’; O-(R7); (CO)-R7; (CO)O-R7; (CO)-NR11R11’; O-(CO)-R7; O-

разгранет, заменет или незаменет со еден или
повеќе халогени атоми, (C2-C10) алкенил,

(CO)-NR11R11’; NR11-(CO)-R7; NR11-(CO)-

линеарен или разгранет, заменет или

OR11’; NR11-(CO)NR11R11’; -(O-CH2CH2)m-NR11R11’; SO2-R7; NR5-SO2-R7; SO2-

незаменет со еден или повеќе халогени атоми,
(C2-

NR11R11’; NR11-(C2-C6)-алкил-NR11R11’;
евентуално заменет арил; евентуално заменет

C10) алкинил, линеарен или разгранет, заменет
или незаменет со еден или повеќе

бензил; евентуално заменет
хетероарилен прстен со од 5 до 8 члена, а кој

халогени атоми, (C3-C10) циклоалкил заменет
или незаменет со еден или повеќе халогени

се состои од 2 или 3 хетероатоми

атоми, (C5-C10) циклоалкенил заменет или

избрани од O, N и S; евентуално заменет
фузиран хетероарил дефиниран со состав

незаменет со еден или повеќе халогени атоми,
(C8-C10) циклоалкинил заменет или незаменет

од 8 до 13 атоми, вклучувајќи и 1 , 2, 3, 4
хетероатоми избрани од O, N и S и

со еден или повеќе халогени атоми, (C1C10) алкокси, хидроксил, циано, нитро, NR8R8’

содржејќи најмалку 2 јаглеродни атоми;
евентуално заменет хетероциклилен

(со R8 и R8’ како што е објаснето погоре); и
било која фармацевтски прифатлива сол,

прстен со од 4 до 9 члена, заситен или

солват, стереоизомери или мешавини на

незаситен, а кој се состои од 2 или до 3
хетероатоми независно избрани од O, N и S;

стереоизомери или нивни солвати.
има уште 24 патентни барања

(51) G 01N 33/53, G 01N 33/543, G 01N 33/68, G
01N 33/569, G 01N 33/58, G 01N 33/558

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

(11) 9925

(13) Т1

(72) CUESICO, Cristina; WALKER, Jeremy;

(21) 2018/1053

(22) 14/12/2018

(30) US201161562302P 21/11/2011 US
(96) 20/11/2012 EP12852350.3

MEHRA, Rajesh K.; ARON, Kenneth P. and
BLEILE, Dennis M.
(54) ЗАСИЛУВАЊЕ НА СИГНАЛ КАЈ
ИМУНОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

(97) 26/09/2018 EP2783216
(73) Abaxis, Inc. 3240 Whipple Road Union

(57) 1 Постапка за откривање на присуството
на антитело кај тест примерок којашто содржи:

(45) 31/01/2020

City, CA 94587, US
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(a) контактирање на тест примерокот со првиот

за фаќање имобилизиран за тест регион на

детектор и вториот детектор за да формира прв

површина, кадешто ентитетот за фаќање се

комлекс којшто го содржи првиот детектор,
вториот детектор и антителото, кадешто првиот

врзува за антителото, кадешто антителото
формира комплекс за фаќање со првиот

детектор содржи Fc-врзувачка молекула
коњугирана со прв откривачки ентитет,

детектор, вториот детектор и ентитетот за
фаќање, при што се имобилизира комплексот

споменатата Fc-врзувачка молекула е способна
за специфично врзување за Fc регион на

за фаќање на тест регионот; и
(c) откривање на присуството на сигнал од

антителото и кадешто вториот детектор содржи

првиот откривачки ентитет во тест регионот,

антиген или антиген пептид коњугиран со втор
откривачки ентитет, споменатиот антиген или

кадешто присуството на сигналот е
индикативен на присуството на антителото кај

антиген пептид е способен за специфично
врзување за варијабилен регион на антителото;

тест примерокот.
има уште 16 патентни барања

(b) контактирање на првиот комплекс со ентитет

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(51) G 01N 33/36
(11) 9926

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2018/1054

(22) 14/12/2018

(72) CRAWFORD, Brett, E.; BROWN, Jillian, R.;
GLASS, Charles, A.; BEITEL, Jim, R. and

(45) 31/01/2020
(30) US201213629321 27/09/2012 US
(96) 26/09/2013 EP13840682.2

JACKMAN, Robin, M.
(54) КВАНТИФИКАЦИЈА НА СОЕДИНЕНИАТА

(97) 21/11/2018 EP2900831
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc. 105 Digital

КОИ ШТО СЕ ОСТАТОЦИ НА
НЕРЕДУКУВАНИОТ КРАЈ НА ГЛИКАН

Drive Novato, CA 94949, US
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(57) 1 Постапката за утврдување, кај некој

заболување и состојба поврзана со абнормална

поединец, на присаство, на идентитет и/или на

акумулација, со биосинтеза и/или со разградба

сeриозност на некое заболување или состојба
поврзана со абнормална биосинтеза, разградба

на гликан, другиот биомаркер е генериран со
третирање на првиот биомаркер кој што е

или акумулација на гликан, при што таа
постапка опфаќа:

соединение кое е остаток на нередуктивниот
крај на гликан со ензим за разградба на

(a) генерирање на првиот биомаркер кој го
опфаќа соединението кое што е остаток на

гликанот кој што функционира абнормално во
спомнатото заболување или состојба од кое

гликан, при што првиот биомаркер се генерира

што се сомнева дека поединецот болува;

со третирање на популацијата на гликан, во или
изолиран од биолошкиот примерок од поединец

(c) користење на аналитичкиот инструмент за
детектирање на присаство и/или мерење на

за кого што се сомнева дека болува од
заболувања или состојби поврзани со

количество на произведениот прв или друг
биомаркер, и прикажување или снимање на

абнормалната акумулација, со биосинтеза
и/или со разградба на гликан, со најмалку еден

присаство или количество на популацијата на
првите и другите биомаркери, и

ензим за дигестија на гликан, при што првиот

(d) следење и/или споредување на

биомаркер е некое соединение кое што е
остаток на нередуктивниот крај на гликанот;

количеството на првите и другите биомаркери
во биолошкиот примерок, одредување на

(b) генерирање на другиот биомаркер кој што го
опфаќа соедининието кое што е остаток на

односот на првиот биомаркер спрема другиот
биомаркер кај поединец за кого што се сомнева

гликан, при што другиот биомаркер се генерира
со третирање на популацијата на гликан, во или

дека болува од заболување или состојба
поврзана со абнормалната акумулација, со

изолиран од биолошкиот примерок од поединец

биосинтеза и/или со разградба на гликан;

за кого се сомнева дека болува од заболување
или состојба поврзана со абнормалната

при што односот на првиот биомаркер спрема
другиот биомаркер се користи за одредување

акумулација, со биосинтеза и/или со разградба
на гликан, со најмалку еден ензим за дигестија

на присаство, на идентитетот и/или на
сериозност на заболувањето или состојбата,

на гликан во иста или ралична фаза на
дигестија како што е обезбедено во фазата (a),

каде пред третирањата со ензимот, првиот и
другиот биомаркер не се присатни во

каде

изобилство во примероците од популација на

1) другиот биомаркер е соединение кое што е
остаток на редуктивниот крај на гликанот;

поединци со заболувањето или состојба во
однос на популација на поединци без тоа

2) другиот биомаркер е соединение на
внатрешниот остаток на гликан, или

заболување или состојба.
има уште 12 патентни барања

3) кога се сомнева дека поединецот болува од
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(73) Teijin Pharma Limited 2-Kasumigaseki 3(51) C 07D 417/10, A 61K 31/427, A 61P 11/00, A

chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013, JP

61P 13/04, A 61P 13/12, A 61P 19/06, A 61P 3/06,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 37/06, A 61P
43/00, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P

бр.15a-13,1000 Скопје

1/12, A 61P 1/04, A 61P 1/00
(11) 9931

(13) Т1

(21) 2018/1056

(22) 17/12/2018

(72) KAWANA, Asahi; KANAZAWA, Chikashi and
NOZATO, Hisae
(54) ДЕРИВАТ НА АЗОЛ БЕНЗЕН И НЕГОВ
КРИСТАЛ
(57) 1 Кристал на 4-метил-2-[4-(2метилпропокси)-3-(1H-1,2,3,4-тетразол-1-

(45) 31/01/2020
(30) JP20140155030 30/07/2014 JP and

ил)фенил]-l,3-тиазол-5-карбоксилна киселина.

JP20140155032 30/07/2014 JP
(96) 29/07/2015 EP15827218.7

има уште 24 патентни барања

(97) 28/11/2018 EP3176166
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Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) H 01L 35/34, B 22F 3/105
(11) 9933
(13) Т1

направен од електрично и теермичко
изолациски супстрат материјал, низ кој премин-

(21) 2018/1057

дупки (2) се протегаат ориентирани суштински
нормално на рамнината на супстратот;

(22) 17/12/2018
(45) 31/01/2020

(30)
(96) 21/01/2016 EP16152219.8

б) обезбедување прашкаст термоелектрично
активен активен материјал (5);

(97) 14/11/2018 EP3196951
(73) Evonik Degussa GmbH Rellinghauser
Straße 1-11 45128 Essen, DE

ц) притискање на активниот материјал за да се

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

различен од супстратот;
д) вметнување на зелените тела во премин-

(72) BUSSE, Jens; KERN, Magdalena;
GIESSELER, Mareike; STENNER, Patrik; HOCH,

дупките на супстратот на таков начин што, во
рамките на секоја премин-дупка, долж оската на

Sacha; DEIS, Wolfgang and RAJIC, Zeljko
(54) РАЦИОНАЛНА МЕТОДА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО СО ПРАШКАСТА

истата, едно зелено тело се протега низ

МЕТАЛУРИЈА НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ
КОМПОНЕНТИ

тела вметнатни во истиот помеѓу две суштински
рамни електроди (12a, 12b), на таков начин што

(57) 1 за произведување на термоелектрична
компонента или барем нејзина полузавршена

обете електроди и супстратот се суштински
ориентирани паралелно едни на други;

верзија, назначено со тоа, што следниве

ф) контактирање на надворешните краеви на

чекори:
a) обезбедување суштински рамен супстрат (1)

зелените тела со електродите на таков начин
што обезбедена е врска помеѓу двете

формираат зелени тела (3), каде што
притискањето продолжува во калап (7)

супстратот;
e) распоредување на супстратот со зелените
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Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

електроди преку зелените тела, која врска

формираат термокраци, под дејство на

пренесува не само електрична струја но исто

притисок и топлина;

така и механичка сила на притискање;
г) изложување на зелените тела на електрична

к) израмнување на супстратот и термокраците
сместени во истиот со нивно носење поблиску

струја која тече помеѓу електродите на таков
начин што се предизвикува топлина во рамките

до електродите истовремено одржувајќи ја
нивната паралелност, на таков начин што

на термоелектричниот активен материјал;
х) изложување на зелените тела на сила на

термокраци финишираат порамнети со
супстратот, каде што се компензираат било

притисок која делува помеѓу електродите на

какво аксијално израмнување на зелените тела

таков начин што термоелектричниот активен
материјал се става под притисок;

во супстратот и исто така било какво собирање
на синтерираниот материјал.

и) синтерирање на зелените тела за да се

има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 16/42, A 61K 39/395, A 61P 37/08
(11) 9935
(13) Т1

(72) DESJARLAIS, John R.; CHU, Seung Y. and
HORTON, Holly M.
(54) СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА IGE-ПОВРЗАНИ НАРУШУВАЊА

(21) 2018/1058

(22) 17/12/2018
(45) 31/01/2020

(30) US20080097819P 17/09/2008 US

(57) 1 Антитело за употреба во лекувањето на

(96) 17/09/2009 EP16170993.6
(97) 14/11/2018 EP3190128
(73) Xencor, Inc. 111 W. Lemon Avenue
Monrovia, CA 91016, US

алергиска астма кај субјект при негова потреба,
споменатото антитело содржи:
a. тешка низа којашто има SEQ ID NO:42; и
b. лесна низа којашто има SEQ ID NO:40.

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

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) A 23C 9/152, A 23L 33/135, A 61K 31/00, A

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце

61K 35/74, A 61K 39/00, A 61K 39/08, A 61K

Николов 98, 1000, Скопје

9/19, A 61P 29/00
(11) 9936

(13) Т1

(72) MULDER, Imke Elisabeth; HOLT, Amy Beth;
MCCLUSKEY, Seanin Marie; LENNON, Grainne

(21) 2018/1059

(22) 17/12/2018

Clare and AHMED, Suaad
(54) КОМПОЗИЦИИ КОИ СОДРЖАТ

(45) 31/01/2020
(30) GB20150020631 23/11/2015 GB
(96) 23/11/2016 EP16804857.7

БАКТЕРИСКИ СОЕВИ

(97) 14/11/2018 EP3209381
(73) 4D Pharma Research Limited Life
Sciences Innovation Building Cornhill Road

од видот Erysipelatoclostridium ramosum, за

Aberdeen AB25 2ZS, GB

болест.
има уште 15 патентни барања

(57) 1 Композиција која содржи бактериски сој
употреба во постапка на лекување или
превенција на инфламаторна или автоимуна

25

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) B 65D 51/28
(11) 9947

(13) Т1

најмалку две комори (3) се сместени на долниот
дел од телото на затворачот (1) и се протегаат

(21) 2018/1060

(22) 18/12/2018

до горниот водечки дел на телото на

(45) 31/01/2020
(30) CZ20110025343U 19/12/2011 CZ

затворачот (1) кој има форма на водачи (2), чии
напречни пресеци се совпаѓаат со напречните

(96) 13/02/2012 EP12710549.2
(97) 26/09/2018 EP2794415
(73) ISOLINE a.s. Kozí 915/7 11000 Praha 1 Staré Mesto, CZ

пресеци на коморите (3) во точката на
транзиација, каде што пластичниот капак (5) се

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

вклучува пластичен секач (1) за сечење на

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1000, Скопје
(72) Pichrt, Vladislav
(54) ДИСПЕНЗИОНЕН ЗАТВОРАЧ

покривната фолија, карактеристично по тоа што
пластичниот капак (5) вклучува одвоива

монтира на телото на затворачот со ротирање,
и каде што долната страна на секој клип

(57) 1 Диспензионен затворач кој се состои од

заштита од злоупотреба (7) и вклучува горен
дел со заштита (7) и отвор во истиот, а кога

тело на затворач (1) кое има најмалку две
диспензиони-мерни комори (3), клип (4) сместен

пластичниот капак ќе се ротира во прва
позиција на телото на затворачот, се дозволува

во секоја комора (3), каде телото на затворачот

пристап на еден од клиповите сместени во една

(1) во кое се содржат клипвоите (4) има горна
страна затворена со пластичен капак (5), дното

од коморите, а пластичниот капак спречува
пристап на друг клип од друга комора.

на коморите
(3) е затворено со покривна фолија (6),

има уште 4 патентни барања

26

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(57) 1 Соединение со формулата:

(51) C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 35/00, A
61P 25/28
(11) 9948
(21) 2018/1061

(13) Т1
(22) 18/12/2018

(45) 31/01/2020
(30) US20080046342P 18/04/2008 US and
US20080111269P 04/11/2008 US
(96) 20/04/2009 EP09732992.4
(97) 14/11/2018 EP2276493
(73) Reata Pharmaceuticals, Inc. 2801 Gateway
Drive, Suite 150 Irving, TX 75063, US

кадешто:
R2’е:
цијано, хидрокси, хало или амино; или

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

флуороалкил(C≤8), алкокси(C≤8),
арилокси(C≤8), ацилокси(C≤8),

(72) JIANG, Xin; VISNICK, Melean and
ANDERSON, Eric
(54) АНТИОКСИДАТИВНИ МОДУЛАТОРИ НА

алкиламино(C≤8), ариламино(C≤8), амидо(C≤8),
или супституирана верзија од било која од овие

ВОСПАЛЕНИЕ: ОЛЕАНОЛНИ КИСЕЛИНСКИ
ДЕРИВAТИ СО АМИНО И ДРУГИ

групи; и
R1 и R2 се независно:
водород; или

МОДИФИКАЦИИ НА C-17

алкил(C≤12), алкенил(C≤12), алкинил(C≤12),
арил(C≤12), аралкил(C≤12),
хетероарил(C≤12), хетероаралкил(C≤12),
ацил(C≤12), алкилсулфонил,
алкенилсулфонил(C≤12),
27

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

алкинилсулфонил(C≤12), арилсулфонил(C≤12),

и барем еден атом независно избран од

аралкилсулфонил(C≤12),

групата составена од N, O, F, Cl, Br, I, Si, P, и S;

хетероарилсулфонил(C≤12),
хетероаралкилсулфонил (C≤12), или

"алкинил" е моновалентна група со
неароматичен јаглероден атом како точка на

супституирана верзија од било која од овие
групи;

сврзување, линеарна или разгранета, цикло,
циклична или aциклична структура, барем една

кадешто:
"алкил" е неароматична моновалентна група со

јаглерод-јаглерод тројна врска, и без атоми
поинакви од јаглерод и водород;

заситен јаглероден атом како точка на

"супституиран алкинил" е моновалентна група

сврзување, линерна или разгранета, цикло,
циклична или ациклична структура, не јаглерод-

со неароматичен јаглероден атом како точката
на сврзување и барем една јаглерод-јаглерод

јаглерод двојни или тројни врски и без атоми
поинакви од јаглерод и водород;

тројна врска, линеарна или разградена, цикло,
циклична или ациклична структура, и барем

"супституиран алкил" е неароматична
моновалентна група со заситен јаглероден атом

еден атом независно избран од групата
составена од N, O, F, Cl, Br, I, Si, P, и S;

како точка на сврзување, линеарен или

"ацил" е моновалентна група со јаглероден

разгранет, цикло, циклична или ациклична
структура, не јаглерод-јаглерод двојни или

атом на карбонилна група како точката на
сврзување, понатаму има линеарна или

тројни врски и барем еден атом независно
избран од групата составена од N, O, F, Cl, Br, I,

разгранета, цикло, циклична или ациклична
структура, понатаму имаат не дополнителни

Si, P, и S;
"алкенил" е моновалентна група со

атоми коишто не се јаглерод или водород,
преку кислородниот атом на карбонилната

неароматичен јаглероден аром како точка на

група; и

сврзување, линеарна или разгранета, цикло,
циклична или ациклична структура, барем една

"супституиран ацил" е моновалентна група со
јаглероден атом на карбонилна група како

неароматична јаглерод-јаглерод двојна врска,
не јаглерод-јаглерод тројна врска и без атоми

точката на сврзување, понатаму има линеарна
или разгранета, цикло, циклична или

поинакви од јаглерод и водород;
"супституиран алкенил" е моновалентна група

aциклична структура, понатаму има барем еден
атом, во дополнение на кислородот на

со неароматичен јаглероден атом како точка на

карбонилната група, независно избран од

сврзување, барем една неароматична јаглеродјаглерод двојна врска, не јаглерод-јаглерод

групата составена од N, O, F, Cl, Br, I, Si, P, и S;
или негова фармацевтска прифатлива сол,

тројна врска, линеарна или разгранета, цикло,
циклична или ациклична структура,

таутомер или негов оптички изомер.
има уште 16 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) B 01D 53/86, B 01D 53/94, B 01J 23/10, B

(57) 1 Состав што содржи циркониум оксид,

01J 23/06, B 01J 23/00, B 01J 23/12, B 01J

цериум оксид, и:

23/14, B 01J 35/10, B 01J 37/00, B 01J 37/03, C
01G 25/00

- помеѓу 0.1 и 10.0% од тежината лантанум
оксид;

(11) 9953
(21) 2018/1062

(13) Т1
(22) 19/12/2018

- помеѓу 3.0 и 20.0% од тежината итриум и/или
гадолиниум оксид; и

(45) 31/01/2020
(30) PCT/EP2013/052188 05/02/2013 --

- помеѓу 1.0 и 15.0% од тежината калај оксид;
назначено со тоа, што наведениот состав

(96) 05/02/2014 EP14702612.4

покажува:

(97) 19/09/2018 EP2953900
(73) Rhodia Operations 25 rue de Clichy 75009

- BET специфична површинска област, после
калцикација на 1000°C за период од 6 часа, од

Paris, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

барем 45 m2/g; и
- BET специфична површинска област, после

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) OHTAKE, Naotaka; SASAKI, Toshihiro;

калцикација на 1100°C за период од 6 часа, од
барем 25 m2/g.

TOKUDA, Jun and ROHART, Emmanuel
(54) ПРЕЦИПИТИРАН И КАЛЦИНИРАН
СОСТАВ БАЗИРАН НА ЦИРКОНИУМ ОКСИД И

има уште 14 патентни барања

ЦЕРИУМ ОКСИД
(54) УПОТРЕБА НА MIR172 МОЛЕКУЛ ЗА

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7088
(11) 9952

(13) Т1

НАМАЛУВАЊЕ НА ВОСПАЛЕНИЕ

(21) 2018/1063

(22) 19/12/2018

(57) 1 МиРНК молекул со растително потекло
или нејзиниот синтетички еквивалент,

(45) 31/01/2020
(30) PL 40512513 23/08/2013 PL
(96) 13/08/2014 EP14766010.4

селектирано од помеѓу miR172a или miR172b,
назначено со тоа, што miR172a е претставен со

(97) 03/10/2018 EP3035941
(73) Instytut Biochemii i Biofizyki PAN and

секвенцата СЕК. ИД Бр. 1 и miR172b со
секвенцата СЕК. ИД Бр. 2, и каде што

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W

наведениот молекул има барем 6 од вкупно 7

Poznaniu Adolfa Pawinskiego 5A 02-106
Warszawa, PL and Wieniawskiego 1 61-712

нуклеотиди present in the "seed" region
претставен со секвенцата GAAUCUU и има

Poznan, PL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

барем 75% сличност на секвенца со СЕК. ИД
Бр. 1 или СЕК. ИД Бр. 2, за употреба во

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LUKASIK, Anna; ZIELENKIEWICZ, Piotr;

намалување на воспалителниот одговор или за
спречување на зголемување во

SZWEYKOWSKA-KULINSKA, Zofia; PACZEK,

инфламаторниот одговор на организмот.

Leszek and NOWACZYK, Maria

има уште 9 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(54) 2,3- ДИСУПСТИТУИРАНИ 1-АЦИЛ-4АМИНО-1,2,3,4-ТЕТРАХИДРОКИНОЛИН

(51) C 07D 401/04, C 07D 409/14, C 07D 409/12,
C 07D 215/227, C 07D 215/44, C 07D 215/46, C

ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО

07D 215/48, C 07D 413/04, C 07D 401/12, C 07D

БРОМОДОМЕН ИНХИБИТОРИ

401/14, C 07D 405/04, C 07D 405/14, A 61K
31/4709, A 61K 31/4706, A 61K 31/4375

(57) 1 Соединение коешто е (2S,3R,4R)-1-

(11) 9950
(21) 2018/1064

ацетил-2-циклопропил-3-метил-4-((4метилпиримидин-2-ил)амино)-1,2,3,4-

(13) Т1
(22) 19/12/2018

тетрахидрокинолин-6-карбоксамид коешто ја
има структурата со формула (I’)

(45) 31/01/2020
(30) US201361781583P 14/03/2013 US and
US201361882798P 26/09/2013 US
(96) 12/03/2014 EP14713394.6
(97) 24/10/2018 EP2970127
(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.
2) Limited 980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ATKINSON, Stephen John; AMANS,
Dominique; HARRISON, Lee Andrew; HIRST,

или негова сол.
има уште 10 патентни барања

David Jonathan; LAW, Robert Peter; LINDON,
Matthew; PRESTON, Alexander; SEAL, Jonathan
Thomas and WELLAWAY, Christopher Roland
(51) C 02F 3/32, C 02F 3/00
(11) 9951

(13) Т1

(21) 2018/1065

(22) 19/12/2018

(73) Triple T Purification Ltd. 20 Alon Hatavor
Street P.O. Box 3004 3088900 Caesarea, IL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(45) 31/01/2020
(30) US20100376505P 24/08/2010 US
(96) 24/08/2011 EP11761148.3

(72) AMITAI, Gadi
(54) СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ОТПАДНИ

(97) 21/11/2018 EP2609042

ВОДИ
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(57) 1 Постапка за функционирање на систем

од изворниот базен кон приемниот базен е под

(100, 300) за третирање на отпадни води којшто

претходно определеното ниво, испумпување на

има најмалку сва базена (2,3), секој базен
наизменично во улога на изворски базен и

отпадна вода од изворниот базен кон
приемниот базен се додека нивото на вода во

приемен базен, постапката содржи, за секој пар
изворен базен и приемен базен:

изворниот базен е на минимално ниво или
нивото на вода во приемниот базен е на

(a) овозможување на гравитациски проток на

максимално ниво, кадешто првата претходно
определена висина е помала од максималното

отпадна вода од изворниот базен кон

ниво на водата во изворниот базен, и

приемниот базен под дејство на гравитација
кога нивото на водата во изворниот базен е над

(в) повторување на чекорите (a) и (б), кадешто
изворниот базен е употребен како приемен

нивото на ваодата на приемниот базен;
(б) кога нивото на водата во изворниот базен е

базен и приемниот базен е употребен како
изворен базен.

на прва претходно определена висина, или кога
односот на гравитациски проток на опадна вода

има уште 15 патентни барања

(51) C 12N 15/864, A 61K 48/00, A 61K 49/00

УПОТРЕБА ВО ГЕНСКА ТЕРАПИЈА КАЈ ЛИЦА

(11) 9880

(13) Т1

СО РАК НА ЦРН ДРОБ

(21) 2019/202

(22) 05/03/2019

(57) 1 rAAV честичка која се состои од протеин
со модифициран капсид кој претставува

(45) 31/01/2020
(30) US201313899481 21/05/2013 US
(96) 21/05/2014 EP14733803.2

комбинација од две или повеќе
аминокиселински супститути кои вклучуваат

(97) 05/12/2018 EP2999791
(73) University of Florida Research

ненативна аминокиселинска супституција, каде
што капсид протеинот се состои од еден или

Foundation, Inc. 223 Grinter Hall Gainesville,

повеќе од следните комбинации на

FL 3261US
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

аминокиселински супститути:
(а) Y701F и Y705F;

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1000, Скопје
(72) SRIVASTAVA, Arun; ZHONG, Li;

(б) Y705F, Y731F и S663V;
(в) Y705F, Y731F, K553R;

ZOLOTUKHIN, Sergei; ASLANIDI, George V.;
AGBANDJE-MCKENNA, Mavis; VAN VLIET, Kim

(г) Y705F, Y731F, S663V и T492 V; или
(д) Y705F, Y731F, S663V, T492V и K533R од

M. and LING, Chen
(54) КОМПОЗИЦИИ НА RAAV3 ВЕКТОР СО
МОДИФИЦИРАН КАПСИД И НАЧИН НА

капсид протеин AAV3 од „див“ тип како што е
наведено во секвенца бр.: 3, или каде што
мутациите се со еквивалентни површински
изложени аминокиселински резидуи во било кој
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Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

од соодветниот „див“ тип AAVAAV2, AAV4,

и кој резултира во исти аминокиселински

AAV5, AAV6, AAV7, AAV8, AAV9 или AAV10

резидуи на еквивалентните аминокиселински

капсид протеини, како што е наведено во СЕК
бр. СЕК бр. 2, СЕК бр. 4, СЕК бр. 5, СЕК бр. 6,

позиции кои резултираат од наведените
путации во AAV3 капсид протеинот.

СЕК бр. 7, СЕК бр. 8, СЕК бр. 9 или СЕК бр. 10,

има уште 19 патентни барања

(51) C 07D 471/08, A 61K 31/439

VERHEIJEN, Jeroen, Cunera; TOMMASI, Ruben

(11) 9898

(13) Т1

(21) 2019/275

(22) 25/03/2019

and MUELLER, John
(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА РЕЗИСТЕНТНИ БАКТЕРИСКИ

(45) 31/01/2020
(30) US 201462080667 P 17/11/2014 US
(96) 17/11/2015 EP15801091.8

ИНФЕКЦИИ

(97) 09/01/2019 EP3221313
(73) Entasis Therapeutics Limited

β-лактамазен инхибитор:
или негова фармацевтска прифатлива сол и

2 Kingdom Street London W2 6BD, GB

сулбактам или негова фармацевтска

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1000, Скопје

прифатлива сол.
има уште 11 патентни барања

(57) 1 Комбинација составена значително од

(72) DEJONGE, Boudewijn, Lodewijk Maria;
DURAND-REVILLE, Thomas, Francois;

(51) A 61K 35/74, A 61P 29/00, A 61P 1/14
(11) 9949
(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(21) 2019/688

(22) 08/08/2019

(72) MULDER, Imke; JEFFERY, Ian; SHANAHAN,

(45) 31/01/2020

Fergus; O'TOOLE, Paul; STEVENSON, Alex and
SAVIGNAC, Helene
(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ
СОЕВИ

(30)
(96) 12/12/2017 EP17818220.0
(97) 12/06/2019 EP3359172
(73) 4D PHARMA PLC 5th floor 9 Bond Court
Leeds, LS1 2JZ, GB

(57) 1 Состав кој содржи бактериски сој од
видот на Blautia hydrogenotrophica,за употреба
во лекување или превенција на индром на
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нервозно црево, кадешто лекувањето или

разновидност на микробиоти кај субјектот.

превенција опфаќа зголемување на

има уште 12 патентни барања

(11) 9862
(21) 2019/696

(13) Т1
(22) 12/08/2019

основата (6) со ротација во однос на основата
(6) околу првата оска (S1) на ротацијата, при

(45) 31/01/2020
(96) 02/11/2016 EP16196966.2

што вториот соларен панел (4) е распакуван од
втората основна позиција (Б) во втората

(97) 05/06/2019 EP3166221
(73) Bredenoord B.v. Zutphebsestraat 319,

позиција (Д) за распакување над основата (6) со
ротација во однос на основата (6) околу

7325 ET Apeldoorn, The Netherlands, NL

втората оска (S2) на ротацијата, при штп првиот

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

соларен панел (3) е поставен да биде
распакуван од првата основна позиција (А) до

(72)
DE GRAAF, Dirkjan Elbertus ; VAN
WOLFSWINKEL, Breunis and KEURHORST,

првата позиција за распакување (В) барем
делумно под влијание на првата гравитациска

Evert Hendrik
(54) НОСАЧ ЗА СОЛАРЕН ПАНЕЛ И

сила (F1) која делува на првиот соларен панел
(3), што се карактеризира со тоа што носачот

ПОСТАПКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА НОСАЧ

(2) на соларни панели е опремен со механизам

НА СОЛАРЕН ПАНЕЛ
(57) 1 Носач (2) за соларни панели што содржи

(8) за распакување што го поврзува првиот
соларен панел (3) со вториот соларен панел (4)

прв соларен панел (3), втор соларен панел (4) и
основа (6) за поддршка на првиот соларен

за претворање на првата гравитациска сила (F1
) во сила на истегнување (F3) што помага да се

панел (3) и вториот соларен панел (4), при што
првиот соларен панел (3) е распакуван од

ротира вториот соларен панел (4) од втората
основна позиција (Б) до втората позиција на

првата основна позиција (А) во основата (6) од

распакување (Д).

првата позиција (В) за распакување под

има уште 14 патентни барања
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(51) A 61K 31/135, A 61K 47/12, A 61K 9/00, A

(72) BASSTANIE, Esther D. G. ; BENTZ,

61P 25/24

Johanna ; EMBRECHTS, Roger C.A. and

(11) 9870
(21) 2019/697

(13) Т1
(22) 12/08/2019

NIEMEIIJER, Nico Rudolph
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ НА С-

(45) 31/01/2020
(96) 14/03/2014 EP14719471.6

КЕТАМИН ХИДРОХЛОРИД

(97) 19/06/2019 EP2968221
(73) Janssen Pharmaceutica NV 2340 Beerse ,

кетамин хидрохлорид и вода, при што
фармацевтски состав не опфаќа антимикробен

BE

конзерванс;

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

при што С-кетамин хидрохлорид се наоѓа во
концентрација од најмалку екв. 120 mg/mL, врз

(57)

1

Фармацевтски состав кој опфаќа С-

основа на вкупниот волумен на составот.
има уште 14 патентни барања
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(51) C 07D 495/04, A 61K 31/5377, A 61P 35/00
(11) 9871
(21) 2019/710

(13) Т1
(22) 15/08/2019

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KONAKANCHI,Druga Prasad; PILLI,Rama

(45) 31/01/2020
(30) 14841337.0 11/12/2014 EP

Krishna; PULA,Subba Rao;
MADDULA,Lakshmana Vicwa Venkata Pavan

(96) 11/12/2014 EP14841337.0
(97) 14/08/2019 EP3230289
(73) Natco Pharma Limited natco House Road

Kumar; KONDURI,Srinivasa Krishna Murthy;
RAVI,Janaki Rama Rao; VUPPALAPATI,Naga

No. 2 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500
034, IN

MUDDASANI,Pulla Reddy; ADIBHATLA/Kali Satya

Vasanta Srinivasu; THOOTA,Sandeer Kumar;
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Bhujanga Rao and NANNAPANENI,Venkaiah

супституиран со R6 или хетероарил

Chowdary
(54) 7-(МОРФОЛИНИЛ)-2-(N-ПИПЕРАЗИНИЛ)
МЕТИЛТИЕНО [2,3-C]ПИРИДИН ДЕРИВАТИ

супституиран со R6;

КАКО АНТИКАНЦЕРОГЕНИ ЛЕКОВИ
(57) 1 7-(Морфолинил)-2-(N-

C6 циклоалкил , арил, -C(O)R5, -S(O)2R5, C(O)2R5, -C=C(H)-R6, аминокарбонил

пиперазинил)метил тиено[2,3-c]пиридин
соединение со формула-I или негова

супституиран со R6, алкиламино група
супституирана со R6 и опционално содржи C3-

фармацевтска прифатлива сол,

C6 циклоалкил, алкиламинокарбонил,

R2, R3 и R4 се секој независно H, -OH, -SH,
хало, амино, цијано, -нитро, C1-C6 алкил, C3-

хетероарил опционално супституиран со H или
амино, фузирани бициклични или трициклични
хетероарил којшто содржи 2 или 3 хетероатоми
избрани од N, O и S, или арил опционално
супституиран со хидроксил, хидроксилалкил,
амино, аминоалкил, аминокарбонил, цијано,
халоген, арилокси или R6;
R5 е H, алкил, амино, арил супституиран со R6,
хетероарил супституиран со R6, фузиран

Формула-I
кадешто:

хетероарил супституиран со R6 или трифлуорметил;

R1 е H, C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, -

R6 е H, хидрокси, халоген, цијано, нитро, амино
или C1-C6 алкил.

C(O)R5, -S(O)2R5, -C(O)2R5,
C1-C6 алкил супституиран со R6, C3-C6

има уште 12 патентни барања

циклоалкил супституиран со R6, арил, арил
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F

(51) A 61K 31/506, A 61K 31/519, A 61P 35/00
(11) 9872
(21) 2019/711

(13) Т1
(22) 15/08/2019

O

HN

N

(45) 31/01/2020
(30) US252213P 16/10/2009 US

O

(96) 15/10/2010 EPA10824148.0
(97) 12/06/2019 EP2488033
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,

N
N

CH 3

O
CH 3

O
H 3C

I

N
H

CH

(I)
или негова фармацевтски прифатлива сол или

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) DUMBLE,Melissa; KUMAR,Rakesh;

солват;
и

LAQUERRE,Sylvie and LEBOWITZ,Peter
(54) КОМБИНАЦИЈА ШТО СОДРЖИ МЕК

(ии) соединение со формулата (II)
F

ИХИБИТОР И B-RAF ИНХИБИТОР
(57) 1 Комбинација што содржи:
(и) соединение со формулата (I)

F

O
S O F
HN

H 3C CH 3
CH 3
N
S
N
N

NH 2

(II)
или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 21 патентни барања
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(54) ХИМЕРНИ АНТИГЕН РЕЦЕПТОРИ

(51) C 07K 14/48, C 07K 14/725, C 07K 14/705, A
61K 39/00
(11) 9873
(21) 2019/712

(57) 1 Химерен антиген рецептор (CAR) што

(13) Т1
(22) 15/08/2019

содржи вонклеточен спејсер кој содржи барем
дел од вонклеточниот домен на човечки фактор

(45) 31/01/2020
(30) EP14184838 15/09/2014 --

на нервен раст со низок афинитет (LNGFR),
назначено со тоа, што наведениот барем дел

(96) 14/09/2015 EPA15775814.5

од LNGFR е погоден за олеснување

(97) 19/06/2019 EP3194434
(73) MolMed SpA Via Olgettina 58, 20132 Milan

имуноселекција и идентификација на клетки
трансформирани со наведениот CAR, каде што

, IT

вонклеточниот спејсер ги содржи првите три
TNFR-Cys домени на LNGFR.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BONDANZA, Attilio; CASUCCI, Monica and

има уште 27 патентни барања

BONINI, Maria Chiara

(51) C 12Q 1/68
(11) 9874

(13) Т1

(21) 2019/713

(22) 15/08/2019

(96) 16/08/2016 EP16757791.5
(97) 10/07/2019 EP3277842
(73) Kura Oncology, Inc. 3033 Science Park
Road, Suite 220 San Diego, CA 9212US

(45) 31/01/2020
(30) US201562206194P 17/08/2015 US;
US201562218927P 15/09/2015 US;

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

US201562241019P 13/10/2015 US;

(72) GUALBERTO, Antonio and SCHOLZ,

US201662310582P 18/03/2016 US and
US201662372662P 09/08/2016 US

Catherine, Rose
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(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

при што постапката опфаќа давање на

ПАЦИЕНТИ ЗАБОЛЕНИ ОД КАНЦЕР СО

терапевтски ефективни количества на

ПОМОШ НА ИНХИБИТОР НА
ФАРНЕЗИЛТРАНСФЕРАЗИ

типифарниб на наведениот субјект, при што
наведениот HNSCC е во напредна фаза,

(57) 1 Соединение за употреба во посaтпка на
лекување на H-Ras мутант на карцином на

метастатички, рецидив или рефракторен и при
што наведениот HNSCC е негативен на хуман

сквамозни клетки на глава и врат (HNSCC) кај
субјект,при што соединение на типифарниб и

папиломавирус (HPV).
има уште 14 патентни барања

(11) 9875

(13) Т1

(57) 1 Систем за одгледување и берба на

(21) 2019/714

(22) 15/08/2019

печурки, со повеќе конструкции за собирање
(5), кои се наоѓаат во зоната за собирање (6),

(45) 31/01/2020
(30) DE102011011411 16/02/2011 DE
(96) 16/02/2012 EP17186255.0

при што печурките кои растат на супстратот (3)
се наредени на едно ниво на конструкцијата за

(97) 22/05/2019 EP3272200
(73) Pilzkulturen Wesjohann GbR

собирање (5), со најмалку една полица (1) на
која печурките кои растат на супстратот (3) се

Paul-Wesjohann-Strasse 43 49429 Visbek , DE

поставени на повеќе нивоа, едни врз други,

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

каде полицата (1) се наоѓа во зоната за
одгледување (2), одвоена од зоната за

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

собирање (6) при што системот содржи уред за
пренос (4) кој го пренесува супстратот (3) со

(72) Vogt, Christian; Kruse, Torben; Cornelissen,
Frank and Derkx, Matt
(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И

печурките од полицата (1) на конструкцијата за
собирање (5), назначен со тоа што супстратот

БЕРБА НА ПЕЧУРКИ

(1) е распореден на посебен дел (7) на траката

(3) кој се наоѓа на различни нивоа на полицата
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на супстратот кој може да се движи во

спојат меѓу себе со помош на елементи за

надолжна насока на полицата (1) каде

спојување (8).

посебните делови (7) на траката можат да се

има уште 11 патентни барања

(51) C 12Q 1/68, A 61K 31/40A 61P 25/02
(11) 9876
(13) Т1

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

(21) 2019/716

(72) MORISSET, Valerie
(54) ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОПАТИЈА НА

(22) 16/08/2019
(45) 31/01/2020

(30) GB201417499 03/10/2014 GB
(96) 02/10/2015 EP15790623.1

МАЛИТЕ ВЛАКНА

(97) 31/07/2019 EP3200784
(73) Convergence Pharmaceuticals Limited
90 High Holborn London WC1V 6XX , GB

флуорофенил)метил]окси}фенил)-L-

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

невропатија на малите влакна.
има уште 6 патентни барања

(57) 1 (5R)-5-(4-{[(2пролинамид или негова фармацевтски
прифатлива сол за употреба при третирање на
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кореспондираат на хранливата вредност, исто

(51) A 01B 1/02
(11) 9877

(13) Т1

како и уред за излезни податоци за излез на

(21) 2019/717

(22) 16/08/2019

податоци за влага на почва и/или податоци
базирани на влажноста на почвата, исто како и

(45) 31/01/2020
(30) DE20171003134 31/03/2017 DE
(96) 22/03/2018 EP18020110.5

хранлива содржина на почвата и/или податоци
базирани на хранливата содржина, се

(97) 24/07/2019 EP3381251
(73) Scheppach Fabrikation von

карактеризира со тоа што уредот за
детектирање на влагата содржи најмалку две

Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

почетни електроди (3, 4) оддалечени една од

Günzburger Strasse 69 89335 Ichenhausen, DE

друга во вид на плочест кондензатор и
прикачени на подниот контактен дел, со еден

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Bindhammer,Markus
(54) ГРАДИНАРСКИ УРЕД ЗА КУЛТИВИРАЊЕ
ПОЧВА И ЗАСЕВАЊЕ ИЛИ МЕТОД НА

капацитет од плочестиот кондензатор кој е под
влијание од почва на начин како диелектрик

ЗАСАДУВАЊЕ ПОТПОМОГНАТ СО ТАКОВ

електродите (3, 4), со градинарскиот уред кој

ГРАДИНАРСКИ УРЕД
(57) 1 Градинарски уред за култивирање почва

има кориснички интерфејс, селективен програм
за селектирање на градинарски растенија и/или

содржи рачка како дел, дел за контакт со почва
прикачен на неа, на пример лопатка сечило (1),

зеленчуци на начин од корисничкиот интерфејс,
таквиот селективен програм складира

напојувач на моќ, уред за детектирање на влага
кој детектира број на вредности кои

преферирани целни вредности за влага на
почва или хранлива содржина на почвата за

кореспондираат со влагата на почвата,

градинарските растенија и/или зеленчуци, исто

процесна единица за пресметување на влагата
на почвата, уред за детектирање на хранливост

како и уред за споредување кој ги споредува
складираните целни вредности за

кој детектира број на вредности кои
кореспондираат со хранливата содржина на

селектираното растение или зеленчук со
детектираните моментални вредности за влага

почвата, процесна единица за пресметување на
влагата на почвата од вредности кои

на почва и/или хранлива содржина на почвата и
го трансемитува резултатот на излезни

кореспондираат на влагата на почвата и

податоци на излезниот уред.

хранливата содржина од вредности кои

има уште 9 патентни барања

кога почвата остварила контакт со делот на
контакт од почвата во регионот помеѓу
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(54) НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ КОИШТО
ИЗРАЗУВААТ АНТИТЕЛА КОИШТО ИМААТ

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/46, C
12N 15/85
(11) 9878
(21) 2019/718

(13) Т1
(22) 19/08/2019

ЗАЕДНИЧКА ЛЕСНА НИЗА
(57) 1 Генетски модифициран глушец којшто

(45) 31/01/2020
(30) US201113093156 25/04/2011 US

содржи B клетка којашто изразува човечка
лесна низа на варијабилен (VL) домен добиен

(96) 24/04/2012 EP15186515.1

од преуредена човечка Vκ1-39/Jκ секвенца

(97) 19/06/2019 2989893
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

којашто е присутна во гермлинијата на
глушецот, кадешто глушецот има недостаток од

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY
1059US

непреуреден ендоген имуноглобулински Vκ
генски сегмент и непреуреден ендоген

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

имуноглобулински JK генски сегмент; и кадешто
човечкиот VL домен(и) е поврзан со човечка

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

тешка низа на варијабилен (VH) домен добиен

MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John; DAVIS,
Samuel; BUCKLER, David R. and HOSIAWA,

од преуреден човечки VH/DH/JH регион избран
од 2-5/3-22/3-13/6-6/5, 3-23/2-8/4, 3-23/6-6/4, 3-

Karolina A.

23/7-27/4, 3-30/1-1/4, 3-30/3-3/4, 3-30/5-5/2, 330/7-27/6, 1-69/6-6/5 или 1-69/6-13/4.
има уште 19 патентни барања
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(11) 9879

(13) Т1

мешавина која што содржи клетки способни да

(21) 2019/720

(22) 20/08/2019

изразат протеин кој што содржи етанерцепт и

(45) 31/01/2020
(30) US201361805215P 26/03/2013 US and

медиум за култура погоден за спроведување на
ваква експресија; (б) во соодветен сад кој што

US201461933665P 30/01/2014 US
(96) 26/03/2014 EP14776207.4

ја содржи мешавината, предизвикување
клетките да го произведат протеинот кој што

(97) 03/07/2019 EP2978498
(73) Coherus Biosciences, Inc. 333 Twin

содржи етанерцепт; и (в) периодично или
континуирано отстранување на потрошениот

Dolphin Drive Suite 600 Redwood City, CA

ме¬ди¬ум за култура од, и додавање на свеж

94065, US
(74) Друштво за застапување од областа на

медиум за култура во садот за реакција, каде
што протеи¬нот кој што содржи етанерцепт

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

произведен во методот опфаќа повеќе од 40
wt%, 50 wt% или 60 wt % правилно превиткан

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PUCHACZ, Ela and GROVE, James, Russel
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

етанерцепт, каде што медиумот за култура
содржи основен медиум за пре¬храна

ПРОТЕИНИ
(57) 1 Перфузиски метод за производство на

™ / Hycell® медиум, и каде што медиумот за
кул¬тура содржи дексаметазон, N-

правилно превиткан етанерцепт, кој што се
состои од след-ниве чекори: (а) подготовка на

ацетилманозамин (ManNAc) и галактоза.
има уште 7 патентни барања

селектиран од SFM4CHO® медиум и BalanCD

42

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(57) 1 Биотин за негова употреба во третманот

(51) A 61K 31/4188, A 61P 25/28
(11) 9881

(13) Т1

на демиелинизирачка невропатија, каде што

(21) 2019/721

(22) 20/08/2019

наведената демиелинизирачка невропатија е
одбрана во групата составена од

(45) 31/01/2020
(30) EP15305437 26/03/2015 -(96) 25/03/2016 EPA16713833.8

демиелинизирачка невропатија поврзана со
имуноглобулин M (IgM) моноклонална

(97) 14/08/2019 EP3273957
(73) Medday Pharmaceuticals 24/26 rue de la

гамопатија и антитела против миелин-поврзан
гликопротеин (MAG), типична хронична

Pépinière, 75008 Paris, FR

воспалителна демиелинизирачка

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

полирадикулоневропатија, aтипична хронична
воспалителна демиелинизирачка

(72) SEDEL, Frédéric
(54) БИОТИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ

полирадикулоневропатија, Шарко-Мари-Тут Ia
болест и Гијен-Бареов синдром.

ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ НЕВРОПАТИИ

има уште 16 патентни барања

(51) A 61K 31/726, A 61K 38/36, A 61K 38/39, A
61K 38/48, A 61K 47/26, A 61K 9/14, A 61L 26/00
(11) 9882

(13) Т1

(96) 26/04/2012 EPA12717682.4
(97) 22/05/2019 EP2701729
(73) BIOM'UP 8, allée Irène Joliot-Curie,
69800 Saint Priest , FR

(21) 2019/722

(22) 20/08/2019

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

(45) 31/01/2020
(30) EP11305492 27/04/2011 -- and

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) GAGNIEU, Christian; FOREST, Patricia and

US201161517973P 27/04/2011 US

PICOT, Sylvain

43

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(54) ХЕМОСТАТСКИ СОСТАВИ

тежина на составот,

(57) 1

- барем еден моносахарид во количество во

Хемостатски состав во форма на

прашок што содржи:
- колаген од фибриларниот тип што содржи

опсег од 1% до 12.5% по тежина во однос на
вкупната тежина на составот, и

количество на влакнест колаген и/или
фибриларен колаген од барем 70% по тежина

- барем еден гликосаминогликан во количество
во опсег од 2% до 25% по тежина во однос на

во однос на вкупната тежина на колагенот,
наведениот колаген е во количество во опсег од

вкупната тежина на составот.
има уште 15 патентни барања

75% до 96% по тежина во однос на вкупната

(51) C 07K 16/28, C 12P 21/08, A 61K 39/395
(11) 9883
(13) Т1

(54) CD47 АНТИТЕЛА И МЕТОДИ НА НИВНО
КОРИСТЕЊЕ

(21) 2019/723

(57) 1 Изолирано моноклонско антитело или
негов имунолошки активен фрагмент што се

(22) 20/08/2019
(45) 31/01/2020

(30) US201261595216P 06/02/2012 US and
US201261659752P 14/06/2012 US

врзува за човечки CD47, кадешто антителото
или неговиот имунолошки активен фрагмент се

(96) 06/02/2013 EP13746964.9

врзува за дисконтинуиран епитоп на CD47,

(97) 29/05/2019 EP2812443
(73) Inhibrx,Inc. 11025 N. Torrey Pines

кадешто дисконтинуираниот епитоп содржи
амино киселински остатоци Y37, K39, K4K43,

Road,Suite 200 La Jolla,CA 92037, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

G44, R45, D46, D5H90, N93, E97, T99, E104, и
E106 на CD47 кога се нумерирани во

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) ECKELMAN, Brendan; TIMMER, John;

согласност со SEQ ID NO: 147, и кадешто
антителото или неговиот имунолошки активен

RAZAI, Amir; DEVERAUX, Quinn; JONES, Kyle

фрагмент го спречува CD47 од интеракција со

and NGUY, Peter, L.

сигнален-регулаторен-протеин α (SIRPα) и не
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предизвикува значително ниво на аглутинација

има уште 11 патентни барања

на клетки после администрацијата.

(54) Нехормонски стероидни модулатори
NF-KB за лекување на заболувања

(51) A 61K 31/575, A 61P 19/02, A 61P 21/00, A
61P 11/06
(11) 9884
(21) 2019/724

(13) Т1
(22) 20/08/2019

(57) 1 Соединение VBP15 или VBP6 за
употреба во лекување на симптоми на мускулна
дистрофија, при што наведените соединениа
VBP15 и VBP6 имаат структурни формули:

(45) 31/01/2020
(30) US20080056715P 28/05/2008 US
(96) 28/05/2009 EP14173342.8
(97) 07/08/2019 EP2805720
(73) ReveraGen Biopharma,Inc. 155 Gibbs
Street,Suite 433 Rockville,MD20850, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

има уште 4 патентни барања

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Mccall, John, M.; Hoffman, Eric and
Kanneboyina, Nagaraju
(51) A 61K 47/10, A 61K 31/485
(11) 9885
(13) Т1

(97) 24/07/2019 EP3384931
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via

(21) 2019/725

(22) 20/08/2019

Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

(45) 31/01/2020

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) EP20020023589 23/10/2002 -- and

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

EP2002004786 01/03/2002 -(96) 26/02/2003 EP18173392.4

(72) GANDERTON, David; BRAMBILLA, Gaetano;
FERRARIS, Alessandra; DAVIES, Rebecca Jaine;
45
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LEWIS, David Andrew; MEAKIN, Brian John and

со додавање на хлороводородна киселина,

CHURCH, Tanya Kathleen
(54) СУПЕРФИНА ФОРМУЛАЦИЈА НА
ФОРМОТЕРОЛИ

назначена со тоа, што количество на

(57) 1 Фармацевтска формулација на
аеросоли која се применува со помош на

е фракција на честичка, на еднакви или помали
од 1.1 µm, добиена по активирање на

инхалатор со одмерени дози под притисок која
опфаќа активна состојка (R,R)-(±)- формотерол

инхалатор поголема или еднаква од 30% како
што е дефинирано со содржина на фаза S6-AF

фумарат во концентрација која опфаќа помеѓу

на Andersen Cascade Impacto, кој се однесува

0.003 и 0.192 % w/v, во раствор на растопен
HFA 134a на реактивно гориво и безводен

на содржина на фаза S3-AF, според методи од
European Pharmacopoeia, друга едиција, 1995,

етанол како ко-растворувач, при што pH
вредност опфаќа помеѓу 3.0 и 4.5 и се подесува

дел v.5.9.страна 15-17.
има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 475/00, C 07D 487/04, C 07D 475/10,

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

A 61K 31/33
(11) 9886

(13) Т1

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BRUNETE,Steven Richard;

(21) 2019/726

(22) 20/08/2019

COLLIN,Delphine; HUGHES,Robert Owen;

резидуална вода е помала од 1500 ppm во
однос на вкупната маса на формулација и што

(45) 31/01/2020
(30) US201461979231P 14/04/2014 US

LI,Xiang; LIANG,Shuang; SIBLEY,ROBERT;
TURNER,Michael Robert; WU,Lifen and

(96) 10/04/2015 EP15718330.2
(97) 12/06/2019 EP3131902
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,

ZHANG,Qiang
(54) СОЕДИНЕНИЈА КАКО МОДУЛАТОРИ НА
ROR ГАМА
(57) 1 ПАТЕНТНИ БАРАЊА:

DE
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Соединение со формула (I)

којшто тие се сврзани за да формираат C3-6
хетероцикличен прстен; или
R2 или R3 може да бидат циклизирани во W за
да формираат прстен;
R4 е:
(A) C1-6 алкил опционално супституиран со
една, две или три групи избрани од:
a) C3-6 циклоалкил;
b) C3-6 хетероциклил;
c) -OR9;
d) -CN;

кадешто:
R1 е:

e) -S(O)nR9;
f) -хало; и

-CN;
-S(O)nR6;

g) -CF3; или
(B) C3-12 циклоалкил опционално супституиран

-S(O)nNR7R8;
-S(O)(NR9)R 6;

со една, две или три групи избрани од:

-N(R9)C(O)R6;
-N(R9)C(O)OR6;

a) C1-6 алкил;
b) -OR9;

-N(R9)S(O)nR6;

c) -CN;
d) -S(O)nR9;

-C(O)OR9 ;
-C(O)NR7R8; или

e) -хало; и
f) -CF3; или

-C(O)R9; или
R6, R7, R8 или R9 од R1 може да бидат

(C) арил, хетероарил или хетероциклил секој

циклизирани во W за да формираат прстен; и
R2 и R3 се секој независно:

опционално супституиран со една, две или три
групи избрани од:

(A) -H;

a) C1-6 алкил;
b) C3-6циклоалкил;

(B) C1-3 алкил опционално супституиран со
една, две или три групи избрани од:

c) -OR9;
d) -CN;

a) C3-6 циклоалкил;

e) -S(O)nR9;

b) -OR9;
c) -CN;

f) -хало; и
g) -CF3;

d) -CF3;

R5 е арил, хетероарил, хетероциклил или C3-12
циклоалкил секој опционално супституиран со

e) -хало;
f) -C(O)OR9;

една, две или три групи избрани од:
(A) C1-6 алкил, C3-6 циклоалкил или C3-6

g) -C(O)N(R9)2;
h) -S(O)nR9; и

хетероциклил секој опционално супституиран

i) -S(O)nNR7R8; или
(C) C3-6 циклоалкил;

со една, две или три групи избрани од:
a) C3-6 циклоалкил;

(D) C3-6хетероциклил; или

b) C3-6 хетероциклил;
c) -OR9;

R2 и R3 се земени заедно со јаглеродот кон
којшто тие се сврзани за да формираат C3-6

d) -CN;
e) -S(O)nNR7R8

карбоцикличен прстен; или
R2 и R3 се земени заедно со јаглеродот кон
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f) -S(O)nR9;

(C) C3-6 циклоалкил; и

g) -хало; и

(D) -CF3;

h) -CF3; или
(B) -OR9;

R7 и R8 се независно избрани од:
(A) -H;

(C) -CN;
(D) -CF3;

(B) C1-3 алкил опционално супституиран со
една или две групи избрани од:

(E) -хало;
(F) -S(O)nNR7R8;

a) C3-6циклоалкил;
b) -OR9;

(G) -S(O)nR9; и

c) -CN; и

(H) -NR7R8;
W е арил, хетероарил, хетероциклил, C3-12

d) -хало; и
(C) C3-6циклоалкил; или

циклоалкил, или алкинил секој опционално
супституиран со една или две групи избран од:

R7 и R8, заедно со азотот кон којшто тие се
сврзани, формираат заситен прстен со 3-6

a) C1-6 алкил;
b) C3-6 циклоалкил;

јаглеродни атоми кадешто еден јаглероден
атом во споменатиот заситен прстен може да

c) -OR9;

биде опционално заменет со -O-, -NR9- или -

d) -CN;
e) -CF3;

S(O)n-;
R9 е избран од;

f) -хало;
g) -NR7R8;

(A) -H;
(B) C1-3 алкил опционално супституиран со

h) -C(O)OR9; и
i) -C(O)N(R9)2;

една или две групи избрани од:

R6 е избран од:

a) C3-6циклоалкил;

(A) -OH;
(B) C1-6 алкил опционално супституиран со

c) -CN;
d) -CF3

една или две групи избрани од:
a) C3-6циклоалкил;

e) -хало; или
(C) C3-6циклоалкил; и

b) -OR9;
c) -CN;

n е 0, 1 или 2;
или негова фармацевтска прифатлива сол.

d) -CF3; и

има уште 22 патентни барања

e) -хало;
(51) A 23G 1/20, A 23G 1/22, A 23G 1/21
(11) 9887
(21) 2019/727

(13) Т1
(22) 21/08/2019

(72) VEGLIO,Domenico
(54) СИСТЕМ НА ВБРИЗГУВАЊЕ ВО КАЛАП
ЗА ПРОИЗВОДИ ШТО СОДРЖАТ МАСТИ

(45) 31/01/2020

(57) 1 Систем на вбризгување во калап (1) од

(30) IT2014TO00491 20/06/2014 IT
(96) 18/06/2015 EP15751106.4

најмалку еден производ што содржи масти во
најмалку една матрица (9), опремен со најмалку

(97) 05/06/2019 EP3157351
(73) Live-tech S.r.I. Via Coppa 3B 12051 Alba,

еден уред за вбризгување (3), наведениот уред
за вбризгување (3) во него е опремен со

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

најмалку еден канал за вбризгување (2),
наведениот уред за вбризгување (3) е

бр.27/2/22, 1000 Скопје

прицврстен за најмалку еден уред за
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спроведување (17) од наведениот производ

регулирање (12), секој од наведените уреди

што содржи масти преку најмалку еден

(11), (12) е поврзан за најмалку една подолна

вжештен споен уред (6), наведениот систем (1)
се состои од:

површина од наведениот вжештен споен уред
(6), наведениот систем за изолација на гас е

- најмалку еден вжештен елемент (5) подреден

прилагоден да овозможи најмалку еден влез од
наведениот изолиран гас, преку наведениот

внатре во наведениот вбризгувачки уред (3) на
наведениот вбризгувачки канал (2);

уред за влез (11), индуцирајќи термална
изолација помеѓу наведената машка половина-

- најмалку една машка половина-оклоп (8), од

оклоп (8) и наведениот уред за вбризгување (3),

наведената матрица (9), поврзана за најмалку
една подолна површина на најмалку еден

наведениот систем за изолација на гас е
прилагоден да го спроведува наведениот гас,

изладен потпорен уред (7);

преку наведениот уред за регулирање (12), во
наведеното преодно подрачје (13), преку

карактеризиран со тоа што опфаќа најмалку
еден систем за изолација на гас кој се состои

наведените отвори (15) од наведениот изладен
потпорен уред (7), индуцирајќи контрола на

од најмалку еден уред за влез (11) на најмалку

физичките услови од наведената матрица (9).

еден изолиран гас и најмалку еден уред за

има уште 9 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 5/00

(97) 19/06/2019 EP2890397
(73) Bayer HealthCare LLC 100 Bayer
Boulevard Whippany, NJ 07981-0915, US

(11) 9888
(21) 2019/728

(13) Т1
(22) 22/08/2019

(45) 31/01/2020
(30) US201262695949P 31/08/2012 US and

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

US201313842906 15/03/2013 US

(72) MA, Xinghang; XIANG, Jun and NIU, Jianjie

(96) 28/08/2013 EPA13760180.3
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(54) АНТИ-ПРОЛАКТИН РЕЦЕПТОР

формулација има pH во опсег од pH 5.0 до pH

АНТИТЕЛО ФОРМУЛАЦИИ

6.5, каде што наведениот анти-PRLR антитело

(57) 1 Анти-PRLR антитело формулација, што
содржи:

формулација не содржи неорганска сол и каде
што наведениот анти-PRLR антитело е човечко

а. 10 mM хистидин,
б. 75 ppm полисорбат 80 во комбинација со 10

IgG2 моноклонално антитело кое содржи тежок
ланец и лесен ланец, каде што секвенцата на

mM метионин или 80 ppm полисорбат 80 во
комбинација со 5 mM метионин,

амино киселина од наведениот тежок ланец е
според СЕК ИД БР: 7, и секвенцата на амино

ц. 234 mM сахароза,

киселина од наведениот лесен ланец е според

д. 30 mM аргинин, и
е. 60 mg/ml од анти-PRLR антитело, назначено

СЕК ИД БР: 1.
има уште 6 патентни барања

со тоа, што наведениот анти-PRLR антитело
ц. 88 mM до 292 mM сахароза,

(51) C 07K 16/38, A 61K 39/395
(11) 9889

(13) Т1

д. 0 mM до 50 mM аргинин,

(21) 2019/729

(22) 22/08/2019

е. 0 mM до 50 mM лизин,
ф. 0 mM до 133 mM глицин или аланин

(45) 31/01/2020
(30) US201213601598 31/08/2012 US and
US201313843780 15/03/2013 US

г. 0 mM до 10 mM метионин, и
х. 1 mg/ml до 150 mg/ml анти-TFPI антитело;

(96) 28/08/2013 EPA16180643.5
(97) 22/05/2019 EP3117837
(73) Bayer HealthCare LLC, US

назначено со тоа, што наведената анти-TFPI
антитело формулација има pH од 4.0 до 6.0, и

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

наведената анти-TFPI антитело формулација
не надминува 2 mM, и каде што наведеното

(72) MA, Xinghang and XIANG, Jun
(54) АНТИТЕЛО ФОРМУЛАЦИИ

анти-TFPI антитело содржи лесен ланец што ја
содржи секвенцата на амино киселина СЕК ИД

(57) 1 Анти-TFPI антитело формулација, што
содржи:

БР: 1 и тежок ланец што ја содржи секвенцата
на амино киселина со СЕК ИД БР: 2.

а. 10 mM до 30 mM хистидин,

има уште 7 патентни барања

каде што концетрацијата на неоргански соли на

б. 50 ppm до 200 ppm не-јонски сурфактанс,
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(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/46, C

(57) 1 Соединение со формулата:

12N 15/85
(11) 9890

(13) Т1

YX1EGTFTSDYSIX2LDKIAQKAX3VQWLIAGGPS
SGAPPPS; кадешто

(21) 2019/730

(22) 22/08/2019

X1 е Aib;

(45) 31/01/2020
(30) US201562101488P 09/01/2015 US

X2 е Aib;
K на позиција 20 е хемиски модифицирана

(96) 05/01/2016 EP16703620.1
(97) 14/08/2019 EP3242887
(73) Eli Lilly and Company Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US

преку коњугација на епсилон-амино групата на
K странична-низа со ([2-(2-амино-етокси)-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

X3 е Phe или 1-Nal;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ALSINA-FERNANDEZ, Jorge;

и C-завршетокот на амино киселина е
опционално амидирана како C-завршеток на

BOKVIST,Bengt Krister; COSKUN,Tamer and
CUMMINS,Robert Chadwick
(54) GIP И GLP-1 KO-АГОНИСТИ
СОЕДИНЕНИЈА

примарен амид (SEQ ID NO: 11),
или негова фармацевтска прифатлива сол.

(51) C 12Q 1/68, A 61K 39/00

(73) BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH

(11) 9891
(21) 2019/731

етокси]-ацетил)2-(γGlu)a-CO-(CH2)b-CO2H
кадешто a е 1 до 2 и b е 10 до 20;

има уште 15 патентни барања

(13) Т1
(22) 23/08/2019

and TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

(45) 31/01/2020
(30) PCT/EP2011/002576 24/05/2011 -- and

Universität Mainz gemeinnützige GmbH
An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and

PCT/EP2012/000006 02/01/2012 --

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE

(96) 23/05/2012 EP12723117.3
(97) 10/07/2019 EP2714071

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

(аа) идентификување на соматски мутации

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

специфични за канцерот во примерок од тумор

(72) SAHIN, Ugur; KREITER, Sebastian;
KOSLOWSKI, Michael; OMOKOKO, Tana; DIKEN,

на пациентот со канцер за да се обезбеди
потпис за мутација на канцерот на па¬циентот;

Mustafa; DIEKMANN, Jan; BRITTEN, Cedrik;
CASTLE, John; LÖWER, Martin; RENARD,

и
(аб) обезбедување на RNA вакцина која што го

Bernhard and DE GRAAF, Johannes Hendrikus
(54) ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ВАКЦИНИ ЗА

покажува потписот за мутација на кан¬це¬рот
добиен во чекорот (аа), при што RNA вакцината

КАНЦЕР

која што го покажува потписот за мутација на

(57) 1 Индивидуализирана вакцина против
канцер за употреба во метод за третирање на

пациентот содржи RNA која што кодира
рекомбинантен полиепито¬пи¬чен полипептид

пациент со канцер, при што споменатиот метод
се состои од следните чекори:

кој што содржи мутација врз основа на неоепитопи; и

(a) обезбедување на споменатата
индивидуализирана вакцина против канцер со

(б) давање на споменатата индивидуализирана
вакцина против канцер на пациентот.

метод кој што ги вклучува следните чекори:

има уште 9 патентни барања

(51) C 07K 16/46

(73) UCB Biopharma SPRL 60Allée de la

(11) 9892
(21) 2019/733

(13) Т1
(22) 23/08/2019

Recherche 1070 Brussels, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(45) 31/01/2020
(30) GB20140011320 25/06/2014 GB

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BHATTA, Pallavi; DAVE, Emma; HEYWOOD,

(96) 25/06/2015 EP15732228.0

Sam Philip and HUMPHREYS, David Paul

(97) 07/08/2019 EP3161007
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(54) КОНСТРУКЦИЈА НА

CH1 претставува домен на тешка низа на

МУЛТИСПЕЦИФИЧНО АНТИТЕЛО

константен регион, на пример негов домен 1;

(57) 1 Мулти-специфична антитело молекула
којашто содржи или е составена од:

X претставува врска или сврзувач;
Y претставува врска или сврзувач;

a) полипептидна низа со формула (I):
VH-CH1-X-V1;

V1 претставува dsFv или dsscFv;
VL претставува лесна низа на варијабилен

и
b) полипептидна низа со формула (II):

домен;
CL претставува домен од лесна низа на

VL-CL-Y-V2;

константен регион како што е Ckappa;

кадешто:
VH претставува тешка низа на варијабилен

V2 претставува dsFv или dsscFv.
има уште 23 патентни барања

домен;

(51) C 07C 53/18, C 07D 401/14, C 07D 407/14, C

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

07D 403/12, C 07F 9/28, C 07F 9/6558, A 61K
31/33, A 61P 11/00

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HECKEL, Armin; HAMPRECHT,Dieter;

(11) 9893

(13) Т1

(21) 2019/734

(22) 26/08/2019

KLEY,Joerg and WIEDENMAYER,Dieter
(54) НОВИ АНЕЛИРАНИ
ФЕНОКСИАЦЕТАМИДИ

(45) 31/01/2020

(57) 1 Соединение со формула (I),

(30) EP15760394.5 20/08/2015 EP
(96) 20/08/2015 EP15760394.5
(97) 05/06/2019 EP3298022
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein,
DE
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кадешто

којшто тие се сврзани за да формира

R1 и R2 се независно избрани од етил, 2-

хетероциклична половина избрана од

хидроксиетил, 2-тетрахидрофуранилметил и 4тетрахидропиранилметил;

пиперидин и 1-оксотиоморфолинил, кадешто
хетероцикличната половина може да носи 1 или

R3 е избран од половината NRaRb, кадешто Ra
и Rb се независно избрани од водород, C1-C4-

2 супституенти избрани од NH2; и
Z- е избран од хлорид, бромид, јодид,

алкил и 1-(2-етоксиетил)пиперидин-4-ил,
кадешто C1-C4-алкил може да носи 1 или 2

хидроксид, водороденсулфат, сулфат, нитрат,
фосфат, формат, ацетат, трифлуороацетат,

супституенти избрани од хидроксил, амино, C1-

фумарат, цитрат, тартарат, оксалат, сукцинат,

C4-алкиламино, ди-C1-C4-алкиламино,
(диметилфосфиноил)метокси, 4-

манделат, метансулфонат и p-толуенсулфонат,
или Z- може да биде отсутен ако Ra или Rb е

(диметилфосфиноил)фенил, 6-метил-3хидрокси-пиридин-2-ил и оксианјон на 6-метил-

C1-C4-алкил и носи оксианјон на 6-метил-3хидрокси-пиридин-2-ил;

3-хидрокси-пиридин-2-ил, дава дека барем еден
од Ra и Rb е различен од водород,

или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 23 патентни барања

или кадешто Ra и Rb заедно со азотот кон
(51) C 07K 1/18, C 07K 1/36, C 07K 1/34
(11) 9894
(13) Т1

(57) 1 Метода за прочистување на
моноклонално антитело од состав што го

(21) 2019/735

содржи моноклоналното антитело и најмалку
еден загадувач, кој метод ги вклучува

(22) 26/08/2019
(45) 31/01/2020

(30) 14189582.1 14/08/2008 EP

последователните чекори на:

(96) 14/08/2008 EP14189582.1
(97) 31/07/2019 EP2848625
(73) GENENTECH, INC. 1 DNA Way, South San
Francisco California 94080, US

а. поминување на составот преку мембранска
размена на мембрана, при што моноклоналното

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

тампон со pH вредност од околу 1 до околу 5
pH единици под pl на моноклоналното антитело

(72) Brown, Arick; Bill, Jerome, Jr.; Tully, Timothy

и спроводливост од околу 40 mS/cm, што

and Dowd, Christopher
(54) Постапки за отстранување на

предизвикува мембрана да го врзува
моноклоналното антитело и најмалку еден

контаминанти со употреба на автохтони
протеини на заменски мембрани на

загадувач, и
b. враќање на прочистеното моноклонално

хроматографија

антитело од ефлуент.
има уште 10 патентни барања

антитело и мембраната имаат спротивно
полнење, во услови на работа опфатени со
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(11) 9895
(21) 2019/736

(13) Т1
(22) 26/08/2019

АКТИВНОСТИ НА SIRNK
(57) 1 Соединение за олеснување на испорака

(45) 31/01/2020
(30) US201161494710P 08/06/2011 US and

на лек до таргетирана клетка, која опфаќа
структурата (ретиноид)m-сврзник- (ретиноид)n ;

US201161494840P 08/06/2011 US

при што ретиноидот е избран од група која

(96) 08/06/2012 EP15181729.3
(97) 07/08/2019 EP2998289
(73) NITTO DENKO CORPORATION
1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-

сочинува витамин A, ретиноинска киселина,
третиноин адапален, 4-

8680, JP
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

киселина, и заситена, деметилирана
ретиноинска киселина; при што m и n одделно

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

претставуваат 2 или 3; и при што врзникот е

(72) Payne, Joseph E.; Hou, Zheng; Ahmadian,
Mohammad; Knopov, Victor; Akopian, Violetta;

избран од група кои сочинуваат бис-амидоPEG, трис-амидо-PEG, тетра-aмидо-PEG, Lys-

Karmali, Priya; Witte, Richard P.; Sridhar, C.
Nagarajan; Gaudette, John A.; Perelman, Loren

бис-амидо-PEG-Lys, Lys-трис-амидо-PEG-Lys,
Lys-тетра-амидо-PEG-Lys, Lys-PEG-Lys,

A.; Tanaka, Yasunobu and Niitsu, Yoshiro
(54) СОЕДИНЕНИА ЗА ТАРГЕТИРАНИ

PEG2000, PEG1250, PEG1000, PEG750,
PEG550, и PEG-Glu.

ИСПОРАКИ НА ЛЕК И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА

има уште 12 патентни барања

(51) C 01B 19/00, A 61K 33/04, A 61K 9/14
(11) 9896
(13) Т1

(73) Biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Strasse 32 70734 Fellbach, DE

(21) 2019/737

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28

хидрокси(фенил)ретинамид (4-HPR), ретинил
палмитат, ретинална, заситена ретиноинска

(22) 27/08/2019
(45) 31/01/2020

лок.8, 1000, Скопје
(72) STIEFEL,Thomas and KOTTWITZ, Ortwin

(30) EPA10006596 24/06/2010 -(96) 22/06/2011 EP11727925.7
(97) 21/08/2019 EP2585182
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(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

влезен цевковод, контролиран од мерач на

ФАРМАКОЛОШКИ ЧИСТИ КРИСТАЛИ

проток, загреан од топлински изменувач и

(57) 1 Постапка за произведување на
кристална супстанца која што ги содржи

конечно инјектиран во вакуум сад со помош на
спреј распрскувач,

чекорите на
а)
внесување на незаситен раствор од

б)
примена на вакуум и одржување на
температурен опсег во сушалка на

супстанцата која што треба да биде
кристализирана во сушалка на флуидизиран

флуидизиран слој по комплетирање на чекорот
на внесување на незаситениот раствор од

слој во услови на применување на вакуум и

супстанцата која што треба да биде

одржување на температурен опсег, со задача
да се исуши растворот на супстанцата која што

кристализирана, каде што вакуумот и
температурата се регулирани на начин со

треба да биде кристализирана за да се добие
презаситен раствор, во кој се одвива

задача да се добие посакуваниот кристален
производ како хомоген производ.

кристализацијата,
каде што незаситениот раствор е впумпан низ

има уште 13 патентни барања

(51) G 01N 33/53, C 07K 16/28

(73) UCB Biopharma SPRL 60Allée de la

(11) 9897
(21) 2019/740

(13) Т1
(22) 27/08/2019

Recherche 1070 Brussels, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(45) 31/01/2020
(30) GB20130020066 13/11/2013 GB

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ATHERFOLD, Paul, Alan; CESKA,Thomas

(96) 12/11/2014 EP14800000.3

Allen; FINNEY,Helene Margaret;

(97) 07/08/2019 EP3068800

KEVORKIAN,Lara; SARKAR,Kaushik;
SMITH,Bryan John and TYSON,Kerry Louise
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(54) АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ ЗА FCRN

секвенцата дадена во SEQ ID NO:25 и (ii) лесна

(57) 1 Анти-FcRn антитело или негов

низа или фрагмент на лесна низа којшто има

врзувачки фрагмент коjшто содржи (i) тешка
низа или фрагмент на тешка низа којшто има

варијабилен регион којшто ја содржи
секвенцата дадена во SEQ ID NO: 16.

варијабилен регион којшто ја содржи

има уште 21 патентни барања

(51) A 47B 47/02, A 47B 91/00, A 47B 91/02, A

(57) 1 Уред за поставување (100) кој што има

47F 5/10

најмалку еден елемент (1) и еден

(11) 9910
(21) 2019/741

(13) Т1
(22) 29/08/2019

комплементарен еле-мент (13) конфигурирани
така да се спојуваат еден со друг, при што

(45) 31/01/2020
(30) FR1000511 08/02/2010 FR

споменатиот елемент (1) има нај¬малку еден
потпорен ѕид (2) конфигуриран така да го прими

(96) 08/02/2011 EP18165488.0
(97) 12/06/2019 EP3360442
(73) HMY 50, Route d'Auxerre, 89470

врз себе најмалку едното лежиште од
споменатиот ком¬пле¬ментарен елемент (13),

Moneteau, FR
(74) Друштво за застапување од областа на

странич¬на кука за прифаќање (5)
конфигурирана така да биде прифатена во

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

насока на прифаќање D поврза¬на со
споменатиот елемент (1), соодветно со еден

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BERTHAUD, Philippe and HERVIEUX,

страничен отвор за прифаќање (14) кој што се
нао¬ѓа на споменатиот комплементарен

Philippe
(54) СИСТЕМ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ СО
ЕЛЕМЕНТ И КОНТРАЕЛЕМЕНТ

елемент (13) за да предизвика споменатиот

при што споменатиот потпорен ѕид (2) има

елемент (1) и споменатиот комплементарен
елемент (13) да стапат во носечка врска, при
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што споменатиот еле¬мент (1) има најмалку

латерален прстен за за¬ка¬чување (15) е во

еден страничен отвор за закачување (7)

зашилениот дел од споменатата V-форма; со

конфигуриран така да прими најмал¬ку еден
страничен прст за закачување (15) кој што се

тоа што споменатиот елемент (1) по¬натаму
има најмалку едно крило за прифаќање (4) на

наоѓа на споменатиот комплементарен
еле¬мент (13) за да се формира носечка врска

првиот крај на споменатиот потпорен ѕид (2) и
крило за закачување (6) на вториот крај на

помеѓу споменатиот елемент (1) и споменатиот
компле¬мен¬тарен елемент (13), што се

споменатиот потпорен ѕид (2), кој што е
спротивен крај на првиот крај, при што

карактеризира со тоа што споменатиот елемент

споменатите крила за прифаќање и зкачување

(1) е формиран од превиткан лим, и со тоа што
споменатиот страничен отвор за закачување (7)

се во суштина вертикал¬ни во однос на
споменатиот потпорен ѕид (2) и во суштина

има генерално V-форма на кој што раширениот
дел е ориентиран во истата насока како и

паралелни со споменатата насока на
при¬фаќање D, при што споменатото крило за

споменатата насока на прифаќање D и точката
во спротивна насока на споменатата насока на

прифаќање (4) ја има споменатата странична
кука (5), која што има отвор свртен во

прифаќање D за да се овозможи најмалку една

споменатата насока на прифаќање D, и при што

"лабава" позиција во која што споменатиот
страничен прст за закачување (15) е во

споменатиот страничен от¬вор за закачување
(7) преминува преку споменатото крило за

раширениот дел од споменатата V-форма и
„стегната“ позиција во која што споменатиот

закачување (6).
има уште 5 патентни барања
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(51) C 14C 3/28, C 14C 11/00
(11) 9911
(13) Т1

(57) 1 Процес на штавење кој опфаќа третман
со гумирање во кој во текот на најмалку

(21) 2019/742

влажната фаза од процесот на штавење има
еластомери во средината за третман, се

(22) 29/08/2019
(45) 31/01/2020

(30) ITPI20130078 04/09/2013 IT
(96) 29/08/2014 EP14780610.3

карактеризира со
тоа што
наведените
еластомери се полимер или мешавина на

(97) 05/06/2019 EP3041962
(73) Kemas S.r.I. , IT

полимери кои припаѓаат на семејството на

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

карбоксилизирани термопластични еластомери,
со количина на сува тежина на производот што

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

содржи еластомери со најмалку 0,1% од
тежината на свежите солени кожни производи

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) MARINAL,Daniele
(54) ПРОЦЕС ЗА ШТАВЕЊЕ ЗА

или 0,5% од тежината од влажнa избричена
кожа или 1% од сувата тежина на споменатата

ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖА СО ВИСОКИ
ЕЛАСТИЧНИ СВОЈСТВА И ЗА ДОБИВАЊЕ

има уште 14 патентни барања

кожа

КОЖА
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а) изложување на хидроматалургичен остаток

(51) C 22B 7/00, C 22B 3/00
(11) 9912

(13) Т1

кој содржи барем олово и сребро на

(21) 2019/743

(22) 29/08/2019

оксидативно испирање во присуство на
хлориден солен раствор и оксидационен агенс,

(45) 31/01/2020
(30) EP20130382373 27/09/2013 -(96) 26/09/2014 EP14777071.3

така селективно растворајќи олово и сребро
како хлоридни растворливи соединенија;

(97) 14/08/2019 EP3049542
(73) Técnicas Reunidas,S.A. C/Arapilrs

б) реагирање на оптоварениот раствор за
испирање добиен во чекор а) со карбонатно

13.Planta 11 28015 Madrid, ES

соединение кое се однесува како агенс за

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

таложење, така здружувајќи ги таложеното
олово и сребро како карбонатен концентрат;

(72) ALVAREZ CARREÑO,Carlos; PINEDO
GONZÁLEZ,Maite; PECHARROMÁN MERCADO,

и
в) прочистување на концентратот добиен во

Emilio; OCAÑA GARCÍA,Nuria and FRADES
TAPIA,Maria
(54) ПРОЦЕС ЗА СЕЛЕКТИВНО

чекор б) со контакт на наведениот концентрат
со раствор од карбонатно соединение,

ОБНОВУВАЊЕ НА ОЛОВО И СРЕБРО
(57) 1 Процес за селективно обновување на

концентрати имаат содржина на хлорид помеѓу
0.01 и 0.5 wt% на база добиена на тежина при

олово и сребро, процесот ги содржи чекорите
на:

сува состојба.
има уште 13 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00

(30) US201461992658P 13/05/2014 US;

(11) 9913
(21) 2019/744

така што оловните и сребрените карбонатни

(13) Т1
(22) 30/08/2019

US201562105992P 21/01/2015 US and
US201562114336P 10/02/2015 US

(45) 31/01/2020

(96) 12/05/2015 EPA15722195.3
(97) 07/08/2019 EP3142751
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(73) MedImmune Limited Milstein Building,

(57) 1 Комбинација што содржи MEDI4736, или

Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21

негов антиген-врзувачки фрагмент, и

6GH, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

тремелимумаб, или негов антиген-врзувачки
фрагмент, за употреба во третманот на NSCLC

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) NARWAL, Rajesh; ROBBINS, Paul;

во човечки пациент, назначено со тоа, што
MEDI-4736 се администрира на 20 mg/kg секои

KARAKUNNEL, Joyson and DAR, Mohammed M.
(54) АНТИ-B7-H1 И АНТИ-CTLA-4 АНТИТЕЛА

4 недели и тремелимумаб се администрира на
1 mg/kg на пациентот.

ЗА ТРЕТИРАЊЕ НЕ-СИТНОКЛЕТОЧЕН

има уште 16 патентни барања

БЕЛОДРОБЕН КАНЦЕР

(54) КОНТЕЈНЕР ЗА КОНЗЕРВИРАНА ХРАНА

(51) B 65D 17/50, B 65D 8/00, B 65D 6/00
(11) 9914
(21) 2019/745

(13) Т1
(22) 30/08/2019

СО ФЛЕКСИБИЛНО ДНО, И СООДВЕТНА
МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

(45) 31/01/2020
(30) FR1551795 04/03/2015 FR and FR1557949

(57) 1 Контејнер за конзервирана храна (1) што
содржи метално тело (2) што има горен дел (22)

26/08/2015 FR

затворен херметички со прво дно (3) и долен

(96) 04/03/2016 EPA16709315.2
(97) 17/07/2019 EP3265389
(73) Compagnie Générale De Conserve
Kerlurec - Saint Léonard Nord, 56450 Theix, FR

дел (23) затворен херметички со второ дно (3),
првото дно е формирано со фолија (31) што

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

напрегањата под притисок за време на
термичка обработка на контејнерот (1),

(72) GUERIN, Jean-Michel

назначено со тоа, што заварениот горен дел

формира флексибилно дно, директно заварено
на металното тело (2) за да ги издржи

(22) на наведеното метално тело (2) на
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контејнерот (1) е преклопен/свиткан за да се

крај на контејнерот (1).

формира периферен обрач (24) на наведениот

има уште 14 патентни барања

(51) A 61B 17/435, A 61M 25/00, A 61M 1/00
(11) 9915
(13) Т1

испорака содржи:
надворешна обвивка (10) со проксимален крај и

(21) 2019/746

дистален крај; и внатрешен лумен (36) кој со
лизгање се отстранува од споменатата

(22) 30/08/2019
(45) 31/01/2020

(30) US188021P 06/08/2008 US and US348571
05/01/2009 US

надворешна обвивка (10), наведениот
внатрешен лумен (36) има проксимален крај,

(96) 04/08/2009 EP09791146.5

дистален крај и внатрешен премин (34) во него

(97) 17/07/2019 EP2320813
(73) Incintas Therapeutics,Inc. 12 Moccasin

за примање барем еден ембрион и други
медиуми, наведениот внатрешен лумен (36),

Drive Atglen PA 19310, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

вклучува барем еден визуелен маркер (38)
сместен на надворешноста на неговата

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

површина, во непосредна близина на неговиот
дистален крај, што означува однапред

(72) Pizalato,Jesse Albert
(54) КАТЕТЕР ЗА ПРЕНОС НА ЕМБРИОН КОЈ
ГО ЕЛИМИНИРА ПРЕНЕСЕНИОТ ВОЗДУХ

определен волумен за да се овозможи

ДОДЕКА ХОРМОНСКИ ИНДУЦИРА
ИМПЛАНТАЦИЈА И АПАРАТ

внатрешен лумен (36), при што споменатиот
најмалку еден визуелен маркер (38) содржи

(57) 1 Катетер за испорака и воведување на
еден или повеќе медиуми во матка на пациент

мноштво визуелни маркери (38), секој визуелен
маркер (38) означува волумен на медиуми што

за време на постапката за пренесување на

треба да се аспирираат во споменатиот

аспирација на точен волумен на споменатиот
еден или повеќе медиуми во споменатиот

ембрион, пришто наведениот катетер за
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внатрешен лумен (36).

има уште 14 патентни барања

(51) C 08G 73/06, C 08L 79/06, A 61P 41/00
(11) 9916
(21) 2019/747

(13) Т1
(22) 30/08/2019

(45) 31/01/2020
(30) RU2011053043U 26/12/2011 RU and
RU2011119848U 17/05/2011 RU
(96) 17/05/2012 EP12785811.6
(97) 26/06/2019 EP2716684
(73) Joint Stock Company"Pharmasyntez"
Office 3 Dom 23 ul.Krasnogvardeyskaya Irkutsk

или (II):

664007, RU
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) SHURYGIN,Mikhail Gennadievich and
SHURYGINA,Iruna Aleksandrova
(54) СОЕДИНЕНИЈА ЗА ПРОФИЛАКСА И
ТРЕТМАН НА АДХЕЗИОНЕН ПРОЦЕС
(57) 1 Барања
1.
Соединение за употреба во метод на
инхибирање на p38 MAP киназа, која е тип (I):
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или (III):

или (VI):

или (IV):
или (VII):

каде што R1 е структурна единица на природни

или (V):

или синтетски хидро-солубилни полимери
избрани од хитосан или негови деривати,
поливинилтетразол или негови кополимери,
карбоксиметилцелулозни соли, поливинил
имидазол или негови кополимери,
полиетиленимин или негови кополимери,
поливинилпиридини или нивни кополимери,
поливинилтриазоли или нивни кополимери,
соли на полиакрилна киселина или нејзини
кополимери или соли на полиметакрилна
киселина или нејзини кополимери; An- - кисел
остаток; x, y и z се цели броеви, покрај тоа x≠0
и y≠0.
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(51) B 29C 45/37, B 29C 33/38
(11) 9917
(13) Т1

структура (11) која што треба да се генерира
од пластичната компонента во една површина

(21) 2019/748

(4) на една влошка (2) за алатка за

(22) 30/08/2019

(45) 31/01/2020
(30) DE102016119760 18/10/2016 DE

производство на пластичната компонента (10)
во проце-сот на обликување со вбризгување; и

(96) 06/10/2017 EP17195092.6
(97) 21/08/2019 EP3311971
(73) Gerresheimer Regensburg GmbH
Kumpfmühler Str. 2 93047 Regensburg , DE

обликување на пластичната компонента (10) со
помош на влошката (2) и истовремено фор-

(74) Друштво за застапување од областа на

(10), која што структура опфаќа повеќе типови

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

на структура (14) од кои секој е поставен во
права линија (L) на таков начин што типовите

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Schmitt, Bernhard; Will, Dominik and

на структурата (14) се тријат за време на
употребата на пластичната компонента (10) и

Schwab, Daniel
(54) ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

формираат тенок слој за подмачкување на
површината на плас¬тичната компонента; каде

ПЛАСТИЧЕН ДЕЛ СО ПОВРШИНСКА

што

СТРУКТУРА
(57) 1 Метод за генерирање на површинска

растојанието (а) помеѓу две соседни прави
линии (L) од типовите на структурата (14) е во

структура (11) најмалку во еден дел од
површината (12) на термопластична

распон од 10 µm до 1 mm во најмалку еден дел
од површината (12) на пластич¬на¬та

компонента (10) за време на процес на

компонента обликувана со вбризгување (10);

обликување со вбризгување,
што се карактеризира со следниве чекори:

ширината (Б) на типовите на структура (14)
поставени во права линија (L) е во распон од 10

формирање, со употреба на пулсирачки ласер
(7), на негативна структура на површинската

µm до 1 mm во најмалку еден дел од
површината (12) на пластичната компо¬нен¬та

мирање на површинската структура (11) на
површината (12) на пластичната компонента
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обликувана со вбризгување (10); и

еден дел од површината (12) на пластичната

висината (H) или длабочината (T) на типовите

компонента обликувана со вбризгување (10).

на структура (14) поставени во правата линија
(L) е во распон од 1 µm до 100 µm во најмалку

има уште 9 патентни барања

(51) G 01N 33/68
(11) 9918

(13) Т1

НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА СО
ХЕКСАНУКЛЕОТИДНА ПОВТОРЕНА

(21) 2019/749

(22) 30/08/2019

ЕКСПАНЗИЈА

(45) 31/01/2020

(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки

(30) EP13185419 20/09/2013 -- and

фрагмент, кој што специфично се врзува за

PCT/EP2013/000190 22/01/2013 -(96) 22/01/2014 EP14704089.6

полипептид кој што е составен од (Gly-Ala)
диспептидреп, каде што а е цел број од 16 или

(97) 26/06/2019 EP2948777
(73) Deutsches Zentrum für Neurodegenerative

повеќе, каде што антите¬ло¬то или неговиот
антиген-врзувачки фрагмент содржи CDR3 низа

Erkrankungen e.V. Ludwig-Erhard Allee 2 53175
Bonn, DE

со лесен синџир која што содржи
аминокиселина низа согласно НИЗА ИД БР: 53;

(74) Друштво за застапување од областа на

низа CDR2 со лесен синџир која што содржи

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

амино¬ки¬селинска низа согласно НИЗА ИД
БР: 54; и низа CDR 1 со лесен синџир која што

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) EDBAUER, Dieter; HAASS, Christian;

содржи аминоки¬се¬лин¬ска низа согласно
НИЗА ИД БР: 55

WENG, Shih-Ming; MORI, Kohji; ARZTBERGER,
Thomas and KREMMER, Elisabeth
(54) ДИПЕПТИД-ПОВТОРЕНИ ПРОТЕИНИ

и
(i) CDR1 низа со тежок синџир која што содржи

КАКО ТЕРАПЕВТСКИ ТАРГЕТ ВО

низа со тежок синџир која што содржи

GYTFTGYWIE согласно НИЗА ИД БР: 68, CDR2
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EILPGSGSTK согласно НИЗА ИД БР: 64 и CDR3

GDYSNSHFAY согласно НИЗА ИД БР: 57;

низа со тежок синџир која што содржи

или

GDFTNSHFAY согласно НИЗА ИД БР: 60;
или

(iii) CDR1 низа со тежок синџир која што содржи
GYKFIGYWIE согласно НИЗА ИД БР: 69, CDR2

(ii) CDR1 низа со тежок синџир која што содржи
GYTFTGYWIE согласно НИЗА ИД БР: 68, CDR2

низа со тежок синџир која што содржи
ENLPGSGTTK согласно НИЗА ИД БР: 66 и

низа со тежок синџир која што содржи
ENLPGSGSTK согласно НИЗА ИД БР: 65 и со

CDR3 низа со тежок синџир која што содржи
GDYSNSHFTY согласно НИЗА ИД БР: 59.

тежок синџир CDR3 низа која што содржи

има уште 2 патентни барања

(51) A 22C 7/00
(11) 9919

(13) Т1

(54) МАШИНА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ТОПЧИЊА ОД ПАСТА ОД ЗДРОБЕН ЈАДЛИВ

(21) 2019/750

(22) 30/08/2019

ПРОИЗВОД

(45) 31/01/2020

(57) 1 Машина за формирање на топчиња од

(30) ES200930131 06/05/2009 ES
(96) 04/05/2010 EP10380063.7

паста од здробен јадлив производ од типот кој
што има

(97) 05/06/2019 EP2248433
(73) Internacional Olivarera,S.A. C/Garcilaso de
la Vega, 2 41700 Dos Hermanes Sevilla, ES

- сад (1) кој што ја содржи пастата, кој што е

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

кој што пак има мноштво радијални комори за
дозирање на пастата (3), формирани од

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

надворешната површина на споменатиот
роти¬рач¬ки цилиндер (2) и наредени на

(72) Agroba Rodriguez, Angel

кружен и аксијален начин,

затворен во неговиот долен дел со
- ротирачки цилиндер (2) со хоризонтална оска,

- средство за собирање и транспортирање (5)
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на топчињата од паста (4), кое што го сочину-

пастата, кој што, во употреба, врши

ваат

вшмукување на пастата во радијалните комори

- издолжен резервоар (6) кој што отворен во
неговиот горен дел, поставен под садот (1) и

за дозирање на пастата (3) на ротирачкиот
цилиндер (2) и подоцнежното исфрлање на

ро¬тирачкиот цилиндер (2), трансверзално во
однос на споменатиот ротирачки ци¬лин¬дер

топчињата од паста (4) преку споменатите
радијални комори за дозирање на пастата (3)

(2), и кој што ја има во суштина истата ширина
како должината на роти¬рачкиот цилиндер (2),

во споменатото средство за собирање и
транспорт на топчињата од паста (5),

и кој што се состои од

што се карактеризира со тоа што средството за

- почетен дел (8),
- заден дел (9), каде што завршуваат веќе

варијација на протокот на водата (11) се состои од

зацврстените топчиња од паста (4) и
- влезен дел (10) за топчињата од паста (4),

- подвижна порта (20) која што го дели
резервоарот (6) на

сместен помеѓу почетниот дел (8) и задниот дел
(9), веднаш под ротирачкиот цилиндер (2),

- главен канал (21) преку кој што циркулира
протокот кој што ги транспортира топчи¬њата

при што споменатиот резервоар (6) е наполнет

од паста (4), и

со
- раствор за зацврстување на топчињата од

- секундарен канал (22) преку кој што циркулира
дел од протокот кој што отстапува од главниот

паста (4) во вода, во кој што, во употреба, споме¬натите топчиња од паста (4) лебдат,

канал (21) од портата (20), адаптиран за
движење на портата (20) со што се овозможува

кружејќи низ
- рециркулационо коло (7) кое што, во употреба,

варијација на големината на главниот (21) и
секундарниот (22) канал, така што

ја апсорбира водата во задниот дел (9) на

зголемувањето на големината на главниот

резер¬воарот (6) и ја истура во почетниот дел
(8), создавајќи струење кое што ги пренесува

канал (21) и намалувањето на го¬лемината на
секундарниот канал (22) произведуваат

топ¬чи¬њата од паста (4) од делот за
внесување (10) па сѐ до задниот дел (9) на

зголемување на протокот низ главниот канал
(21) и зголемување на брзината на транспортот

резервоарот (6), и
- средство за варијација на протокот на вода

на топчињата од пас¬та (4), додека
намалувањето на големината на главниот

(11) поставено во резервоарот (6) кое што, во

канал (21) и зголемувањето на големината на

упо¬¬треба, го менува протокот на вода што
циркулира во резервоарот (6) со цел да се про-

секундарниот канал (22) произведуваат
намалување на протокот низ главниот канал

ме¬ни брзината на поместувањето на
топчињата од паста (4) по должината на

(21) и оттаму, намалување на брзината на
транспортот на топ¬чи¬њата од паста (4).

споменатиот ре¬зер¬воар (6),
- механизам за внесување и исфрлање на

има уште 3 патентни барања
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мотори со внатрешно согорување, кој содржи
во серии:
отстранување на испарливи органски

(51) B 01D 53/94, B 01J 29/00, B 01J 29/76, B
01J 23/72, B 01J 29/85, B 01J 37/02, B 01J

компоненти во издувните гасови со поминување

35/10, F 01N 3/035, F 01N 3/023, F 01N 3/20
(11) 9863
(13) Т1
(21) 2019/751

на гасовите низ катализатор за оксидација,
намалување на содржината на саѓи во

(22) 30/08/2019

издувните гасови со поминување на гасовите
низ филтер,

(45) 31/01/2020
(30) EP18185449.8 27/04/2012 EP
(96) 27/04/2012 EP1815449.8

последователно намалување на
содржината на азотни оксиди во присуство на

(97) 19/06/2019 EP3425182
(73) UMICORE AG & CO. KG Rodenbacher
Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE

амонијак или негов прекурсор во контакт со
катализатор активен во NH3-SCR,
каде SCR катализаторот е вграден во

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

филтерот за честички,
периодично активно регенерирајќи го

(72) MARIN, Manuel Moliner; MARTI, Cristina
Franch; GIMENO, Antonio Eduardo Palomares;

филтерот преку согорување на саѓите што се
останати во филтерот, и

KUSTOV, Arkady; THØGERSEN, Joakim Reimer;

поминување на издувните гасови од

GRILL, Marie; CANOS, Avelino Corma and
VENNESSTRØM,Peter N.R.
(54) МЕТОД И СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ
ИЗДУВНИ ГАСОВИ ОД МОТОРИ СО

филтерот низ катализаторот во текот на
регенерирањето на филтерот, каде
катализаторот се состои од хидротермално
микропорозен стабилен зеолит SSZ-39

ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ

поткрепен со бакар.
има уште 11 патентни барања

(57) 1
Метод за пречистување издувни гасови од
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(51) C 07D 207/16, C 07D 403/14, C 07D 403/12,

ФЕНИЛ-1H-ПИРАЗОЛ-5-ИЛ)УРЕА КАКО TRKA

C 07D 405/14, C 07D 401/14, A 61K 9/00, A 61K

КИНАЗЕН ИНХИБИТОР

45/06, A 61K 31/506
(11) 9864

(57) 1 Соединение
(13) Т1

(21) 2019/754

(22) 02/09/2019
(45) 31/01/2020

(30) US201461993426P 15/05/2019 US
(96) 14/05/2015 EP15726455.7
(97) 10/07/2019 EP3154959
(73) Array Biopharma, Inc. 3200 Walnut Street,
Boulder, CO 8030US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

1-((3S,4R)-4-(3-флуорофенил)-1-(2метоксиетил)пиролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2метилпиримидин-5-ил)-1-фенил-1H-пиразол-5-

(72) ALLEN, Shelley; ANDREWS, Steven, W.;
BAER,Brian; CRANE,Zackary; LIU,Weidong and
WATSON,Daniel John
(54) 1-((3S,4R)-4-(3-ФЛУОРОФЕНИЛ)-1-(2МЕТОКСИЕТИЛ)ПИРОЛИДИН-3-ИЛ)-3-(4-

ил)уреа, или негова фармацевтска прифатлива
сол.
има уште 27 патентни барања

МЕТИЛ-3-(2-МЕТИЛПИРИМИДИН-5-ИЛ)-1-
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(57) 1 Постапката за проценка на брзината на

(51) G 01N 33/70, G 01N 33/68
(11) 9865

(13) Т1

гломеруларна филтрација (GFR) кај

(21) 2019/755

(22) 03/09/2019

животинскиот субјект, која што постапката
опфаќа:

(45) 31/01/2020
(30) US201361874011P 05/09/2013 US
(96) 05/09/2014 EP14842603.4

мерење на концентрација на слободен
симетричен диметиларгинин (SDMA) во

(97) 19/06/2019 EP3041576
(73) IDEXX Laboratories, Inc. One Idexx Drive

примерок од крвта од тој субјект;
мерење на концентрација на креатинин во

Westbrook,ME 04092, US

примерок на крввта на тој субјект; и

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

споредба на вредноста добиена од равенка
која што го опфаќа производот на

(72) YERRAMILLI, Mahalakshmi and
YERRAMILLI, Murthy, V.S.N.
(54) ПОСТАПКИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА
ЗАБОЛУВАЊА НА БУБРЕЗИТЕ

концентрација на креатининот и концентрација
на слободен SDMA со еден или повеќе
стандардни вредности кои што се во корелација
со брзината на гломеруларната филтрација кај
тој животински субјект.
има уште 9 патентни барања

71

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) C 07D 231/14, C 07D 409/14, C 07D 403/10,
C 07D 401/14, C 07D 401/10, C 07D 413/14, C

(57) 1 Соединение избрано од:

07D 401/06, A 61K 31/506, A 61K 31/497, A 61K
31/4709, A 61K 31/454, A 61K 31/415
(11) 9866

(13) Т1

(21) 2019/756

(22) 03/09/2019
(45) 31/01/2020

(30) US201421083 27/11/2014 US
(96) 26/11/2015 EP15804210.1
(97) 03/07/2019 EP3224256
(73) Kalvista Pharmaceuticals Limited
Porton Science Park, Bybrook Road,
Porton Down, Wiltshire SP4 0BF, GB
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) EVANS, David Michael; EDWARDS, Hannah
Joy; GDAVIE, Rebecca Louise and HODGSON,
Simon Teanby
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА Н((ХЕТ)АРИЛМЕТИЛ)-ХЕТЕРОАРИЛКАРБОКСАМИД КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН
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и нивни фармацевтски прифатливи соли и
солвати.
има уште 8 патентни барања

(51) C 07D 417/12, C 07D 233/56, C 07D 417/14,

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

A 61K 31/444, A 61K 31/443, A 61K 31/4427, A
61K 31/427, A 61K 31/4436

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CASTRO-PALOMINO LARIA, Julio and

(11) 9867
(21) 2019/757

(13) Т1
(22) 03/09/2019

CAMACHO GÓMEZ, Juan
(54) ТИАЗОЛ МОДУЛАТОРИ КАКО A3
АДЕНОЗИН РЕЦЕПТОРИ

(45) 31/01/2020
(30) ES20150030085 22/01/2015 ES
(96) 22/01/2016 EP16704680.4
(97) 17/07/2019 EP3248964
(73) PALOBIOFARMA S.L. Tecnocampus
Mataró, 2, Avenida Ernest Lluch, Planta 2,
oficina 7 08302 Mataró, Barcelona, ES
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(57) 1 Соединение со формула (I)

- R3 претставува пет или шест член арил или
хетероарил група опционално супституиран со
еден или повеќе супституенти избрани од
групата составена од халоген атом, цијано
група, C3-C12 циклоалкил, хидроксил, C1-C6
алкокси линеарен или разгранет, опционално
супституиран со еден, два или три халогени
атоми, C1-C6 алкилтио, амино, моно или
диалкиламино, C1-C6 алкоксиалкил,
хидроксикарбонил и C2-C6 алкоксикарбонил, и
- R4 претставува независно:
a) хидроксил група,
b) -N(R5)(R6) група, кадешто :
i) R5 и R6 претставува независно C3-C12
циклоалкил група или C3-C4 алкил линеарна

кадешто:

или разгранета, супституиран со карбоксилна

- R1 претставува пет или шест член арил или
хетероарил група опционално супституирана со

група (-COOH); или
ii) R5 и R6 формира заедно со азотниот атом

еден или повеќе супституенти избран од
групата составена од халоген атом, C1-C6

кон којшто тие се сврзани пет или шест член
заситен прстен којшто содржи опционално

алкил линеарен или разгранет, C3-C12

хетероатом избран од N и O, којшто е
супституиран со карбоксилна група (-COOH).

циклоалкил, хидроксил, C1-C6 алкокси
линеарна или разгранета и цијано група,
- R2 е избран од групата составена од халоген
атом и цијано група,

и негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 13 патентни барања

(51) A 61K 31/4188, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A
61P 1/16

(72) SEDEL, Frédéric.
(54) МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ХЕПАТАЛНА

(11) 9868

(13) Т1

ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА

(21) 2019/758

(22) 04/09/2019

(57) 1 Биотин за негова употреба во третманот
или спречувањето на хепатална

(45) 31/01/2020
(30) EP16305989 29/07/2016 -(96) 28/07/2017 EPA17742782.0

енцефалопатија каде што дневната количина
на биотин администриран на пациентот е барем

(97) 28/08/2019 EP3319601
(73) Medday Pharmaceuticals 24/26 rue de la

200 mg, и каде што хепаталната
енцефалопатија е тип C хепатална

Pépinière, 75008 Paris, FR

енцефалопатија.

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

има уште 17 патентни барања
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(51) H 04B 7/08, H 04L 5/14, H 04L 5/00

Johan; TULLBERG, HUGO; VIKBERG, Jari; VON

(11) 9869

(13) Т1

WRYCZA, Peter; WAGER, Stefan; WALLDEEN,

(21) 2019/760

(22) 04/09/2019

Thomas; WALLENTIN, Pontus; BALACHANDRAN,
Kumar; WANG, Hai; WANG HELMERSSON, Ke;

(45) 31/01/2020
(30) EP3443704 31/07/2019 -(96) 12/05/2017 EP17727742.3

WANG, Jianfeng; WANG, Yi-Pin Eric; WERNER,
Karl; WIBERG, Niclas; WITTENMARK, Emma;

(97) 31/07/2019 EP3443704
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson(PUBL)

YILMAZ, Osman Nuri Can; ZAIDI, Ali; ZHANG,
Zhan; BARK, Gunnar; ZHANG, Zhang; ZHANG,

SE-164 83 Stockholm, SE

Yanli; BERG, Jan-Erik; BERGSTRÖM, Andreas;

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

BJÖRKEGREN, Håkan; BRAHMI, Nadia; CAPAR,
Cagatay; CEDERGREN, Andreas; COLDREY,

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

Mikael; DA SILVA, Icaro L. J.; DAHLMAN, Erik; EL
ESSAILI, Ali; ENGSTRÖM, Ulrika; ERICSON,

(72) JOHANSSON, Martin; CARLSSON, Anders;
BALDEMAIR, Robert; ABRAHAMSSON, Richard;

Mårten; ERIKSSON, Erik; FALLGREN, Mikael;
FAN, Rui; FODOR, Gabor; FRENGER, Pål;

AKTAS, Ismet; ALRIKSSON, Peter; ANSARI,

FRIDÉN, Jonas; FRÖBERG OLSSON, Jonas;

Junaid; ASHRAF, Shehzad Ali; ASPLUND, Henrik;
ATHLEY, Fredrik; AXELSSON, Håkan; AXMON,

FURUSKÄR, Anders; FURUSKOG, Johan;
GARCIA, Virgile; GATTAMI, Ather;

Joakim; SEIFI, Nima; SELÉN, Yngve; SEMAAN,
Eliane; SHARMA, Sachin; SHI, Cong; SKÖLD,

GUNNARSSON, Fredrik; GUSTAVSSON, Ulf;
HAGERMAN, Bo; HARRYSSON, Fredrik; HE,

Johan; STATTIN, Magnus; STJERNMAN, Anders;
SUNDMAN, Dennis; SUNDSTRÖM, Lars; AXNÄS,

Ning; HESSLER, Martin; HILTUNEN, Kimmo;
HONG, Songnam; HUI, Dennis; HUSCHKE, Jörg;

Johan; TERCERO VARGAS, Miurel Isabel;

IRNICH, Tim; JACOBSSON, Sven; JALDÉN,

TIDESTAV, Claes; TOMBAZ, Sibel; TORSNER,

Niklas; JÄRMYR, Simon; JIANG, Zhiyuan;
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Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

JOHANSSON, Niklas; KANG, Du Ho; KARIPIDIS,

појдовната врска од назначеното мноштво на

Eleftherios; KARLSSON, Patrik; KHAYRALLAH, Ali

конфигурациите за пристап до појдовната

S.; KILINC, Caner; KLANG, Göran N.;
KRONANDER, Jonas; LANDSTRÖM, Sara;

врска, и пренесување до безжичната
комуникаци¬ска мрежа трансмисија со случаен

LARSSON, Christina; LI, Gen; LINDBOM, Lars;
LINDGREN, Robert and LINDOFF, Bengt
(54) МУЛТИПЛЕКСИРАЊЕ НА ПОДРАМКИ СО
РАЗЛИЧНИ РАСТОЈАНИЈА НА ПОДНОСАЧИ

пристап според конфигурацијата за случаен
пристап вклу¬чена во идентификуваната

(57) 1 Метод, во безжичен уред, за работа во

што се карактеризира со тоа што методот

безжична комуникациска мрежа и кој може да
работи та-ка да стапи во комуникација со

понатаму се состои од:
прием, како одговор, во првата подрамка за

опрема за радио мрежа во безжичната
комуникациска мрежа, при што методот се

дојдовна врска, на прва трансмисија со
мултиплексира¬ње со ортогонална зачестеност

состои од:

со разделени канали, OFDM, форматирана
според прва нумеро¬логи¬ја и прием, во втора

прием на првиот дојдовен сигнал, кој што

подрамка за дојдовна врска, на втора OFDM

содржи информации кои што означуваат
мноштво конфигурации за пристап до појдовна

трансмисија форматирана според втора
нумерологија, при што втората нумерологија се

врска, при што секоја конфигурација за пристап
до пој¬довната врска, вклучително и

разликува од првата нумерологија, каде што
првата нумерологија има прво растојание на

конфигурација за случаен пристап;
прием на втор дојдовен сигнал, кој што содржи

подносачот, а втората нумерологија има второ
растоја¬ние на подносачот, при што првото

индекс за конфигурација на пристап до пој-

растојание на подносачот се разликува од

дов¬ната врска, со користење на индексот за
конфигурација на појдовната врска за да се

второто растојание на подносачот.
има уште 92 патентни барања

конфигурација за пристап до појдовната врска;

иден¬тификува конфигурацијата за пристап до
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(51) C 07K 16/28, A 61K 39/02, A 61P 37/00, A

(72) RAUM, Tobias; RAU, Doris; KISCHEL,

61P 35/02

Roman; HOFFMANN, Patrick; KUFER, Peter;

(11) 9908
(21) 2019/901

(13) Т1
(22) 24/10/2019

BORGES, Eric; ADAM, Paul; LUTTERBUESE,
Ralf; HEBEIS, Barbara and HIPP, Susanne
(54) ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ ЗА BCMA И CD3

(45) 31/01/2020
(30) US201161560144P 15/11/2011 US;

(57) 1 Врзувачки молекул кој е барем

US201161560149P 15/11/2011 US;
US201161560162P 15/11/2011 US;

биспецифичен содржи прв и втор врзувачки
домен, каде што

US201161560178P 15/11/2011 US;

(а) првиот врзувачки домен е способен да се

US201161560183P 15/11/2011 US;
US201261651474P 24/05/2012 US and

врзува за епитоп кластер 3 на BCMA
(CQLRCSSNTPPLTCQRYC); и

US201261651486P 24/05/2012 US
(96) 15/11/2012 EPA12805432.7

(б) вториот врзувачки домен е способен да се
врзува за CD3; и

(97) 11/09/2019 EP2780375
(73) Amgen Inc. and Amgen Research (Munich)

каде што епитоп кластер 3 на BCMA одговара
на аминокиселински остатоци 24 до 41 од

GmbH One Amgen Center Drive, Thousand

секвенците како што е опишано во СЕК ИД БР:

Oaks, California 91320-1799, US and
Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE

1002,
и каде што наведениот врзувачки молекул е

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

полипептид.
има уште 25 патентни барања
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(51) C 07K 14/16

MANEN, Danielle; VAN MANEN, Danielle; STITZ,

(11) 9920

(13) Т1

(21) 2019/902

(22) 24/10/2019

Jörn and WEGMANN, Frank
(54) АНТИГЕНИ НА ВИРУС НА ХУМАНА
ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА, ВЕКТОРИ,

(45) 31/01/2020
(30) 16194124 17/10/2016 EP
(96) 15/12/2016 EPA16822410.3

СОСТАВИ, И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

(97) 28/08/2019 EP3390430
(73) Janssen Vaccines & Prevention B.V.

синтетички протеин на ХИВ обвивка што ја
содржи секвенцата на амино киселина од СЕК

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL

ИД БР: 8, или СЕК ИД БР:8 што има една или

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

повеќе мутации селектирани од групата
составена од (и) I529P, (ии) K480E, и (иии)

(72) VELLINGA, Jort; KRARUP, Anders;
LANGEDIJK, Johannes, Petrus, Maria;

комбинација од EK479-480RRRR, I529P, A471C
и T575C.

CALLENDRET, Benoit, Christophe, Stephan; VAN

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 31/05, A 61K 31/12, A 61K 31/198, A

(73) Italfarmaco SpA Viale Fulvio Testi 330

61K 31/593, A 61K 36/9066, A 61K 45/06, A 61P

20126 Milano, IT

19/02
(11) 9921

(13) Т1

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

(21) 2019/903

(22) 24/10/2019

(57) 1 Нуклеинска киселина што кодира

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

(45) 31/01/2020
(30) MI20131028 20/06/2013 IT
(96) 19/06/2014 EP14741388.4

(72) COLOMBO, Giuseppe and PASCALE, Walter
(54) АРГИНИН ЗА УПОТРЕБА ВО

(97) 02/10/2019 EP3010496

ТРЕТИРАЊЕТО И/ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕТО НА
ОСТЕОАРТРИТИС
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(57) 1 Аргинин како единствениот активен

карактеризира со тоа што неговата дневна доза

принцип за употреба во третирањето и/или

е во распон од 400 mg до 2000 mg.

спречувањето на артроза, што се

има уште 8 патентни барања

(51) H 04R 1/10

главно тело (4), во кое што има шуплина за

(11) 9923
(21) 2019/904

(13) Т1
(22) 24/10/2019

собирање на звукот (10) со отвор на канал каде
што отворот на каналот е поврзан со вториот

(45) 31/01/2020
(30) 200810167226 15/10/2008 CN

крај на шуплината за звук (2) преку каналот за
пренос на звучни бранови (3),

(96) 17/06/2009 EP0982017.4

микрозвучник (5), каде што шуплината за

(97) 09/10/2019 EP2346265
(73) Zhu,Aidao 289,No. 2 Binhai Avenue

собирање на звукот (10) се наоѓа помеѓу
звучниот крај на микрозвучникот (5) и каналот

Wenzhou Economic and Technological
Development Zone Zhejiang Province 32501CN

за пренос на звучни бранови (3),
каде што микрозвучникот е поврзан со првиот

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

крај на проводникот (8) надвор од главното
тело (4), а вториот крај на проводникот (8) е

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

поврзан со приклучок (9),

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Zhu,Aidao
(54) БЕЗБЕДНА СЛУШАЛКА

каде што шуплината за собирање на звук (10) е
со форма на превртен конус,

(57) 1 Безбедна слушалка која што се состои

каде што во главното тело (4) има микрофон
(6), главното тело (4) има отвор за приемник на

од:
глава на слушалката (1), при што во неа има

звук (13) што одговара на микрофонот (6),
каде што мала запечатена кутија (11) е

шуплина за звук (2) која што има прв крај со

поставена во главното тело (4), со што во неа

излез за звук,

се дефинира шуплина за собирање звук (10),
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каде што двата краја на малата запечатена

предната страна на микрофонот за прием на

кутија се херметички поврзани со периферијата

звук (6) свртена кон надворешната страна и

на звучниот крај на микрозвучниците (5) и со
отворот на каналот, респективно, така што

периферијата на микрофонот запечатена, така
што звукот се пренесува во микрофонот (6)

звучниот бран од микрозвучникот се пренесува
во звучната шуплина (2) преку шуплинатата за

преку шуплината на микрофонот сместена
помеѓу отворот на приемникот за звук на

собирање на звук (10) и потоа преку каналот за
пренос на звучни бранови (3),

главното тело (4) и отворот за прием на звук
(14) кој што се наоѓа пред предната страна на

што се карактеризира со:

микрофонот за прием на звук (6).

каде што микрофонот (6) е поставен во
тркалезен отвор во главното тело (4) со

има уште 13 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61K 31/519, A 61K 31/505, A
61K 39/395, A 61P 35/00

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

(11) 9924
(21) 2019/905

(13) Т1
(22) 24/10/2019

(72) ENDELL, Jan; BOXHAMMER, Rainer and
WINDERLICH, Mark
(54) КОМБИНАЦИИ НА АНТИ-CD19

(45) 31/01/2020
(30) 15169124 26/05/2015 EP and 15196860
27/11/2015 EP

АНТИТЕЛО И ИНХИБИТОР НА БРУТОНОВА
ТИРОЗИН КИНАЗА И НИВНИ УПОТРЕБИ

(96) 25/05/2016 EP16725504.1
(97) 28/08/2019 EP3302550
(73) MorphoSys AG Semmelweisstrasse 7
82152 Planegg, DE

(57) 1 Синергистичка комбинација која што
содржи антитело специфично за CD19 каде што

(74) Друштво за застапување од областа на

регион на низата NPYNDG (НИЗА ИД БР: 2),

индустриската сопственост ЖИВКО

HCDR3 регион на низата GTYYYGTRVFDY

споменатото антитело содржи HCDR1 регион
на низата SYVMH (НИЗА ИД БР: 1), HCDR2
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(НИЗА ИД БР: 3), LCDR1 регион на низата

третманот на не-Хоџкинсова лимфома,

RSSKSLQNVNGNTYLY (НИЗА ИД БР: 4),

хронична лимфоцитна леукемија и/или акутна

LCDR2 регион на низата RMSNLNS (НИЗА ИД
БР: 5), и LCDR3 регион на низата MQHLEYPIT

лимфобластична леукемија.
има уште 14 патентни барања

(НИЗА ИД БР: 6) и Ибрутиниб за употреба во

(51) C 07B 57/00, C 07D 487/06
(11) 9927
(21) 2019/907

and E OLIVEIRA SANTOS,Pedro Paulo de

(13) Т1
(22) 24/10/2019

Laacerda
(54) ПРОЦЕС ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОПТИЧКИ

(45) 31/01/2020

АКТИВНИ ЕНАНТИОМЕРИ НА ПИРЛИНДОЛ И

(30)
(96) 09/05/2014 EP14726442.8

НЕГОВИ СОЛИ

(97) 28/08/2019 EP3140265
(73) TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-

енантиомери на пирлиндол, во форма на
слободна база или во форма на фармацевтски

MEDICINAL, S.A. Rua da Tapada Grande, n°, 2
Abrunheira 2710-089 Sintra, PT

активна сол кој се карактеризира со
спроведување на разделување преку

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

кристализација со оптички активни киселини на

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

(rac)-пирлиндол во форма на слободна база,
при што ваквиот процес вклучува изолација на

(72) PARDAL FILIPE,Augusto Eugénio;
EUFRÁSIO PEDROSO,Pedro Filipe; ALMEIDA

(rac)-пирлиндол во форма на слободна база,
негово растворање во органски растворувач

PECORELLI,Suzana Marques; CASMIRO
CAIXADO,Carlos Alberto Eufrásio; LOPES,Ana

избран од група која се состои од: метанол,
етанол, пропанол, 1- бутанол, 2-бутанол, терт-

Sofia da Comceição; DAMIL,João Carlos Ramos

бутил алкохол, 2-бутанон, ацетон, етил метил

(57) 1 Процес за добивање на оптички активни

кетон, метил изобутил кетон,
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диметилсулфоксид, 1,2-дихлороетан, диетил

мешање на суспензијата од 15 минути до 2

етер, диметил етер, диметилформамид, метил

часа како и користење на органски растворувач

терт-бутил етер, 2 пропанол, пиридин, толуен,
ксилен или нивни смеси во било кој сооднос,

за пречистување избран од истата група.
има уште 15 патентни барања

додавање на оптички активната киселина и
(51) A 61K 31/795, A 61K 38/16, A 61K 9/00, A

(57) 1 Макромолекул кој опфаќа полилизински

61P 15/02

дендример 3. дo 4. генерација и кој има една

(11) 9928
(21) 2019/908

(13) Т1
(22) 24/10/2019

или повеќе групи кои содржат сулфонска
киселина, кои се врзани за една или повеќе

(45) 31/01/2020
(30) 201161486700P 16/05/2011 US

површински амино групи на најоддалечени
генерации на дендримери, за употреба во

(96) 14/07/2011 EP11865925.9
(97) 04/09/2019 EP2709633
(73) Starpharma Pty Ltd PO Box 2022 Preston,

лекување на бактериски вагинози кај субјекти,
при што наведениот макромолекул се

VIC 3072, AU

40 mg до 100 mg на ден, и при што групата која
содржи сулфонска киселина се избира од:

применува со вагинален пат во количества од

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PAULL, Jeremy Robert Arthur; FAIRLEY,
Jacinth Kincaid; PRICE, Clare Frances and
LEWIS, Gareth Rhys
(54) МЕТОД НА ТРЕТМАН ИЛИ ПРОФИЛАКСА

има уште 14 патентни барања

НА БАКТЕРИЈАЛНИ ВАГИНОЗИ
(57) 1 Метил {(2S,3R)-1-[(2S)-2-{5-[(2R,5R)-1-

(51) A 61K 31/4184, A 61P 31/14
(11) 9929
(21) 2019/909

(13) Т1
(22) 24/10/2019

{3,5-дифлуоро-4-[4-(4флуорофенил)пиперидин-1-ил]}-5-(6-флуоро-2-

(45) 31/01/2020

{(2S)-1-[N-(метоксикарбонил)-О-метил-L-

(30) 201261702564P 18/09/2012 US
(96) 17/09/2013 EP13773463.8

треонил]пиролидин-2-ил}-1H-бензимидазол-5ил)пиролидин-2-ил]-6-флуоро-1Н-

(97) 24/07/2019 EP2897611
(73) AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road North

бензимидазол-2-ил}пиролидин-1-ил]-3-метокси1-оксобутан-2-ил}карбамат (Соединение 1) или

Chicago, IL 60064, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

негова фармацевтски прифатлива сол за
употреба во метод на третман за HCV, се

бр.27/2/22, 1000 Скопје

состои од администрирање на ефективна

(72) PRATT, John K.; KATI, Warren M.; LIU,
Dachun; MATULENKO, Mark A.; NG,Teresa (Iok-

количина на Соединение 1 или негова
фармацевтски прифатлива сол од страна на

Chan); PILOT-MATIAS, Tami J.; KRISHNAN,
Preethi; MARING, Clarence J.; MISTRY, Neeta C.;

HCV пациент, без оглед на специфичниот HCV
генотип(ови) кои пациентот го има, каде што

REISCH, Thomas J.; WAGNER, Rolf and KEDDY,
Ryan G.
(54) МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА

наведениот пациент не е генотипизиран за
наведениот третман.
има уште 18 патентни барања

ХЕПАТИТИС Ц
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(51) A 01M 21/04
(11) 9930

(13) Т1

(21) 2019/912

(22) 25/10/2019

енергија помеѓу електродата на апликатор (26)
на единицата за апликатор (8) и земја
електрода (76) од земјата (74);
најмалку една апликаторска единица (8) за да

(45) 31/01/2020
(30) 20140013435 29/07/2014 GB and
20150005830 04/04/2015 GB

се примени обработената електрична енергија
во растение, единицата за апликатор кој

(96) 27/07/2015 EP15747183.0

содржи апликатор електрода (26), електродата

(97) 18/09/2019 EP3174388
(73) Ubiqutek Ltd. Kingsnort House 1 Blenheim

на апликатор кој содржи електрично проводен
материјал, кој е поврзан со конверторот (38) на

Way Kingstanding, Birmingham B44 8LS, GB

електричното единица за преработка на
енергија што ќе добие од преработената

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) DIPROSE,Michael Frederik
(54) АПАРАТИ И МЕТОД ЗА ЕЛЕКТРИЧНО

електрична енергија и;
земја единица (74), земјата единица содржи

УНИШТУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
(57) 1 Апарат (2) за електрично уништување на

материјал, кој е поврзан со конверторот за да ја
добие обработената електрична енергија

растение или барем за слабеење на растот на
растението, апарат што содржи: единица за

пренесена од апликаторската единица преку
товар што опфаќа растение,

обработка на електрична енергија (6),
единицата за обработка на електрична енергија

се карактеризира со тоа што електродата на
апликатор е конфигурирана за директно

која опфаќа:

пренесување на обработената електрична

конвертор (38) конфигуриран да прима
необработена електрична енергија (34) од

енергија во постројка, при што преработената
електрична енергија содржи бранова форма со

извор на електрична енергија, (4) за да ја
претвори необработената електрична енергија

фреквенција од најмалку 18 kHz со врвен напон
од најмалку 1 kV и со електрична струја од

во обработена електрична енергија (36) и да ја
пренесе споменатата обработена електрична

најмалку 10 mA rms.
има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 261/08, C 07D 413/12, C 07D 413/06,
A 61K 31/42

(30) 201462092402P 16/12/2014 US
(96) 15/12/2015 EP15816893.0

(11) 9932
(21) 2019/913

земја електрода (76) од електрично спроводлив

(13) Т1
(22) 25/10/2019

(97) 16/10/2019 EP3233843
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,

(45) 31/01/2020

CH
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

C1-3 алкил и С3-6 циклоалкил секоја е

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

опционо супституиран со до три групи избрани

Скопје
(72) JIN, Xianming; FU, Jiping; KARUR,

од хало, CN и -OH;
L претставува -C≡C- или -CR5 =CR5-;

Subramanian; LAPOINTE, Guillaume; MADERA,
Ann Marie and SWEENEY, Zachary Kevin
(54) СОЕДИНЕНИЕ НА ИЗОКСАЗОЛ
ХИДРОКСАМСКА КИСЕЛИНА КАКО

R5 e независно избрано при секое јавување од
H, хало и метили;

ИНХИБИТОРИ LPXC

циклоалкили, на пиридинили, и фенили, од кои

(57) 1 Соединение според формулата (I):
или негова фармацевтски прифатена сол, во

секој опционо е супституиран со три групи
избрани од халоген, хидрокси, алкокси, C1-4

која:
X претставува -NH-, a R1 претставува -CH(OH)-

халоалкокси, CN, и C1-4 на алкил кој е опционо
супституиран со еден до три групи избрани од

Y;
или

халоген, хидрокси, амино , CN, и C 1-3 алкокси;
или, кога L претставува -CR5=CR5-, Z заедно со

X претставува -CH2-, a R1 претставува -

еден од R5 група и било со кој од атоми кои

CH(OH)-Y или -SO2R2 каде R2 претставува C1C3 алкил;

поврзуваат Z со R5 групата може да формира
3-7-член на група на циклоалкили или

R3 претставува H или хало;
Y e избран од 5- члениот прстен на хетероарил

циклоалкенил која опционо е супституирана
со до три групи избрани од халоген, хидрокси,

кој содржи 1-3 хетероетоми избрани од N, O и
S како членови на прстен, фенил, и C1-3 алкил,

C3-4 алкокси, C 1-4 халоалкокси, CN, и C1-4 на
алкил кој е опционо супституиран со една до

a секој Y e опционо супституиран со еден од

три групи избрани од халоген, хидрокси, амино,

три R4; секоја R4 e независно избрано од хало,
C1-3 на алкили, и С3-6 на циклоалкили, при што

CN, и C1-3 алкокси;
има уште 14 патентни барања

и
Z е избрано je од C1-6 алкили, C3 -С6

(51) C 07C 309/19, C 07C 57/145, C 07D 487/06,

WALTON, Robert; CAMPETA, Anthony Michael

A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61P 35/00
(11) 9934
(13) Т1

and JONES, Matthew Cameron
(54) СОЛИ И ПОЛИМОРФИ ОД 8-ФЛУОРО-2-

(21) 2019/914

{4 - [(МЕТХИЛАМИНО} МЕТИЛ]ФЕНИЛ} 1,3,4,5-ТЕТРАХИДРО-6Н-АЗЕПИНО [5,4,3-CD]

(22) 25/10/2019
(45) 31/01/2020

(30) 20100304277P 12/02/2010 US
(96) 10/02/2011 EP16183844.6

ИНДОЛ-6-ЕДЕН

(97) 31/07/2019 EP3150610
(73) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US

инхибиција на активност на поли (ADP-рибоза)

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

ефикасно количество сол избрана од групата
која се состои од камсилатна сол на 8-флуоро-

Скопје
(72) BASFORD, Patricia Ann; GILLMORE, Adam;

2-{4 - [(метиламино) метил] фенил} -1,3,4,5тетрахидро-6H-азепино [5,4,3-cd] индол-6-еден

KOUGOULOS, Eleftherios; LUTHRA, Suman;

и малеатна сол од - 8-флуоро-2- {4 -

(57) 1 Сол за употреба во метод на
полимераза (PARP) кај цицач, метод што
опфаќа администрација на цицач терапевтски

[(метиламино) метил] фенил} -1,3,4,5-
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тетрахидро-6H-азепино [5,4,3-cd] индол-6-еден.

има уште 18 патентни барања

(51) F 16L 15/08, F 16L 29/04, F 16L 19/00

(1) е во целосно навртена позиција, наведениот

(11) 9937
(21) 2019/915

(13) Т1
(22) 25/10/2019

прв спојувач (2) се состои од надворешна
обвивка (23) и наведениот втор спојувач (3) се

(45) 31/01/2020
(30) 2015UB01330 10/06/2015 IT

состои од надворешно тело (33), наведениот
прв спојувач (2) се состои од барем една

(96) 08/06/2016 EP16741138.8
(97) 31/07/2019 EP3308067
(73) Stucchi S.p.A. Via Galileo Galilei, 1 24053

водилка (27) која е интегрирана со наведената
надворешна обвивка (23) и е поставена по

Brignano Gera d'Adda (BG), IT

(L), лизгачки прстен (28) што е монтиран со
лизгање на осовина со надворешната обвивка

должина на наведената лонгитудинална оска

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TIVELLI, Sergio
(54) БРЗ СПОЕН СИСТЕМ БЕЗ НАВРТУВАЊЕ

(23) и е соодветен за преминување од
олабавена позиција која ја дозволува

(57) 1 Брз споен систем (1) се состои од прв

наведениот лизгачки прстен (28) за да
аксијално се лизга по должина на наведената

спојувач (2) и втор спојувач (3), наведениот прв

барем една водилка (27), наведениот лизгачки

спојувач (2) се состои од прв навој (233) кој е
навртен со втор навој (382) од вториот спојувач

прстен (28) се состои од барем еден забец
(288) кој се издолжува од прстенестиот крај

(3), наведениот втор спојувач (3) пенетрира во
наведениот прв спојувач (2) ко-аксијално по

(280) на лизгачкиот прстен (28) насочен кон
наведениот втор спојувач (3), наведениот втор

должина на лонгитудинална оска (L) и
фронтално дозволувајќи на флуид да помине

спојувач (3) се состои од заклучувачки прстен
(38) аксијално монтиран со наведеното

преку брзиот споен систем (1) од црево до

надворешно тело (33), наведениот

друго црево кога наведениот брз споен систем

заклучувачки прстен (38) е монтиран со
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ротација со наведеното надворешно тело (33) и

систем (1), карактеризиран со тоа што првиот

наведениот заклучувалки прстен (38) ротира

спојувач (2) и вториот спојувач (3) се споени на

околу наведената лонгитудинална оска (L),
наведениот заклучувачки прстен (38) се состои

краевите од црева, и наведениот навоен прстен
(29) го притиска наведениот лизгачки прстен

од барем едно куќиште (388) кое се издолжува
од прстенестиот крај (380) на заклучувачкиот

(28) кој се лизга по должина водилката (27) и
наведениот лизгачки прстен (28) притиска во

прстен (38) насочен кон наведениот прв
спојувач (2), наведениот барем еден забец

наведениот барем еден забец (288) од
лизгачкиот прстен (28) во наведеното барем

(288) е во позиција на граничен зафат со

едно куќиште (388) од заклучувачкиот прстен

наведеното барем едно куќиште (388) во
потполно навртена позиција од брзиот споен

(38).
има уште 8 патентни барања

(51) A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/19, A
61P 25/28

(73) Shire Human Genetic Therapies, Inc.
300 Shire Way Lexington, MA 0242US

(11) 9938
(21) 2019/916

(13) Т1
(22) 25/10/2019

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(45) 31/01/2020

(72) SHAHROKH, Zahra; CALIAS, Pericles;

(30) 20100358857P 25/06/2010 US;
20100360786P 01/07/2010 US; 20100387862P

SALAMAT-MILLER, Nazila; TAYLOR, Katherine;
CAMPOLIETO, Paul; PAN, Jing; CHARNAS,

29/09/2010 US; 201161435710P 24/01/2011 US;
201161442115P 11/02/2011 US; 20116146210P

Lawrence and WRIGHT, Teresa Leah
(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ИСПОРАКА

15/04/2011 US and 201161495268P 09/06/2011
US

НА АРИЛСУЛФАТАЗА ВО ЦНС

(96) 25/06/2011 EP11799037.4

интратекална примена која содржи протеин

(97) 21/08/2019 EP2585104

арилсулфатаза А (ASA) со концентрација

(57) 1 Стабилна водна формулација за
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поголема од 10 mg/ml, сол, полисорбатен

NaCl.

сурфактант и пуферски агенс, при што солта е

има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/00, A

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери

61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 25/28
(11) 9939
(13) Т1

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) ZHU, Gaozhong; LOWE, Kris; SHAHROKH,

(21) 2019/917

(22) 25/10/2019

Zahra; CALIAS, Pericles; PAN, Jing; CHRISTIAN,

(45) 31/01/2020
(30) 20100358857P 25/06/2010 US;
20100360786P 01/07/2010 US; 20100387862P
29/09/2010 US; 201161435710P 24/01/2011 US;

James; FAHRNER, Rick and WRIGHT, Teresa,
Leah
(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ИСПОРАКА
НА ИДУРОНАТ-2-СУЛФАТАЗА ВО ЦНС

201161442115P 11/02/2011 US;
201161476210P 15/04/2011 US and

(57)
1
Стабилна водна формулација за
интратекална примена која содржи протеин

201161495268P 09/06/2011 US

идуронат-2-сулфатаза (I2S) со концентрација

(96) 25/06/2011 EP11799036.5
(97) 21/08/2019 EP2593131
(73) Shire Human Genetic Therapies, Inc.
300 Shire Way Lexington, MA 0242US

од 10 mg/ml или повеќе, сол и полисорбатен
сурфактант, каде формулацијата има pH помеѓу
5,5 и 7,0 и содржи фосфат во концентрација не
поголема од 5mM и при што солта е NaCl.
има уште 13 патентни барања
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(51) A 61P 25/34, A 61P 9/12, A 61P 9/00
(11) 9940
(13) Т1

содржи терапевтски ефикасно количество од
наведениот барем еден терапевтски агенс

(21) 2019/918

погоден за третирање офталмолошка состојба
и од околу 0,001 до 50 wt% тежински агенс за

(22) 28/10/2019
(45) 31/01/2020

(30) 20090256614P 30/10/2009 US and
20090289471P 23/12/2009 US

фасцикулација на мускулот, избран од групата
составена од кофеин, теофилин,

(96) 29/10/2010 EP10827530.6

пентоксифелин и теобромид, каде што составот

(97) 04/09/2019 EP2493474
(73) Intratus,Inc. 5330 Carroll Canyon Road

се нанесува на надворешната површина на
еден или на двата горни или долни очни капаци

Suite 220, San Diego,CA 9212US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

кај човечки пациент и каде офталмолошката
состојба е избрана од групата која се состои од

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

блефаритис, трахоматозно суво око,
ретинопатија, дегенерација на мрежницата,

ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

епифора, алергиски конјунктивитис и кератитис,

(72) NANDURI,Padma and DYER,T.Aaron
(54) МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ПРОДОЛЖЕНО

инфективен конјунктивитис и кератитис,
птеригиум, пингуикулум, иритис, увеитис,

ДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ
(57) 1 Топичен офталомолошки состав со

кератитис, витритис, стаклени подлоги,
стаклени одвојувања, стаклена хеморагија,

продолжено ослободување за употреба при
трансдермална испорака преку очниот капак

ретинално одвојување, субретинална
хеморагија, хоридална неоваскуларна

или системска достава на барем еден

мембрана, ретинален едем, макуларен едем,

терапевтски агенс за третирање на
офталмолошка состојба, наведениот состав кој

дијабетична ретинопатија, хоридален
малигнитет, орбитален малигнитет, оптички
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невритис, оптичка неуропатија, страбизам,
рефрактивна грешка и глауком.

има уште 10 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/28, C 07K 16/40, C

(57) 1 Метод за модификација на тежок синџир

07K 16/46, C 12N 15/85, C 12N 9/64
(11) 9941
(13) Т1

на имуноглобулин локус на глушец, кој се
состои од:

(21) 2019/919

(а) изведување на прва модификација на тежок
синџир на имуноглобулин локус кај глушец,

(22) 28/10/2019
(45) 31/01/2020

(30) 201161446895P 25/02/2011 US;

прва модификација која се состои од

201161497650P 16/06/2011 US and
201261595200P 06/02/2012 US

поставување на еден или повеќе човечки
имуноглобулин VH, DH или JH ген секвенци или

(96) 24/02/2012 EP12192727.1
(97) 24/07/2019 EP2578688
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY

замена на една или повеќе секвенци во тежок
синџир на имуноглобулин локус кај глушец со

1059US

прва модификација ja елиминира ADAM6

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

експресијата кај глушецот од ендоген ADAM6
алел така што машкиот глушец кај кој се

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

применува модификацијата има намалена
плодност; и (б) изведување на втора

(72) STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn and
MURPHY,Andrew J.
(54) ADAM6 ГЛУВЦИ

модификација кај глушецот со додавање на
секвенца на нуклеинска киселина која се

еден или повеќе човечки имуноглобулин VH,
DH или JH ген секвенци, при што споменатата

додава на ADAM6 активноста кај глушецот која
е функционална кај машки глушец, која
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секвенца на нуклеинска киселина која кодира

нагоре и надолу со нуклеинска киселина

ADAM6a протеин или ортолог кај глушецот,

секвенца која кодира човечки имуноглобулин

хомолог, или функционален фрагмент, и
ADAM6b протеин или ортолог, хомолог, или

функционален ген сегмент од споменатиот
модифициран ендоген тежок синџир на

функционален фрагмент кај глушецот, при што
споменатата втора модификација е направена

имуноглобулин локус на глушец,
по можност првата и втората модификација се

така што споменатата нуклеинска киселина
секвенца е нанесена нагоре, надолу, или

изведуваат истовремено.
има уште 6 патентни барања

(51) A 61K 31/12A 61K 31/407, A 61K 9/08, A

(54) СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА КЕТОРОЛАК

61K 9/00, A 61K 47/26
(11) 9954

ФОРМУЛАЦИИ
(13) Т1

(57) 1 Фармацевтски состав за парентерална

(21) 2019/920

(22) 28/10/2019

администрација којшто содржи: воден раствор
којшто содржи кеторолак или негова

(45) 31/01/2020
(30) 20100405384P 21/10/2010 US and
201161481602P 02/05/2011 US

фармацевтска прифатлива сол во количина од
0.1 mg/mL до 10 mg/mL; и фармацевтски

(96) 21/10/2011 EP11835216.0

прифатлив ексципиенс избран од групата

(97) 07/08/2019 EP2616064
(73) Rtu Pharmaceuticals LLC 840 111th

составена од трехалоза, анхидридни или
хидридни форми на натриум хлорид, декстроза,

Avenue,Suite 7 Naples,FL 34108, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

сукроза, ксилитол, фруктоза, глицерол,
сорбитол, калиум хлорид, маноза, калциум

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PERGOLIZZI,Joseph; MIRONOV, Alexander;

хлорид и магнезиум хлорид;
кадешто составот е ослободен од алкохол;

PICKENS, Chad, James and JOHNSON, Douglas,

кадешто составот одржува барем 90% од

Giles

количината на кеторолак или негова
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фармацевтска прифатлива сол по чување за 6
месеци.

има уште 15 патентни барања

(51) B 65B 29/00, B 65B 39/00, B 65B 5/08, B

што спомнатата постапка опфаќа:

65B 5/06, B 65B 39/12
(11) 9942

(13) Т1

а) поставување на наведената единица (5, 5')

(21) 2019/921

(22) 29/10/2019

со прегради на прво растојание (d1) од

(45) 31/01/2020
(96) 09/11/2016 EP16197948.9

наведениот долен зид (13) на споменатиот сад
(3) со спомнатите отвори (21) за празнење

(97) 21/08/2019 EP3321194
(73) Swedish Match Nort E urope AB

свртен кон спомнатиот волумен за складирање
(17) на спомнатиот сад (3),

118 85 Stockholm, SE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

b) воведување најмалку на еден пакет (11a,

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

11b, 11c, ...) со поединечна порција во i- таа

Скопје
(72) HAFSTAD,Daniel and SÖDERSTRÖM,Patrik
(54) ПОСТАПКА И АПАРАТ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ПАКЕТИ СО

преграда (9a, 9b, 9c, ...) на спомнатите единици
(5, 5’) со прегради, каде што се претпоставува

ПОЕДИНИЧНИ ПОРЦИИ
(57) 1 1.Постапка за поставување на пакети

поединечна порција, при што спомнатиот
најмалку еден пакет е (11a, 11b, 11c, ...) со

(11a, 11b, 11c, ...) со поединечни порции на

поединечна порција во контакт со спомнатиот

производи за орална употреба во контејнер (3)
со употреба на единици (5, 5’) со прегради, при

долен зид (13) од спомнатиот контејнер (3) и
најмалку делумно останува во спомнатиот i-

што спомнатиот контејнер (3) опфаќа долен зид
(13) и бочен зид (15) кои заедно дефинираат

таа преграда (9a, 9b, 9c, ...), каде што i
претставува цел број од 1 до n, a n е број на

складишен волумен (17), каде што спомнатиот
контејнер (3) има насока (H) на висина, каде

прегради (9a, 9b, 9c, ...) кои се полнат, n ≥ 2,

што спомнатата единица (5, 5’) со прегради

c) поместување на спомнатите единици (5, 5’)

опфаќа повеќе прегради (9a, 9b, 9c, ...), секоја
со респективен отвор (21) за празнење, при

со преградите во однос на спомнатиот
контејнер (3) предизвикувајќи на тој начин

прва тродимензионална ориентација на
спомнатиот пакет (11a, 11b, 11c, ...) со

91

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

реконфигурирање на секој спомнат пакет

спомнат пакет (11a, 11b, 11c, ...) со поединечна

(11a, 11b, 11c, ...) со поединечна порција во

порција е внатре во спомнатите соодветни

втора тродимензионална ориентација која се
разликува од спомнатата прва

прегради (9a, 9b, 9c, ...), и

тродимензионална ориентација,

c2') поместување на спомната единица (5, 5’)
со прегради во однос на спомнатиот контејнер

назначена со тоа, што
спомнатите прегради (9a, 9b, 9c, ...)

(3) со релативно поместување на спомнатите
единици (5, 5’) со прегради во

распоредени во шаблон прегради кои

реконфугурирана равна која е управанаво

формираат прва низа кој е во форма на полн
круг, полукруг или било кај втор дел на кругот,

спомнатиот насока (H) висини на спомнатиот
контејнер (3) кога е поставена на спомнато

и што фазата c опфаќа

второ растојание (d2) од спомнатиот долен зид
(13) на спомнатиот сад (3), предизвикувајќи на

c1') поставување на спомнатите единици (5, 5’)
со преградите во однос на спомнатиот

тој начин реконфигурирање на секој спомнати
пакети (11a, 11b, 11c, ...) со поединечна

контејнер (3) на второто растојание (d2), кој

порција во спомнатата втора

може да биде еднакво со спомнатото
растојание (d1), од спомнатиот долен зид (13)

тродимензионална ориентација,
при што фазата c2' се изведува со ротационо

на спомнатиот контејнер (3), при што дел од
секој спомнат пакет (11a, 11b, 11c, ...) со

поместување во спомнатиот реконфигурирана
рамна на спомнатата единица (5, 5’) со

поединечна порција вон спомнатите соодветни
прегради (9a, 9b, 9c, ...), a вториот дел на секој

прегради во однос на спомнатиот контејнер (3).
има уште 10 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/40, C 07K 16/46, C
07K 16/28

(30) 201261658466P 12/06/2012 US and
201261663131P 22/06/2012 US

(11) 9943
(21) 2019/922

(13) Т1
(22) 29/10/2019

(96) 07/03/2013 EP13710268.7
(97) 23/10/2019 EP2858487
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US

(45) 31/01/2020
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(b) секвенца којашто кодира ADAM6a протеин

бр.27/2/22, 1000 Скопје

од глушец или негов функционален фрагмент и

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;
MACDONALD, Lynn; TU, Naxin and

секвенца којашто кодира ADAM6b протеин од
глушец или негов функционален фрагмент,

MCWHIRTHER, John
(54) ХУМАНИЗИРАНИ НЕ-ЧОВЕЧКИ

кадешто ADAM6a протеин од глушец или негов
функционален фрагмент и ADAM6b протеин од

ЖИВОТНИ СО ОГРАНИЧЕН
ИМУНОНОГЛОБУЛИНСКИ ЛОКУС НА ТЕШКА

глушец или негов функционален фрагмент се
функционални во машки глушец, кадешто

НИЗА

споменататите секвенци за кодирање се

(57) 1 Глушец којшто има во неговиот геном:
(a) непреуредена човечка геномска секвенца

лоцирани на позиција различна од ADAM6
локус кај див-тип на глушец

којашто содржи единечен човечки VH ген
сегмент, еден или повеќе човечки DH ген

така што, во одговорот на изложување на
антиген, B клетки од глушецот изразува човечка

сегменти и еден или повеќе човечки JH ген
сегменти, кадешто единечниот човечки VH ген

тешка низа на варијабилни домени изразени од
секвенца на човечка тешка низа на варијабилен

сегмент, еден или повеќе човечки DH ген

регион којашто вклучува VH ген сегмент којшто

сегменти, и еден или повеќе човечки JH ген
сегменти се оперативно поврзани со ген од

е идентичен на или соматски хипермутирана
верзија на, VH1-2, VH1-69, VH2-26, VH2-70, или

глушец на имуноглобулинска тешка низа на
константен регион, и кадешто единечниот

негова полиморфна варијанта; кадешто
споменатиот глушец има недостаток на

човечки VH ген сегмент е VH1-2, VH1-69, VH226, VH2-70, или негова полиморфна варијанта;

функционален ендоген ADAM6 ген.
има уште 13 патентни барања

и
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висина за да се овозможи релативна ротација

(51) G 01J 5/00, G 01J 5/08, G 01J 5/04
(11) 9944

(13) Т1

на игличките (7) на бајонет шипката (4) во

(21) 2019/923

(22) 29/10/2019

однос на сондата околу надолжната оска на
сондата, и

(45) 31/01/2020
(30) 14150465 08/01/2014 EP
(96) 05/01/2015 EP15700955.6

б) оптичка глава која содржи:
- шуплива бајонет шипка (4) која на едниот крај

(97) 31/07/2019 EP3092469
(73) Vesuvius Group S.A. Rue de Douvrain, 17

има иглички (7), по можност три, и на другиот
крај има држач за леќи (3) затворен со

7011 Ghlin, BE

заштитен прозорец (12) и пирометар леќи (2),

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

средишниот дел на бајонет шипката (4) е
поставен во центарот на федерот (11) сместен

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

помеѓу прстенот прицврстен на шипката бајонет
и усната на конусот за заклучување (6) кој:

(72) DUSSUD,Michel
(54) ОПТИЧКИ ПИРОМЕТАР

- слободно може да ротира околу бајонет
шипката (4),

(57) 1 Уред за мерење на температурата на

- е прицврстен на лост со двојна рачка (9) за

бања од растопен метал, кој се состои од:
а) сонда (8) или затка направена барем

затегнување на федерот (11) помеѓу две
спротивставени испакнатини (20) на конусот кои

делумно од огноотпорен материјал и има:
- отворен крај обезбеден со најмалку еден рез

се паралелни со оската на бајонет шипката и
фиксирана со помош на навртки,

(14),
- затворен крај,

- е прицврстен на двојната рачка за ротирање
околу бајонет шипката (4), и

- надолжна оска,

- има барем едно колче (21) со намена да биде

- главен внатрешен отвор (17) што се протега
од отворениот крај до затворениот крај по

сместено во најмалку еден рез (14) на сондата
(8),

должината на надолжната оска на сондата,
- влезен дел (18) од внатрешниот отвор (17)

- конус за заклучување (6) кој се врти:
- од почетна позиција во која колчето (21) од

што е оддалечен од отворениот крај
на сондата (8),

конусот за заклучување е во линија
со резот (14) во сондата (8) и игличките (7) од

- влезен дел (18) од отворот обезбеден со

бајонет шипката (4) се во линија со жлебовите

жлебови (15) во правец по должина на отворот,
споменатите жлебови се аголно поставени од

(15),
- во аголно избалансирана позиција од

споменатиот рез (14) на отворениот крај,
- жлебовите (15) се дизајнирани да ги водат

почетната позиција, во која игличките (7) на
бајонет шипката (4) се во делот за блокирање

игличките (7) на главата на шипката бајонет (4)
во делот за блокирање (16) од внатрешниот

(16) од внатрешниот отвор во позиција
избалансирана од жлебовите (15).

отвор кој има пресек поголем од најмалиот

има уште 11 патентни барања

пресек на внатрешниот отвор (17) и доволна

94

Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) C 12N 1/20, A 61K 35/74, A 61P 25/28, A

(72) MULDER, Imke; PATTERSON, Angela

61P 29/00, A 61P 11/06, A 61P 1/00, A 61P 19/02

Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin

(11) 9945

(13) Т1

(21) 2019/924

(22) 29/10/2019

and RAFTIS, Emma
(54) BLAUTIA STERCOSIS И WEXLERAE ЗА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА
ВОСПАЛИТЕЛНИ И АВТОИМУНИ

(45) 31/01/2020
(30)
(96) 15/06/2016 EP16731640.5

ЗАБОЛУВАЊА

(97) 31/07/2019 EP3240554
(73) 4D Pharma Research Limited Life
Sciences Innovation Building Cornhill Road

видовите Blautia stercoris или Blautia wexlerae,

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB

заболувања
има уште 14 патентни барања

(57)

1

Состав што содржи бактериск сој од

за употреба во постапка на лекување или
спречување на воспалителни или автоимуни

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
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Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) C 07K 14/705, C 07K 16/00, C 07K 19/00, C

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

12N 15/62, A 61K 38/00, A 61K 38/16, A 61K

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

38/45, A 61P 35/02
(11) 9946

(13) Т1

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) UGER,Robert Adam; SLAVOVA-

(21) 2019/925

(22) 30/10/2019

PETROVA,Penka Slavtcheva and PANG,Xinli
(54) ТРЕТМАН НА CD47+КЛЕТКИ НА БОЛЕСТ

(45) 31/01/2020
(30) 201261738008P 17/12/2012 US
(96) 17/12/2013 EP13865442,1

СО SIRP АЛФА-FC ФУЗИИ

(97) 14/08/2019 EP2931752
(73) Trillium Therapeutics Inc. 96 Skyway
Avenue Toronto,Ontario M9W 4Y9, CA

во инхибиција на растот и/или пролиферацијата

(57) 1 Хуман SIRPα фузионен протеин корисен
на CD47+ клетка на болест, каде што хуманиот
SIRPα фузионен протеин содржи SEQ ID No. 25.
има уште 19 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) C 07K 14/705
(11) 9955

(13) Т1

(21) 2019/926

(22) 30/10/2019

(72) QIAN,Yueming; KHATTAK,Sarwat F. and
LI,Zhengjian
(54) Методи за редуцирање на

(45) 31/01/2020
(30) 201261666296P 29/06/2012 US and

гликопротеинска агрегација

201361839393P 26/06/2013 US
(96) 27/06/2013 EP13734632.6

гликопротеинска агрегација кој се состои од
елиминирање на едно или повеќе негови O-

(97) 21/08/2019 EP2867251
(73) Bristol-Myers Squibb Company Route 206

сврзни места за гликозилација, при што
гликопротеинот го содржи зглобниот регион на

and Province Line Road Princeton, NJ 08543,

Fc доменот и каде што O-сврзните места за

US

гликозилација кои треба да се елиминираат се
во споменатиот зглобен регион.

(57) 1 Метод на редуцирање на

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

има уште 11 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(51) C 07K 14/65
(11) 9956

(13) Т1

(21) 2019/928

(22) 30/10/2019

(72) HUBER, Thomas; FORNARO, Mara and
ZURINI, Mauro
(54) СТАБИЛИЗИРАНИ ПОЛИПЕПТИДИ СО
ФАКТОР НА РАСТ СЛИЧЕН НА ИНСУЛИН

(45) 31/01/2020
(30) 201261738475P 18/12/2012 US

(57) 1 Полипептид што содржи човечки IGF-1

(96) 16/12/2013 EPA13828987.1
(97) 21/08/2019 EP2935320
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel
, CH

протеин, назначено со тоа, што амино
киселината глицин на позиција 42 на

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

на наведениот човечки IGF-1 протеин одговара
на СЕК ИД БР.: 1.

наведениот IGF-1 протеин е мутирана до серин,
и каде што нумерирањето на амино киселините

има уште 8 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП)
(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот
(51)

(51) основен

8B01D53/94

8F01N3/20

8B01J29/76

(11)

(13)

8C07D417/12

8C07D233/56

9867

T1

9863

T1

8A61K31/443

8C07D233/56

9867

T1

8F01N3/20

9863

T1

8A61K31/427

8C07D233/56

9867

T1

8F01N3/023

8F01N3/20

9863

T1

8A61K31/4427

8C07D233/56

9867

T1

8F01N3/035

8F01N3/20

9863

T1

8A61K31/444

8C07D233/56

9867

T1

8F01N3/20

8F01N3/20

9863

T1

8C07D417/14

8C07D233/56

9867

T1

8B01J29/00

8F01N3/20

9863

T1

8A61K31/4436

8C07D233/56

9867

T1

8B01J29/85

8F01N3/20

9863

T1

8A61K45/06

8A61K31/4188

9868

T1

8B01J23/72

8F01N3/20

9863

T1

8A61K9/00

8A61K31/4188

9868

T1

8B01J35/10

8F01N3/20

9863

T1

8A61P1/16

8A61K31/4188

9868

T1

8B01J37/02

8F01N3/20

9863

T1

8A61K31/4188

8A61K31/4188

9868

T1

8A61K31/506

8A61K45/06

9864

T1

8H04B7/08

8H04L5/14

9869

T1

8C07D207/16

8A61K45/06

9864

T1

8H04L5/14

8H04L5/14

9869

T1

8C07D405/14

8A61K45/06

9864

T1

8H04L5/00

8H04L5/14

9869

T1

8A61K45/06

8A61K45/06

9864

T1

8A61K47/12

8A61K31/135

9870

T1

8C07D403/12

8A61K45/06

9864

T1

8A61P25/24

8A61K31/135

9870

T1

8A61K9/00

8A61K45/06

9864

T1

8A61K31/135

8A61K31/135

9870

T1

8C07D401/14

8A61K45/06

9864

T1

8A61K9/00

8A61K31/135

9870

T1

8C07D403/14

8A61K45/06

9864

T1

8C07D495/04

8C07D495/04

9871

T1

8G01N33/68

8G01N33/68

9865

T1

8A61P35/00

8C07D495/04

9871

T1

8G01N33/70

8G01N33/68

9865

T1

8A61K31/5377

8C07D495/04

9871

T1

8A61K31/497

8C07D401/14

9866

T1

8A61K31/519

8A61K31/506

9872

T1

8A61K31/506

8C07D401/14

9866

T1

8A61P35/00

8A61K31/506

9872

T1

8C07D231/14

8C07D401/14

9866

T1

8A61K31/506

8A61K31/506

9872

T1

8A61K31/415

8C07D401/14

9866

T1

8C07K14/705

8C07K14/48

9873

T1

8C07D409/14

8C07D401/14

9866

T1

8C07K14/48

8C07K14/48

9873

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

9866

T1

8A61K39/00

8C07K14/48

9873

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

9866

T1

8C07K14/725

8C07K14/48

9873

T1

8A61K31/454

8C07D401/14

9866

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

9874

T1

8C07D401/10

8C07D401/14

9866

T1

8A61K31/401

8A61K31/401

9876

T1

8C07D403/10

8C07D401/14

9866

T1

8C12Q1/68

8A61K31/401

9876

T1

8A61K31/4709

8C07D401/14

9866

T1

8A61P25/02

8A61K31/401

9876

T1

8C07D401/06

8C07D401/14

9866

T1

8A01B1/02

8A01B1/02

9877

T1

8C07D233/56

8C07D233/56

9867

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

9878

T1
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

8C07K16/46

8A01K67/027

9878

T1

8C12Q1/68

8A61K39/00

9891

T1

8C12N15/85

8A01K67/027

9878

T1

8C07K16/46

8C07K16/46

9892

T1

8C07K16/00

8A01K67/027

9878

T1

8A61K31/33

8C07F9/28

9893

T1

8C12N15/864

8C12N15/864

9880

T1

8A61P11/00

8C07F9/28

9893

T1

8A61K49/00

8C12N15/864

9880

T1

8C07D407/14

8C07F9/28

9893

T1

8A61K48/00

8C12N15/864

9880

T1

8C07D403/12

8C07F9/28

9893

T1

8A61P25/28

8A61K31/4188

9881

T1

8C07F9/6558

8C07F9/28

9893

T1

8A61K31/4188

8A61K31/4188

9881

T1

8C07F9/28

8C07F9/28

9893

T1

8A61K38/36

8A61K38/48

9882

T1

8C07C53/18

8C07F9/28

9893

T1

8A61K9/14

8A61K38/48

9882

T1

8C07D401/14

8C07F9/28

9893

T1

8A61L26/00

8A61K38/48

9882

T1

8C07K1/18

8C07K1/18

9894

T1

8A61K31/726

8A61K38/48

9882

T1

8C07K1/36

8C07K1/18

9894

T1

8A61K47/26

8A61K38/48

9882

T1

8C07K1/34

8C07K1/18

9894

T1

8A61K38/39

8A61K38/48

9882

T1

8C01B19/00

8A61K9/14

9896

T1

8A61K38/48

8A61K38/48

9882

T1

8A61K9/14

8A61K9/14

9896

T1

8A61K39/395

8C12P21/08

9883

T1

8A61K33/04

8A61K9/14

9896

T1

8C12P21/08

8C12P21/08

9883

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

9897

T1

8C07K16/28

8C12P21/08

9883

T1

8G01N33/53

8C07K16/28

9897

T1

8A61P21/00

8A61K31/575

9884

T1

8A61K31/439

8C07D471/08

9898

T1

8A61K31/575

8A61K31/575

9884

T1

8C07D471/08

8C07D471/08

9898

T1

8A61P11/06

8A61K31/575

9884

T1

8A47C27/14

8A47C27/06

9899

T1

8A61P19/02

8A61K31/575

9884

T1

8A47C27/06

8A47C27/06

9899

T1

8A61K31/485

8A61K47/10

9885

T1

8A61K31/7048

8A61K31/7048

9901

T1

8A61K47/10

8A61K47/10

9885

T1

8A61P13/12

8A61K31/7048

9901

T1

8C07D475/00

8C07D475/00

9886

T1

8A61P3/10

8A61K31/7048

9901

T1

8C07D475/10

8C07D475/00

9886

T1

8A61F13/20

8A61F13/20

9902

T1

8C07D487/04

8C07D475/00

9886

T1

8A61F13/36

8A61F13/20

9902

T1

8A61K31/33

8C07D475/00

9886

T1

8A61F13/38

8A61F13/20

9902

T1

8A23G1/22

8A23G1/20

9887

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

9906

T1

8A23G1/21

8A23G1/20

9887

T1

8C12N5/071

8A01K67/027

9906

T1

8A23G1/20

8A23G1/20

9887

T1

8B01D46/24

8B01J35/00

9907

T1

8A61P5/00

8A61K39/395

9888

T1

8B01J23/63

8B01J35/00

9907

T1

8C07K16/28

8A61K39/395

9888

T1

8B01J35/00

8B01J35/00

9907

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

9888

T1

8B01J37/02

8B01J35/00

9907

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

9889

T1

8F01N3/08

8B01J35/00

9907

T1

8C07K16/38

8A61K39/395

9889

T1

8B01J23/58

8B01J35/00

9907

T1

8C07K16/46

8A01K67/027

9890

T1

8F01N3/20

8B01J35/00

9907

T1

8C07K16/00

8A01K67/027

9890

T1

8F01N3/035

8B01J35/00

9907

T1

8C12N15/85

8A01K67/027

9890

T1

8F01N3/10

8B01J35/00

9907

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

9890

T1

8B01J35/10

8B01J35/00

9907

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

9891

T1

8B01D53/94

8B01J35/00

9907

T1
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

8B01J35/02

8B01J35/00

9907

T1

8A61K31/593

8A61K31/198

9921

T1

8A61K39/02

8C07K16/28

9908

T1

8A61K45/06

8A61K31/198

9921

T1

8A61P37/00

8C07K16/28

9908

T1

8A61P19/02

8A61K31/198

9921

T1

8A61P35/02

8C07K16/28

9908

T1

8A61K31/198

8A61K31/198

9921

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

9908

T1

8A61K36/9066

8A61K31/198

9921

T1

8A61K39/395

8C07K16/00

9909

T1

8A61K31/12

8A61K31/198

9921

T1

8A61K45/06

8C07K16/00

9909

T1

8A61P35/00

8C07D401/04

9922

T1

8A61K31/4545

8C07K16/00

9909

T1

8A61K31/47

8C07D401/04

9922

T1

8A61P35/00

8C07K16/00

9909

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

9922

T1

8C07K16/28

8C07K16/00

9909

T1

8H04R1/10

8H04R1/10

9923

T1

8A61K31/5377

8C07K16/00

9909

T1

8A61K31/519

8A61K39/395

9924

T1

8A61K31/517

8C07K16/00

9909

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

9924

T1

8C07K16/00

8C07K16/00

9909

T1

8C07K16/28

8A61K39/395

9924

T1

8A61K31/437

8C07K16/00

9909

T1

8A61P35/00

8A61K39/395

9924

T1

8A61K33/24

8C07K16/00

9909

T1

8A61K31/505

8A61K39/395

9924

T1

8A47B91/02

8A47B91/00

9910

T1

8G01N33/569

8G01N33/543

9925

T1

8A47B47/02

8A47B91/00

9910

T1

8G01N33/58

8G01N33/543

9925

T1

8A47F5/10

8A47B91/00

9910

T1

8G01N33/68

8G01N33/543

9925

T1

8A47B91/00

8A47B91/00

9910

T1

8G01N33/53

8G01N33/543

9925

T1

8C14C3/28

8C14C11/00

9911

T1

8G01N33/543

8G01N33/543

9925

T1

8C14C11/00

8C14C11/00

9911

T1

8G01N33/558

8G01N33/543

9925

T1

8C22B3/00

8C22B7/00

9912

T1

8G01N33/36

8G01N33/36

9926

T1

8C22B7/00

8C22B7/00

9912

T1

8C07B57/00

8C07B57/00

9927

T1

8C07K16/28

8A61P35/00

9913

T1

8C07D487/06

8C07B57/00

9927

T1

8A61K39/395

8A61P35/00

9913

T1

8A61K38/16

8A61K31/795

9928

T1

8A61P35/00

8A61P35/00

9913

T1

8A61K9/00

8A61K31/795

9928

T1

8B65D8/00

8B65D6/00

9914

T1

8A61P15/02

8A61K31/795

9928

T1

8B65D17/50

8B65D6/00

9914

T1

8A61K31/795

8A61K31/795

9928

T1

8B65D6/00

8B65D6/00

9914

T1

8A61K31/4184

8A61K31/4184

9929

T1

8A61M25/00

8A61B17/435

9915

T1

8A61P31/14

8A61K31/4184

9929

T1

8A61M1/00

8A61B17/435

9915

T1

8A01M21/04

8A01M21/04

9930

T1

8A61B17/435

8A61B17/435

9915

T1

8A61P3/10

8C07D417/10

9931

T1

8C08G73/06

8C08G73/06

9916

T1

8A61P13/12

8C07D417/10

9931

T1

8A61P41/00

8C08G73/06

9916

T1

8C07D417/10

8C07D417/10

9931

T1

8C08L79/06

8C08G73/06

9916

T1

8A61P3/06

8C07D417/10

9931

T1

8B29C45/37

8B29C33/38

9917

T1

8A61P35/00

8C07D417/10

9931

T1

8B29C33/38

8B29C33/38

9917

T1

8A61P9/10

8C07D417/10

9931

T1

8G01N33/68

8G01N33/68

9918

T1

8A61P13/04

8C07D417/10

9931

T1

8A22C7/00

8A22C7/00

9919

T1

8A61P19/06

8C07D417/10

9931

T1

8C07K14/16

8C07K14/16

9920

T1

8A61P1/00

8C07D417/10

9931

T1

8A61K31/05

8A61K31/198

9921

T1

8A61P1/12

8C07D417/10

9931

T1
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8A61P11/00

8C07D417/10

9931

T1

8A61P25/00

8A61K38/47

9939

T1

8A61P9/12

8C07D417/10

9931

T1

8A61K9/19

8A61K38/47

9939

T1

8A61P43/00

8C07D417/10

9931

T1

8A61P25/34

8A61P9/12

9940

T1

8A61K31/427

8C07D417/10

9931

T1

8A61P9/12

8A61P9/12

9940

T1

8A61P1/04

8C07D417/10

9931

T1

8A61P9/00

8A61P9/12

9940

T1

8A61P37/06

8C07D417/10

9931

T1

8C12N15/85

8C12N15/85

9941

T1

8A61P9/04

8C07D417/10

9931

T1

8A01K67/027

8C12N15/85

9941

T1

8A61K31/42

8C07D413/06

9932

T1

8C07K16/28

8C12N15/85

9941

T1

8C07D413/12

8C07D413/06

9932

T1

8C07K16/46

8C12N15/85

9941

T1

8C07D261/08

8C07D413/06

9932

T1

8C12N9/64

8C12N15/85

9941

T1

8C07D413/06

8C07D413/06

9932

T1

8C07K16/40

8C12N15/85

9941

T1

8H01L35/34

8H01L35/34

9933

T1

8B65B29/00

8B65B29/00

9942

T1

8B22F3/105

8H01L35/34

9933

T1

8B65B39/12

8B65B29/00

9942

T1

8A61K31/55

8C07D487/06

9934

T1

8B65B5/08

8B65B29/00

9942

T1

8A61K45/06

8C07D487/06

9934

T1

8B65B5/06

8B65B29/00

9942

T1

8C07C57/145

8C07D487/06

9934

T1

8B65B39/00

8B65B29/00

9942

T1

8C07D487/06

8C07D487/06

9934

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

9943

T1

8C07C309/19

8C07D487/06

9934

T1

8C07K16/46

8A01K67/027

9943

T1

8A61P35/00

8C07D487/06

9934

T1

8C07K16/28

8A01K67/027

9943

T1

8A61P37/08

8C07K16/42

9935

T1

8C07K16/40

8A01K67/027

9943

T1

8A61K39/395

8C07K16/42

9935

T1

8G01J5/00

8G01J5/04

9944

T1

8C07K16/42

8C07K16/42

9935

T1

8G01J5/08

8G01J5/04

9944

T1

8A23L33/135

8A61P29/00

9936

T1

8G01J5/04

8G01J5/04

9944

T1

8A61K31/00

8A61P29/00

9936

T1

8A61K35/74

8A61K35/74

9945

T1

8A61K39/00

8A61P29/00

9936

T1

8A61P29/00

8A61K35/74

9945

T1

8A61K9/19

8A61P29/00

9936

T1

8A61P1/00

8A61K35/74

9945

T1

8A23C9/152

8A61P29/00

9936

T1

8A61P19/02

8A61K35/74

9945

T1

8A61P29/00

8A61P29/00

9936

T1

8A61P11/06

8A61K35/74

9945

T1

8A61K35/74

8A61P29/00

9936

T1

8A61P25/28

8A61K35/74

9945

T1

8A61K39/08

8A61P29/00

9936

T1

8C12N1/20

8A61K35/74

9945

T1

8F16L15/08

8F16L19/00

9937

T1

8C07K14/705

8C07K19/00

9946

T1

8F16L19/00

8F16L19/00

9937

T1

8A61K38/45

8C07K19/00

9946

T1

8F16L29/04

8F16L19/00

9937

T1

8A61K38/16

8C07K19/00

9946

T1

8A61K38/46

8A61K38/47

9938

T1

8A61P35/02

8C07K19/00

9946

T1

8A61K9/19

8A61K38/47

9938

T1

8A61K38/00

8C07K19/00

9946

T1

8A61P25/28

8A61K38/47

9938

T1

8C07K19/00

8C07K19/00

9946

T1

8A61K38/47

8A61K38/47

9938

T1

8C07K16/00

8C07K19/00

9946

T1

8A61K38/46

8A61K38/47

9939

T1

8C12N15/62

8C07K19/00

9946

T1

8A61P25/28

8A61K38/47

9939

T1

8B65D51/28

8B65D51/28

9947

T1

8A61K38/47

8A61K38/47

9939

T1

8A61P25/28

8A61K31/56

9948

T1

8A61K9/00

8A61K38/47

9939

T1

8C07J63/00

8A61K31/56

9948

T1
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8A61K31/56

8A61K31/56

9948

T1

8A61K31/7088

8A61K31/7088

9952

T1

8A61P35/00

8A61K31/56

9948

T1

8B01D53/86

8C01G25/00

9953

T1

8A61K35/74

8A61K35/74

9949

T1

8B01J23/00

8C01G25/00

9953

T1

8A61P29/00

8A61K35/74

9949

T1

8B01J23/12

8C01G25/00

9953

T1

8A61P1/14

8A61K35/74

9949

T1

8B01J35/10

8C01G25/00

9953

T1

8A61K31/4375

8C07D215/227

9950

T1

8C01G25/00

8C01G25/00

9953

T1

8C07D401/14

8C07D215/227

9950

T1

8B01J23/06

8C01G25/00

9953

T1

8C07D409/12

8C07D215/227

9950

T1

8B01J37/03

8C01G25/00

9953

T1

8A61K31/4706

8C07D215/227

9950

T1

8B01J23/14

8C01G25/00

9953

T1

8C07D215/48

8C07D215/227

9950

T1

8B01J37/00

8C01G25/00

9953

T1

8C07D215/44

8C07D215/227

9950

T1

8B01D53/94

8C01G25/00

9953

T1

8C07D401/04

8C07D215/227

9950

T1

8B01J23/10

8C01G25/00

9953

T1

8C07D401/12

8C07D215/227

9950

T1

8A61K31/407

8A61K31/407

9954

T1

8C07D405/04

8C07D215/227

9950

T1

8A61K47/26

8A61K31/407

9954

T1

8C07D215/227

8C07D215/227

9950

T1

8A61K31/121

8A61K31/407

9954

T1

8C07D215/46

8C07D215/227

9950

T1

8A61K9/00

8A61K31/407

9954

T1

8C07D409/14

8C07D215/227

9950

T1

8A61K9/08

8A61K31/407

9954

T1

8A61K31/4709

8C07D215/227

9950

T1

8C07K14/705

8C07K14/705

9955

T1

8C07D405/14

8C07D215/227

9950

T1

8C07K14/65

8C07K14/65

9956

T1

8C07D413/04

8C07D215/227

9950

T1

8C07J41/00

8C07J1/00

9957

T1

8C02F3/32

8C02F3/00

9951

T1

8C07J7/00

8C07J1/00

9957

T1

8C02F3/00

8C02F3/00

9951

T1

8C07J51/00

8C07J1/00

9957

T1

8C12N15/113

8A61K31/7088

9952

T1

8C07J1/00

8C07J1/00

9957

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

(51)

(11)

(13)

Richter Gedeon Nyrt.

C 07J 1/00

MK/P/2018/0326

Т1

Richter Gedeon Nyrt.

C 07J 7/00

MK/P/2018/0326

Т1

Richter Gedeon Nyrt.

C 07J 51/00

MK/P/2018/0326

Т1

Richter Gedeon Nyrt.

C 07J 41/00

MK/P/2018/0326

Т1

Romerika NV

A 47C 27/06

MK/P/2018/1044

Т1

Romerika NV

A 47C 27/14

MK/P/2018/1044

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 3/10

MK/P/2018/1046

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 13/12

MK/P/2018/1046

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/7048

MK/P/2018/1046

Т1

Bastos Viegas S.A.

A 61F 13/20

MK/P/2018/1047

Т1

Bastos Viegas S.A.

A 61F 13/38

MK/P/2018/1047

Т1

Bastos Viegas S.A.

A 61F 13/36

MK/P/2018/1047

Т1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/136

MK/P/2018/1048

Т1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/109

MK/P/2018/1048

Т1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/176

MK/P/2018/1048

Т1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/19

MK/P/2018/1048

Т1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/61

MK/P/2018/1048

Т1

Université de Nantes

A 01K 67/027

MK/P/2018/1049

Т1

Université de Nantes

C 12N 5/071

MK/P/2018/1049

Т1

BASF SE

F 01N 3/20

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

F 01N 3/10

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

F 01N 3/08

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

B 01D 46/24

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

B 01D 53/94

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

F 01N 3/035

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

B 01J 23/63

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

B 01J 35/00

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

B 01J 35/02

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

B 01J 35/10

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

B 01J 37/02

MK/P/2018/1050

Т1

BASF SE

B 01J 23/58

MK/P/2018/1050

Т1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 31/437

MK/P/2018/1051

Т1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 31/4545

MK/P/2018/1051

Т1

Janssen Biotech, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2018/1051

Т1

Janssen Biotech, Inc.

C 07K 16/00

MK/P/2018/1051

Т1
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Janssen Biotech, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2018/1051

Т1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 45/06

MK/P/2018/1051

Т1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2018/1051

Т1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 33/24

MK/P/2018/1051

Т1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 31/5377

MK/P/2018/1051

Т1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 31/517

MK/P/2018/1051

Т1

Genoscience Pharma SAS

C 07D 401/04

MK/P/2018/1052

Т1

Genoscience Pharma SAS

A 61P 35/00

MK/P/2018/1052

Т1

Genoscience Pharma SAS

A 61K 31/47

MK/P/2018/1052

Т1

Abaxis, Inc.

G 01N 33/53

MK/P/2018/1053

Т1

Abaxis, Inc.

G 01N 33/68

MK/P/2018/1053

Т1

Abaxis, Inc.

G 01N 33/58

MK/P/2018/1053

Т1

Abaxis, Inc.

G 01N 33/569

MK/P/2018/1053

Т1

Abaxis, Inc.

G 01N 33/558

MK/P/2018/1053

Т1

Abaxis, Inc.

G 01N 33/543

MK/P/2018/1053

Т1

BioMarin Pharmaceutical Inc.

G 01N 33/36

MK/P/2018/1054

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 37/06

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 11/00

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 1/12

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 13/12

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 19/06

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 3/06

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 3/10

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 35/00

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 13/04

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 43/00

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 9/04

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 9/10

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 9/12

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

C 07D 417/10

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61K 31/427

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 1/00

MK/P/2018/1056

Т1

Teijin Pharma Limited

A 61P 1/04

MK/P/2018/1056

Т1

Evonik Degussa GmbH

H 01L 35/34

MK/P/2018/1057

Т1

Evonik Degussa GmbH

B 22F 3/105

MK/P/2018/1057

Т1

Xencor, Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2018/1058

Т1

Xencor, Inc.

C 07K 16/42

MK/P/2018/1058

Т1

Xencor, Inc.

A 61P 37/08

MK/P/2018/1058

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61K 39/00

MK/P/2018/1059

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61K 39/08

MK/P/2018/1059

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61K 9/19

MK/P/2018/1059

Т1
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4D Pharma Research Limited

A 61P 29/00

MK/P/2018/1059

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61K 35/74

MK/P/2018/1059

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61K 31/00

MK/P/2018/1059

Т1

4D Pharma Research Limited

A 23C 9/152

MK/P/2018/1059

Т1

4D Pharma Research Limited

A 23L 33/135

MK/P/2018/1059

Т1

ISOLINE a.s.

B 65D 51/28

MK/P/2018/1060

Т1

Reata Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/56

MK/P/2018/1061

Т1

Reata Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 25/28

MK/P/2018/1061

Т1

Reata Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2018/1061

Т1

Reata Pharmaceuticals, Inc.

C 07J 63/00

MK/P/2018/1061

Т1

Rhodia Operations

B 01J 37/03

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

C 01G 25/00

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

B 01J 35/10

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

B 01J 23/14

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

B 01J 23/12

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

B 01J 23/10

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

B 01J 23/06

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

B 01J 23/00

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

B 01D 53/94

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

B 01D 53/86

MK/P/2018/1062

Т1

Rhodia Operations

B 01J 37/00

MK/P/2018/1062

Т1

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

C 12N 15/113

MK/P/2018/1063

Т1

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

A 61K 31/7088

MK/P/2018/1063

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 401/12

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 401/14

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 405/04

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 405/14

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 409/12

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 409/14

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 401/04

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 215/48

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 215/46

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 215/44

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 413/04

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

A 61K 31/4709

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

A 61K 31/4706

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

A 61K 31/4375

MK/P/2018/1064

Т1

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited

C 07D 215/227

MK/P/2018/1064

Т1

Triple T Purification Ltd.

C 02F 3/32

MK/P/2018/1065

Т1

Triple T Purification Ltd.

C 02F 3/00

MK/P/2018/1065

Т1

University of Florida Research Foundation, Inc.

A 61K 48/00

MK/P/2019/0202

Т1
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University of Florida Research Foundation, Inc.

A 61K 49/00

MK/P/2019/0202

Т1

University of Florida Research Foundation, Inc.

C 12N 15/864

MK/P/2019/0202

Т1

Entasis Therapeutics Limited

C 07D 471/08

MK/P/2019/0275

Т1

Entasis Therapeutics Limited

A 61K 31/439

MK/P/2019/0275

Т1

4D PHARMA PLC

A 61K 35/74

MK/P/2019/0688

Т1

4D PHARMA PLC

A 61P 1/14

MK/P/2019/0688

Т1

4D PHARMA PLC

A 61P 29/00

MK/P/2019/0688

Т1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 47/12

MK/P/2019/0697

Т1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/135

MK/P/2019/0697

Т1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 9/00

MK/P/2019/0697

Т1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 25/24

MK/P/2019/0697

Т1

Natco Pharma Limited

A 61K 31/5377

MK/P/2019/0710

Т1

Natco Pharma Limited

C 07D 495/04

MK/P/2019/0710

Т1

Natco Pharma Limited

A 61P 35/00

MK/P/2019/0710

Т1

Novartis AG

A 61P 35/00

MK/P/2019/0711

Т1

Novartis AG

A 61K 31/506

MK/P/2019/0711

Т1

Novartis AG

A 61K 31/519

MK/P/2019/0711

Т1

MolMed SpA

C 07K 14/705

MK/P/2019/0712

Т1

MolMed SpA

C 07K 14/725

MK/P/2019/0712

Т1

MolMed SpA

C 07K 14/48

MK/P/2019/0712

Т1

MolMed SpA

A 61K 39/00

MK/P/2019/0712

Т1

Kura Oncology, Inc.

C 12Q 1/68

MK/P/2019/0713

Т1

Convergence Pharmaceuticals Limited

C 12Q 1/68

MK/P/2019/0716

Т1

Convergence Pharmaceuticals Limited

A 61P 25/02

MK/P/2019/0716

Т1

Convergence Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/401

MK/P/2019/0716

Т1

Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

A 01B 1/02

MK/P/2019/0717

Т1

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

A 01K 67/027

MK/P/2019/0718

Т1

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

C 12N 15/85

MK/P/2019/0718

Т1

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

C 07K 16/46

MK/P/2019/0718

Т1

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

C 07K 16/00

MK/P/2019/0718

Т1

Medday Pharmaceuticals

A 61K 31/4188

MK/P/2019/0721

Т1

Medday Pharmaceuticals

A 61P 25/28

MK/P/2019/0721

Т1

BIOM'UP

A 61K 9/14

MK/P/2019/0722

Т1

BIOM'UP

A 61L 26/00

MK/P/2019/0722

Т1

BIOM'UP

A 61K 47/26

MK/P/2019/0722

Т1

BIOM'UP

A 61K 31/726

MK/P/2019/0722

Т1

BIOM'UP

A 61K 38/36

MK/P/2019/0722

Т1

BIOM'UP

A 61K 38/39

MK/P/2019/0722

Т1

BIOM'UP

A 61K 38/48

MK/P/2019/0722

Т1

Inhibrx,Inc.

C 12P 21/08

MK/P/2019/0723

Т1

Inhibrx,Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0723

Т1
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Inhibrx,Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2019/0723

Т1

ReveraGen Biopharma,Inc.

A 61P 11/06

MK/P/2019/0724

Т1

ReveraGen Biopharma,Inc.

A 61P 19/02

MK/P/2019/0724

Т1

ReveraGen Biopharma,Inc.

A 61P 21/00

MK/P/2019/0724

Т1

ReveraGen Biopharma,Inc.

A 61K 31/575

MK/P/2019/0724

Т1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,

A 61K 31/485

MK/P/2019/0725

Т1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,

A 61K 47/10

MK/P/2019/0725

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 487/04

MK/P/2019/0726

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 475/10

MK/P/2019/0726

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/33

MK/P/2019/0726

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 475/00

MK/P/2019/0726

Т1

Live-tech S.r.I.

A 23G 1/20

MK/P/2019/0727

Т1

Live-tech S.r.I.

A 23G 1/22

MK/P/2019/0727

Т1

Live-tech S.r.I.

A 23G 1/21

MK/P/2019/0727

Т1

Bayer HealthCare LLC

A 61P 5/00

MK/P/2019/0728

Т1

Bayer HealthCare LLC

C 07K 16/28

MK/P/2019/0728

Т1

Bayer HealthCare LLC

A 61K 39/395

MK/P/2019/0728

Т1

Bayer HealthCare LLC

A 61K 39/395

MK/P/2019/0729

Т1

Bayer HealthCare LLC

C 07K 16/38

MK/P/2019/0729

Т1

Eli Lilly and Company

C 07K 16/00

MK/P/2019/0730

Т1

Eli Lilly and Company

C 12N 15/85

MK/P/2019/0730

Т1

Eli Lilly and Company

C 07K 16/46

MK/P/2019/0730

Т1

Eli Lilly and Company
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH

A 01K 67/027

MK/P/2019/0730

Т1

A 61K 39/00

MK/P/2019/0731

Т1

C 12Q 1/68

MK/P/2019/0731

Т1

UCB Biopharma SPRL

C 07K 16/46

MK/P/2019/0733

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07F 9/6558

MK/P/2019/0734

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 407/14

MK/P/2019/0734

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 403/12

MK/P/2019/0734

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 401/14

MK/P/2019/0734

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07F 9/28

MK/P/2019/0734

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 11/00

MK/P/2019/0734

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/33

MK/P/2019/0734

Т1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07C 53/18

MK/P/2019/0734

Т1

GENENTECH, INC.

C 07K 1/18

MK/P/2019/0735

Т1

GENENTECH, INC.

C 07K 1/36

MK/P/2019/0735

Т1

GENENTECH, INC.

C 07K 1/34

MK/P/2019/0735

Т1

Biosyn Arzneimittel GmbH

C 01B 19/00

MK/P/2019/0737

Т1

Biosyn Arzneimittel GmbH

A 61K 33/04

MK/P/2019/0737

Т1

Biosyn Arzneimittel GmbH

A 61K 9/14

MK/P/2019/0737

Т1

UCB Biopharma SPRL

G 01N 33/53

MK/P/2019/0740

Т1
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UCB Biopharma SPRL

C 07K 16/28

MK/P/2019/0740

Т1

HMY

A 47B 47/02

MK/P/2019/0741

Т1

HMY

A 47F 5/10

MK/P/2019/0741

Т1

HMY

A 47B 91/02

MK/P/2019/0741

Т1

HMY

A 47B 91/00

MK/P/2019/0741

Т1

Kemas S.r.I.

C 14C 11/00

MK/P/2019/0742

Т1

Kemas S.r.I.

C 14C 3/28

MK/P/2019/0742

Т1

Técnicas Reunidas,S.A.

C 22B 3/00

MK/P/2019/0743

Т1

Técnicas Reunidas,S.A.

C 22B 7/00

MK/P/2019/0743

Т1

MedImmune Limited

A 61K 39/395

MK/P/2019/0744

Т1

MedImmune Limited

C 07K 16/28

MK/P/2019/0744

Т1

MedImmune Limited

A 61P 35/00

MK/P/2019/0744

Т1

Compagnie Générale De Conserve

B 65D 8/00

MK/P/2019/0745

Т1

Compagnie Générale De Conserve

B 65D 6/00

MK/P/2019/0745

Т1

Compagnie Générale De Conserve

B 65D 17/50

MK/P/2019/0745

Т1

Incintas Therapeutics,Inc.

A 61B 17/435

MK/P/2019/0746

Т1

Incintas Therapeutics,Inc.

A 61M 1/00

MK/P/2019/0746

Т1

Incintas Therapeutics,Inc.

A 61M 25/00

MK/P/2019/0746

Т1

Joint Stock Company"Pharmasyntez"

C 08L 79/06

MK/P/2019/0747

Т1

Joint Stock Company"Pharmasyntez"

C 08G 73/06

MK/P/2019/0747

Т1

Joint Stock Company"Pharmasyntez"

A 61P 41/00

MK/P/2019/0747

Т1

Gerresheimer Regensburg GmbH

B 29C 45/37

MK/P/2019/0748

Т1

Gerresheimer Regensburg GmbH

B 29C 33/38

MK/P/2019/0748

Т1

Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V.

G 01N 33/68

MK/P/2019/0749

Т1

Internacional Olivarera,S.A.

A 22C 7/00

MK/P/2019/0750

Т1

UMICORE AG & CO. KG

B 01J 29/85

MK/P/2019/0751

Т1

UMICORE AG & CO. KG

B 01J 35/10

MK/P/2019/0751

Т1

UMICORE AG & CO. KG

B 01J 37/02

MK/P/2019/0751

Т1

UMICORE AG & CO. KG

F 01N 3/023

MK/P/2019/0751

Т1

UMICORE AG & CO. KG

F 01N 3/035

MK/P/2019/0751

Т1

UMICORE AG & CO. KG

F 01N 3/20

MK/P/2019/0751

Т1

UMICORE AG & CO. KG

B 01J 29/76

MK/P/2019/0751

Т1

UMICORE AG & CO. KG

B 01J 29/00

MK/P/2019/0751

Т1

UMICORE AG & CO. KG

B 01J 23/72

MK/P/2019/0751

Т1

UMICORE AG & CO. KG

B 01D 53/94

MK/P/2019/0751

Т1

Array Biopharma, Inc.

A 61K 31/506

MK/P/2019/0754

Т1

Array Biopharma, Inc.

C 07D 403/12

MK/P/2019/0754

Т1

Array Biopharma, Inc.

C 07D 401/14

MK/P/2019/0754

Т1

Array Biopharma, Inc.

C 07D 207/16

MK/P/2019/0754

Т1

Array Biopharma, Inc.

A 61K 45/06

MK/P/2019/0754

Т1
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Array Biopharma, Inc.

A 61K 9/00

MK/P/2019/0754

Т1

Array Biopharma, Inc.

C 07D 405/14

MK/P/2019/0754

Т1

Array Biopharma, Inc.

C 07D 403/14

MK/P/2019/0754

Т1

IDEXX Laboratories, Inc.

G 01N 33/70

MK/P/2019/0755

Т1

IDEXX Laboratories, Inc.

G 01N 33/68

MK/P/2019/0755

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/415

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/454

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/4709

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/497

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/506

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 413/14

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 401/06

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 401/10

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 401/14

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 403/10

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 409/14

MK/P/2019/0756

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 231/14

MK/P/2019/0756

Т1

PALOBIOFARMA S.L.

A 61K 31/427

MK/P/2019/0757

Т1

PALOBIOFARMA S.L.

A 61K 31/4427

MK/P/2019/0757

Т1

PALOBIOFARMA S.L.

A 61K 31/443

MK/P/2019/0757

Т1

PALOBIOFARMA S.L.

A 61K 31/4436

MK/P/2019/0757

Т1

PALOBIOFARMA S.L.

A 61K 31/444

MK/P/2019/0757

Т1

PALOBIOFARMA S.L.

C 07D 233/56

MK/P/2019/0757

Т1

PALOBIOFARMA S.L.

C 07D 417/12

MK/P/2019/0757

Т1

PALOBIOFARMA S.L.

C 07D 417/14

MK/P/2019/0757

Т1

Medday Pharmaceuticals

A 61P 1/16

MK/P/2019/0758

Т1

Medday Pharmaceuticals

A 61K 9/00

MK/P/2019/0758

Т1

Medday Pharmaceuticals

A 61K 45/06

MK/P/2019/0758

Т1

Medday Pharmaceuticals

A 61K 31/4188

MK/P/2019/0758

Т1

Telefonaktiebolaget LM Ericsson(PUBL)

H 04L 5/14

MK/P/2019/0760

Т1

Telefonaktiebolaget LM Ericsson(PUBL)

H 04B 7/08

MK/P/2019/0760

Т1

Telefonaktiebolaget LM Ericsson(PUBL)

H 04L 5/00

MK/P/2019/0760

Т1

Amgen Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0901

Т1

Amgen Inc.

A 61P 37/00

MK/P/2019/0901

Т1

Amgen Inc.

A 61P 35/02

MK/P/2019/0901

Т1

Amgen Inc.

A 61K 39/02

MK/P/2019/0901

Т1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

C 07K 14/16

MK/P/2019/0902

Т1

Italfarmaco SpA

A 61K 36/9066

MK/P/2019/0903

Т1

Italfarmaco SpA

A 61K 45/06

MK/P/2019/0903

Т1

Italfarmaco SpA

A 61P 19/02

MK/P/2019/0903

Т1

Italfarmaco SpA

A 61K 31/198

MK/P/2019/0903

Т1
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Italfarmaco SpA

A 61K 31/12

MK/P/2019/0903

Т1

Italfarmaco SpA

A 61K 31/05

MK/P/2019/0903

Т1

Italfarmaco SpA

A 61K 31/593

MK/P/2019/0903

Т1

Zhu,Aidao

H 04R 1/10

MK/P/2019/0904

Т1

MorphoSys AG

A 61K 31/505

MK/P/2019/0905

Т1

MorphoSys AG

A 61K 31/519

MK/P/2019/0905

Т1

MorphoSys AG

C 07K 16/28

MK/P/2019/0905

Т1

MorphoSys AG

A 61P 35/00

MK/P/2019/0905

Т1

MorphoSys AG

A 61K 39/395

MK/P/2019/0905

Т1

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.

C 07B 57/00

MK/P/2019/0907

Т1

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.

C 07D 487/06

MK/P/2019/0907

Т1

Starpharma Pty Ltd

A 61K 31/795

MK/P/2019/0908

Т1

Starpharma Pty Ltd

A 61P 15/02

MK/P/2019/0908

Т1

Starpharma Pty Ltd

A 61K 9/00

MK/P/2019/0908

Т1

Starpharma Pty Ltd

A 61K 38/16

MK/P/2019/0908

Т1

AbbVie Inc.

A 61K 31/4184

MK/P/2019/0909

Т1

AbbVie Inc.

A 61P 31/14

MK/P/2019/0909

Т1

Ubiqutek Ltd.

A 01M 21/04

MK/P/2019/0912

Т1

Novartis AG

C 07D 413/12

MK/P/2019/0913

Т1

Novartis AG

C 07D 413/06

MK/P/2019/0913

Т1

Novartis AG

C 07D 261/08

MK/P/2019/0913

Т1

Novartis AG

A 61K 31/42

MK/P/2019/0913

Т1

Pfizer Inc.

A 61K 31/55

MK/P/2019/0914

Т1

Pfizer Inc.

A 61K 45/06

MK/P/2019/0914

Т1

Pfizer Inc.

C 07D 487/06

MK/P/2019/0914

Т1

Pfizer Inc.

C 07C 309/19

MK/P/2019/0914

Т1

Pfizer Inc.

C 07C 57/145

MK/P/2019/0914

Т1

Pfizer Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2019/0914

Т1

Stucchi S.p.A.

F 16L 29/04

MK/P/2019/0915

Т1

Stucchi S.p.A.

F 16L 19/00

MK/P/2019/0915

Т1

Stucchi S.p.A.

F 16L 15/08

MK/P/2019/0915

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 9/19

MK/P/2019/0916

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 38/46

MK/P/2019/0916

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61P 25/28

MK/P/2019/0916

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 38/47

MK/P/2019/0916

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61P 25/28

MK/P/2019/0917

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2019/0917

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 9/19

MK/P/2019/0917

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 9/00

MK/P/2019/0917

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 38/47

MK/P/2019/0917

Т1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 38/46

MK/P/2019/0917

Т1
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Intratus,Inc.

A 61P 9/12

MK/P/2019/0918

Т1

Intratus,Inc.

A 61P 25/34

MK/P/2019/0918

Т1

Intratus,Inc.

A 61P 9/00

MK/P/2019/0918

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 9/64

MK/P/2019/0919

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2019/0919

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/46

MK/P/2019/0919

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/40

MK/P/2019/0919

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2019/0919

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0919

Т1

Rtu Pharmaceuticals LLC

A 61K 9/08

MK/P/2019/0920

Т1

Rtu Pharmaceuticals LLC

A 61K 47/26

MK/P/2019/0920

Т1

Rtu Pharmaceuticals LLC

A 61K 31/407

MK/P/2019/0920

Т1

Rtu Pharmaceuticals LLC

A 61K 31/121

MK/P/2019/0920

Т1

Rtu Pharmaceuticals LLC

A 61K 9/00

MK/P/2019/0920

Т1

Swedish Match Nort E urope AB

B 65B 5/08

MK/P/2019/0921

Т1

Swedish Match Nort E urope AB

B 65B 5/06

MK/P/2019/0921

Т1

Swedish Match Nort E urope AB

B 65B 39/12

MK/P/2019/0921

Т1

Swedish Match Nort E urope AB

B 65B 39/00

MK/P/2019/0921

Т1

Swedish Match Nort E urope AB

B 65B 29/00

MK/P/2019/0921

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/40

MK/P/2019/0922

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0922

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2019/0922

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/46

MK/P/2019/0922

Т1

Vesuvius Group S.A.

G 01J 5/00

MK/P/2019/0923

Т1

Vesuvius Group S.A.

G 01J 5/08

MK/P/2019/0923

Т1

Vesuvius Group S.A.

G 01J 5/04

MK/P/2019/0923

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61P 19/02

MK/P/2019/0924

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61P 25/28

MK/P/2019/0924

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61P 29/00

MK/P/2019/0924

Т1

4D Pharma Research Limited

C 12N 1/20

MK/P/2019/0924

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61P 1/00

MK/P/2019/0924

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61K 35/74

MK/P/2019/0924

Т1

4D Pharma Research Limited

A 61P 11/06

MK/P/2019/0924

Т1

Trillium Therapeutics Inc.

C 12N 15/62

MK/P/2019/0925

Т1

Trillium Therapeutics Inc.

C 07K 19/00

MK/P/2019/0925

Т1

Trillium Therapeutics Inc.

C 07K 16/00

MK/P/2019/0925

Т1

Trillium Therapeutics Inc.

C 07K 14/705

MK/P/2019/0925

Т1

Trillium Therapeutics Inc.

A 61P 35/02

MK/P/2019/0925

Т1

Trillium Therapeutics Inc.

A 61K 38/45

MK/P/2019/0925

Т1

Trillium Therapeutics Inc.

A 61K 38/16

MK/P/2019/0925

Т1

Trillium Therapeutics Inc.

A 61K 38/00

MK/P/2019/0925

Т1
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Bristol-Myers Squibb Company

C 07K 14/705

MK/P/2019/0926

Т1

Novartis AG

C 07K 14/65

MK/P/2019/0928

Т1
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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 2019/206

кл. 38 слуги на телекомуникација и

(220) 13/02/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје ул. ПЛОШТАД

информативна технологија, имено, пренос

ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Бр. 1, Скопје,
MK

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; услуги на лична комуникација;

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

услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и

(540)

системи; услуги на електронска пошта;

на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон,

услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат
(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08

на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; обезбедување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

информацми од именик по пат на
телефон, телевизија и глобална

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

комуникациска мрежа; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

изложби) во комерцијални или рекпамни
цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати,

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

изнајнување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата;
видео и аудио телеконференции по пат на

(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

интегрирани услуги (ИСДН), интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи на соопштенија, промоција

услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот

телекомуникациски мрежни премини и
услуги на поврзување со протокол на

/маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,

пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

рекпамни огласи (ширење на рекпамни
огласи), статистичко информирање,

електронски податоци; услуги на
комутација на гласот, податоци, видео и
мултимедиа; овозможување

телефонско одговарање (служби за
телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, ширење рекламен

телекомуникациско поврзување на
интернет и на други компјутеризирани

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап
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на безжична комуникациска мрежа;

хостирање компјутерски софтверски

обезбедување факс услуги; обезбедување

апликации за трети лица; услуги на

услуги на складирање на електронски
податоци за трети лица;

автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во

телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за

областа на компјутеризирани комуникации
и мрежи наподатоци; обезбедување на

поврзување независни телекомуникациски
и компјутерски мрежи заради поделба на

информации во областа на мрежни услуги
на компјутеризирани комуникации и услуги

интернет сообраќајот; услуги на говорна

на центри на податоци

пошта; телекомуникациски услуги,
особено, обезбедување бесплатни услуги

(210) TM 2019/612

и услуги на насочување на повиците;
услуги на центрите за пораки во вид на

(442) 31/01/2020
(731) Маклер ДМП ДООЕЛ – Виница ул.

телефонски говорни пораки; услуги на
видео и аудио конференции и

Љупчо Сантов бр. 6, 2310, Виница, MK

(220) 09/05/2019

(540)

конференции на телефонски податоци;
безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги,
имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки

(591) црвена, црна, бела
(531) 01.03.02;26.01.13;27.05.01

кл. 42 услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web

(551) индивидуална
(510, 511)

страни, работа на електронски
информациски мрежи; консалтинг услуги и

(210) TM 2019/765

услуги на дизајн во областа на

(220) 12/06/2019

(442) 31/01/2020
(731) Нединковска Петрова Ева ул.
Народен Фронт бр. 27/2-44, MK

информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација,
комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на

(540)

центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), скпадирање и одржување на
web сајтови, web центри, електронска
(531) 27.05.11

пошта, електронски групи, лист сервери
како и на дигитална содржина и податоци

(551) индивидуална
(510, 511)

на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено,

кл. 41 образовни услуги
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(210) TM 2019/803

(220) 21/06/2019

(442) 31/01/2020
(731) "BELUX AA" SH.P.K. Vellezerit
Fazliu Nr. 124, Prishtine, Kosovo, XX

(210) TM 2019/836

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.
Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц

MK

(220) 04/07/2019

(442) 31/01/2020
(731) Енсар Бајрами ул. 6 бр. 56, Скопје,
(540)

1/10, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и бела

BELUX
(551) индивидуална

(531) 26.05.18;26.05.24;27.05.00;27.07.24
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицински препарати за

кл. 25 обувки
кл. 35 услуги при продажба на големо и

нега на забите; парфимеријски производи,
есенцијални масла; средства за белење и

мало со обувки

други материи за перење; препарати за
чистење, полирање, триење и

(210) TM 2019/1081

(220) 30/09/2019

нагризување; сапуни

(442) 31/01/2020
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

CO., LTD 283#, BBK Road, Wusha,
Chang'an, Dongguan, Guangdong, CN

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

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

сигнализирање, проверка (контрола)
апарати и инструменти за спасување и

(540)

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

(531) 27.05.04;27.05.17

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

(551) индивидуална
(510, 511)

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

кл. 9 паметни телефони; мобилни
телефони; заштитни маски за мобилен

дискови за снимање; автоматски машини и

телефон; обвивки на мобилни телефони;
заштитни стакленца прилагодени за

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

екраните на мобилниот телефон; држачи

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

прилагодени за мобилни телефони;
слушалки; слушалки за мобилни

гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење.

телефони; селфи стапчиња за употреба со
паметни телефони; USB кабли; адаптери

создавање пареа. готвење, ладење.

за напојување; батерии, електрични;
полначи за батерии; мобилни напојувачи

сушење, вентилација. снабдување со вода
и санитарни намени

(батерии што се полнат); звучници;
интелигентни звучници; безжични
слушалки за паметни телефони; безжични

кл. 34 тутун; производи за пушачите;
кибрити
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полначи; софтвер за мобилни телефони

цигари како замена за традиционални

кој може да се преземе; компјутери;

цигари;електронски уреди за инхалација

паметни очила; паметни часовници;
таблет компјутери; лаптоп компјутери;

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

телевизори; паметни телевизори;
безжични слушалки; безжични звучници

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за

(210) TM 2019/1098

(220) 30/09/2019

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

(442) 31/01/2020

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

(300) 33981 18/04/2019 AD
(731) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2019/1112

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(442) 31/01/2020
(731) Трговско друштво за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

производство и промет ДИВИНО ДОО

(540)

експорт-импорт с. Стајково Богданци
ул. Јане Сандански бр. 27, Стојаково,

TEAK SELECTION

(220) 09/10/2019

Богданци, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 34 Жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

(591) светло и темно зелена, сива, бела
(531) 19.07.01;27.05.01

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

(551) индивидуална
(510, 511)

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

кл. 32 алкохолни пијалоци
кл. 35 промет на големо и мало со

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за

алкохолни пијалоци

ослободување на аеросоли кои содржат

(210) TM 2019/1116

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

(220) 27/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Стојановска Соња ул. Народна

цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски

Револуција бр. 118 А, Куманово, MK
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кл. 9 исправувачи на електрична струја;

(540)

мрежни трансформатори

BYLAZORA
(551) индивидуална

(210) TM 2019/1152

(510, 511)

(220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020
(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија

кл. 33 вино
(210) TM 2019/1124

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR

(220) 10/10/2019

(442) 31/01/2020
(731) Mylan Healthcare GmbH Lütticher
Straße 5, 53842 Troisdorf, DE

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) розева, бела

Brufenex

(531) 26.04.18;27.05.01

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати имено за

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

третирање на настинки, ринитис,
ринофарингитис и грип

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

(210) TM 2019/1126

квасец, прашок за печење; сол, сенф;

(220) 10/10/2019

(442) 31/01/2020
(731) Трговско друштво за вработување
на инвалидни лица-заштитно друштво

оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

за трговија, производство и услуги

(210) TM 2019/1153

ЈОЛЕ ДООЕЛ Штип ул. Железничка 16А,
Штип, MK

(442) 31/01/2020
(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија

(540)

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град

(220) 21/10/2019

Пожега), HR
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
(531) 27.05.01;27.05.17

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 полначи за батерии
кл. 7 електрични апарати за заварување;
апарати за заварување на гас; апарати за
заварување со електричен лак,
електролачно заварување; апарати за
електролачно сечење
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оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз
(210) TM 2019/1155

(220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020
(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија
д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
(591) светло сина, темно сина, бела
(531) 26.04.18;27.05.01

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз
(591) светло кафена, темно кафена, бела,
(210) TM 2019/1154

црвена, светло сина
(531) 02.05.01;02.05.02;26.04.18

(220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020
(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија

(551) индивидуална

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

(540)

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

(591) сина, бела

(210) TM 2019/1156

(531) 26.04.18;27.05.01

(442) 31/01/2020
(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија
д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 21/10/2019

Пожега), HR

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

(540)

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз
(210) TM 2019/1159

(591) светло кафена, темно кафена, бела,

(220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020
(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија

зелена, црвена, светло сина, темно сина,
црна, жолта

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR

(531) 02.05.01;02.05.03;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

(591) црвена, бела, светло сива
(210) TM 2019/1158

(220) 21/10/2019

(531) 27.05.11;27.05.13

(442) 31/01/2020
(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија

(551) индивидуална
(510, 511)

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

Пожега), HR
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз
(210) TM 2019/1160

(220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020
(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија
д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
(591) светло кафена, темно кафена, бела

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.04.18;27.05.01
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за рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање); услуги на кампови за
летување (забава); услуги на личен тренер
(фитнес); услуги на спортски кампови
кл. 44 психолози (услуги на психолози);
терапевтски услуги; услуги за советување

(591) црвена, бела, светло сива
(531) 27.05.11;27.05.13

за здравјето; услуги на алтернативна
медицина; физикална терапија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,

(210) TM 2019/1171

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

(220) 22/10/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за трговија,
производство, услуги, издаваштво и

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

филмсака продукција ВАЛИЈАНТ
ДООЕЛ бул. Кузман Јосифовски - Питу

оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

бр. 25А/ Локал 15, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2019/1162

(220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020
(731) Милева Љупка ул. Јуриј Гагарин
53/34, Скопје, MK
(540)

(591) црена, бела, црна
(531) 24.09.02;24.13.02;24.15.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 издавање списанија и магазини

(591) сива, сина
(531) 26.11.12;27.05.01

кл. 35 услуги и продажба на големо и
мало на предмети за лична употреба

(551) индивидуална

кл. 41 продукција, дистрибуција,
изнајмување и прикажување на филмови

(510, 511)
кл. 35 дизајнирање рекламен материјал;

кл. 43 услуги на приготвување на храна и
пијалоци, кафе-бар услуги

компјутерско рекламирање преку
интернет; рекламирање

кл. 45 агенции за лични контакти

кл. 41 известување за рекреација; обука
(тренирање), објавување книги;

(210) TM 2019/1173

одржување часови по фитнес;

(220) 24/10/2019
(442) 31/01/2020

организирање и водење работилници
(обука); организирање и водење семинари;
практична обука (цемонстрирање); услови
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(731) АУРА СТОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз

(731) Кацарски Владимир ул. Бул. Јане

Скопје ул. Булевар Крсте Мисирков бр.

Сандански бр.116/5-6, 1000, Скопје, MK

9А , Скопје, MK

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

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

(540)

(540)

(591) бела, сива, небесно сина, темно
сина, зелена, кафена, црна
(531) 27.05.11
(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; производи од

другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;

обичен метал што не се вкпучени во
другите класи

стапови за одење; камшици и сарачки
производи

кл. 9 научни, вселенски, наутички,
геодетски, фотографски, кинематографски
и оптички апарати и инструменти, како и

кл. 25 облека, обувки и капи; текстил
кл. 35 рекламирање; водење на

апарати и инструменти за мерење тежина,
мерење, сигнализирање, проверка

работење; управување со работи;
канцелариски работи
(210) TM 2019/1179

(контрола), апарати и инструмети за
спроведување, вклучување и искпучување,
(220) 25/10/2019

трансформирање, акумулирање,

(442) 31/01/2020
(731) ТДПТУ НЕТАМ ДОО Драган и др.
ДОО увоз-извоз ул. 534 бр. 22-б, с.

регулирање или контрола на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или

Марино, 1000, Скопје, MK

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

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

(540)

регистраски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери; уреди за спречување,

IZONET
(551) индивидуална
(510, 511)

врзување, таложење или отстранување на
прашина; апарати за гаснење пожар

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
(210) TM 2019/1216

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури
и производи од скапоцени метали или

(220) 05/11/2019

обложени со нив, што не се опфатени со

(442) 31/01/2020

другите кпаси; накит; скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 19 неметални градежни материјали;
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конструкции за градби што не се од метал;

вафли

неметални преносни конструкции

кл. 35 продажба на големо и мало на

(210) TM 2019/1217

тестенини и слаткарски производи; имено
бисквити, колачиња, тортици и вафли

(220) 05/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) RAVАNICA DOO Borivoja

(210) TM 2019/1219

Velimanoviša bb, 35230 Šuprija, RS

(220) 05/11/2019

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

УНИОН-ДБЗ ДООЕЛ Скопје ул. Цветан

(540)

Димов бр. 98/1-10, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

BONŽITA

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 16 хартија; картон; печатарски
производи (печатени материјали);
канцелариски материјали; пластични
материјали за пакување (кои не се
вклучени во другите класи)
кл. 30 тестенини и слаткарски производи;
имено бисквити, колачиња, тортици и
вафли
кл. 35 продажба на големо и мало на
тестенини и слаткарски производи; имено
бисквити, колачиња, тортици и вафли

(591) бела, зелена, светло зелена, сива

(210) TM 2019/1218

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(531) 26.13.25;27.05.04
(551) индивидуална

(220) 05/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) RAVАNICA DOO Borivoja
Velimanoviša bb, 35230 Šuprija, RS

науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и
шумарството, сурови вештачки смоли,

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

сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеши за гасење пожар;

(540)

препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за

ROMANSA
(551) индивидуална

конзервирање прехрамбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи

(510, 511)
кл. 16 хартија; картон; печатарски

материи) наменети за индустријата

производи (печатени материјали);
канцелариски материјали; пластични

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за

материјали за пакување (кои не се
вклучени во другите класи)

чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија;

кл. 30 тестенини и слаткарски производи;

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на

имено бисквити, колачиња, тортици и
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забите

пијалоци; привремено сместување;

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

служење храна и пијалаци; кафетерии

препарати;санитарни препарати за
медицински цели;диететска храна и

(експрес ресторани) ресторани; ресторани
со самопослужување

супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употраба, храна за

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината

бебиња;додатоци во исхраната за луѓе и
животни;фластери, материјали за

на луѓето или животните; услуги од
областа на земјоделството,

завои;материјали за пломбирање заби и

градинарството и шумарството ;

забарски смоли;средства за
дезинфекција;препарати за уништување

медицинска помош; болници; здравствена
заштита; клиники (медицински клиники);

штетници;фунгициди, хербициди

медицински клиники; закрепнување
(болници за закрепнување); здравствени

(210) TM 2019/1220

центри; негување болни луѓе; терапија
(физикална терапија) подготвување на

(220) 06/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за угостителство,

рецепти во аптеки; забарство; ортодонски

трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ
ДООЕЛ Тетово

услуги; помош при породување
(акушерство); фармацевстви совети;

ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал
3, Тетово, MK

медицински совети за лица со
инвалидитет; терапевтски услуги; услуги

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

за советување за здравјето; физикална
терапија

(540)
(210) TM 2019/1221

(220) 06/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ
ДООЕЛ Тетово
ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал

(591) сина, сива
(531) 27.05.08;27.05.11
(551) индивидуална

3, Тетово, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

(540)

канцелариски работи; услуги за
посредување во трговија; агенции за
рекламирање; маркетинг; маркетинг
истражување; обезбедување деловни
информации преку веб-страница:

(591) сина, сива

објавување рекламни текстови; пишување
рекламни текстови; трговија на големо и

(531) 27.05.08;27.05.11
(551) индивидуална

мало со фармацевтски производи
кл. 43 услуги за подготвување храна и

(510, 511)
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кл. 35 рекламирање; водење на

Formolis

работење; управување со работи;

(551) индивидуална
(510, 511)

канцелариски работи; услуги за
посредување во трговија; агенции за

кл. 5 фармацевтски производи

рекламирање; маркетинг; маркетинг
истражување; обезбедување деловни

(210) TM 2019/1236

информации преку веб-страница:
објавување рекламни текстови; пишување

(220) 06/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

рекламни текстови; трговија на големо и

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

мало со фармацевтски производи
кл. 43 услуги за подготвување храна и

Istanbul, TR

пијалоци; привремено сместување;
служење храна и пијалаци; кафетерии

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

(експрес ресторани) ресторани; ресторани
со самопослужување

(540)

Formday

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; услуги од

(551) индивидуална
(510, 511)

областа на земјоделството,
градинарството и шумарството ;

кл. 5 фармацевтски производи

медицинска помош; болници; здравствена
заштита; клиники (медицински клиники);

(210) TM 2019/1237

(220) 06/11/2019

медицински клиники; закрепнување

(442) 31/01/2020
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

(болници за закрепнување); здравствени
центри; негување болни луѓе; терапија

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

(физикална терапија) подготвување на
рецепти во аптеки; забарство; ортодонски

Istanbul, TR

услуги; помош при породување
(акушерство); фармацевстви совети;

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

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(540)

Tioplus

медицински совети за лица со
инвалидитет; терапевтски услуги; услуги
за советување за здравјето; физикална

(551) индивидуална
(510, 511)

терапија

кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2019/1235

(220) 06/11/2019

(210) TM 2019/1239

(220) 08/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

(442) 31/01/2020
(731) Акционерско друшто за

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, MK

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(731) ИНФОРМ ДОО ул. Орце Николов

(540)

190/3/6, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) темно сина, светло сина, бела
(531) 26.13.25;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, розева, црна, бела, жолта
(531) 24.01.15;25.01.19;27.07.11

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(551) индивидуална
(510, 511)

апарати и инструменти, како и апарати за

кл. 33 вино
(210) TM 2019/1240

мерење тежина, мерење сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и

(220) 08/11/2019

инструменти за спасување и обучување;
апарати и инструменти за спроведување,

(442) 31/01/2020
(731) Акционерско друшто за

вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,

производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

регулирање или контрола на електрична

импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, MK

енергија; апарати за снимање, шренос или
репродукција на звук или слика; магнетски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски мачини и механизми за

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар;
уреди за мониторинг на квалитет на
воздух, сензори за одредување квалитет
на воздух, преносни уреди за инспекциски
увид
кл. 11 апарати и машини за прочистување
на воздухот, филтри за воздух

(591) зелена, розева, црна, бела, сива

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се

(531) 24.01.15;25.01.19;27.07.11
(551) индивидуална

однесуваат на истите; услуги за собирање
податоци за квалитетот на воздухот

(510, 511)
кл. 33 вино
(210) TM 2019/1241

(210) TM 2019/1242

(220) 08/11/2019

(220) 08/11/2019
(442) 31/01/2020

(442) 31/01/2020
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(731) DDP Specialty Electronic Materials

кл. 19 неметални градежни материјали,

US 8, LLC 974 Centre Road,

цврсти неметални цевки за градба, асвалт,

Wilmington,Delaware 19805, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

црна смола и битумен, неметални
преносни конструкции и споменици што не

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

се од метал
materialet jometalike të ndërtimit, gypat e
fortë jometalikë për ndërtim, asfalt, rrëshirë e
zezë kl. dhe bitumen, konstrukcionet

SILVADUR
(551) индивидуална

jometalike të transferueshme dhe

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за употреба во

përmendoret qënuk janë prej metali
кл. 36 осигурување, финансиски работи,

производството на биоциди, гермициди и

работи поврзани за недвижен имот;
sigurime, punë finansiare, punë të

фунгициди што се користат во
неземјоделски сектори, а не производи за

ndërlidhura me patundshmëri
кл. 37 градежни конструкции, поправки и

уништување на штетници, инсекти или
мушички

инсталациски услуги; konstruksione

кл. 5 биоциди, гермициди и фунгициди
што се користат во неземјоделски сектори,

ndërtimore, përmirësime dhe shërbime
instaluese

а не производи за уништување на

кл. 38 телекомуникации; telekomunikime

штетници, инсекти или мушички;препарати
за неутрализирање на мирис

(210) TM 2019/1286

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи
(210) TM 2019/1246

(220) 15/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) ДПТУ Иванови Текстил Трејд
ДООЕЛ Струмица ул. Бел Камен бр. 11,
Струмица, MK

(220) 11/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Саити Хабиљ; Saiti Habil ул.
Благоја Тоска бр. 318; rr. Blagoja Toska

(740) Иванова Благородна ул. Бел Камен
бр. 11, Струмица
(540)

nr. 318, Тетово; Tetovë, MK

Nbb Fashion

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работа;
канцелариски работи
(210) TM 2019/1289

(220) 18/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП ул. Гоце

(591) бела, сина, црвена; e bardhë, e
kaltërt, e kuqe
(531) 26.01.16;26.01.20

Делчев бр. 167А, Штип, MK
(740) Миладинов Роберто ул. Сутјеска бр.
51А

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)
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ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
бр. 134, Тетово, MK
(540)
(591) жолта, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 испорачување
стоки;складирање;складирање стоки;
транспортирање стоки; растоварање
товар; пакување стоки
(210) TM 2019/1292

(220) 19/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за производство на

(591) темно и светло портокалова, темно и
светло кафена, жолта, бела

мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО

(531) 08.07.03;19.03.25
(551) индивидуална

ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
бр. 134, Тетово, MK

(510, 511)
кл. 30 тестенини за исхрана

(540)

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на тестенини за
исхрана
(210) TM 2019/1294

(220) 19/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
(591) црвена,темно црвена, жолта,

бр. 134, Тетово, MK

портокалова, темно и светло кафена, бела
(531) 08.07.03;08.07.11;19.03.25

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 тестенини за исхрана
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на тестенини за
исхрана
(210) TM 2019/1293

(220) 19/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за производство на

(591) црвена, темно црвена, жолта,

мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО

(531) 08.07.03;08.07.11;19.03.25
(551) индивидуална

портокалова, бела, кафена
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(510, 511)
кл. 30 тестенини за исхрана
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на тестенини за
исхрана
(210) TM 2019/1295

(220) 19/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО

(591) црвена, темно црвена, жолта,
портокалова, темно и светло кафена, бела

ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
бр. 134, Тетово, MK

(531) 08.07.03;08.07.11;19.03.25
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30 макарони, тестенини за исхрана
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на макарони и
тестенини за исхрана
(210) TM 2019/1297

(220) 19/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување ЕКО
(591) црвена, темно црвена, жолта,

ПАКУВАЊЕ ДОО увоз-извоз Струмица

портокалова, темно и светло кафена, бела
(531) 08.07.03;08.07.11;19.03.25

ул. 22-ри Декември бр. 3, 2400,
Струмица, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул.
Кочо Рацин бр. 7А/1-6, 1000, Скопје

кл. 30 резенки од тесто, тестенини за
исхрана

(540)

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на резенки од тесто и
тестенини за исхрана
(210) TM 2019/1296

(220) 19/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито

(591) светло зелена, сина, бела
(531) 26.01.12

бр. 134, Тетово, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)
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кл. 35 маркетинг; огласување

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.

кл. 39 транспортирање; транспортирање

Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц

стоки; складирање; складирање стоки;
пакување стоки; превезување и

1/10, 1000, Скопје
(540)

складирање на ѓубре; изнајмување на
контејнери за складирање
кл. 40 преработување на отпад;
рециклирање (рециклирање отпад);

(591) црвена, бела, црна

уништување отпад и ѓубре; палење отпад

(531) 26.04.18;27.05.23;27.05.24

и ѓубре; рециклирање на отпад и
ѓубре;сортирање отпад и материјали за

(551) индивидуална
(510, 511)

рециклирање (трансформирање)
(210) TM 2019/1300

кл. 35 рекламирање; огласување, водење
на работење; управување со работи;

(220) 21/11/2019

канцелариски работи; пишување на
рекламни текстови; изнајмување на време

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

за рекламирање на сите комуникациски

БЕСТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ ДООЕЛ
Скопје Луј Пастер бр. 5, Скопје, MK

средства; истражување на пазарот;
истражување на јавното мислење;

(740) Мартин Бошкоски ул. Македонија бр.
11/1-5, Скопје

консултантски услуги за комуникациски
стратегии за односи со јавност; маркетинг;

(540)

објавување на рекламни текстови;
оптимизација на промет на веб-страница;
давање на деловни информации преку
веб-страница; рекламирање он- лајн на
информатичка мрежа; услуги за односи со
медиуми
кл. 38 телекомуникации; бази на
податоци, безжична радиодифузија;
изнајмување на време на пристап на

(591) бела, кафена

светски информатички мрежи; пренос на

(531) 26.02.08;27.05.04
(551) индивидуална

видеосодржини на барање; пристап на
светски информатички мрежи; услуги на

(510, 511)
кл. 44 козметички салон
(210) TM 2019/1303

агенции за вести
кл. 41 пишување на текстови кои не се
рекламни текстови; образование; обука;
забава; спортски и културни активности

(220) 21/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за консалтинг и
маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ

(210) TM 2019/1304

(220) 21/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за консалтинг и
маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ

увоз-извоз Зелениково ул. 5 бр. 132,
Зелениково, MK

увоз-извоз Зелениково ул. 5 бр. 132,
Зелениково, MK
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(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.

Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц

Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц

1/10, 1000, Скопје
(540)

1/10, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, сива

(591) црвена, бела, сива

(531) 24.17.01;27.05.17
(551) индивидуална

(531) 24.17.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; огласување, водење

кл. 35 рекламирање; огласување, водење
на работење; управување со работи;

на работење; управување со работи;
канцелариски работи; пишување на
рекламни текстови; изнајмување на време

канцелариски работи; пишување на
рекламни текстови; изнајмување на време

за рекламирање на сите комуникациски
средства; истражување на пазарот;

за рекламирање на сите комуникациски
средства; истражување на пазарот;
истражување на јавното мислење;

истражување на јавното мислење;
консултантски услуги за комуникациски
стратегии за односи со јавност; маркетинг;

консултантски услуги за комуникациски
стратегии за односи со јавност; маркетинг;

објавување на рекламни текстови;
оптимизација на промет на веб-страница;

објавување на рекламни текстови;
оптимизација на промет на веб-страница;

давање на деловни информации преку
веб-страница; рекламирање он- лајн на

давање на деловни информации преку
веб-страница; рекламирање он- лајн на
информатичка мрежа; услуги за односи со

информатичка мрежа; услуги за односи со
медиуми
кл. 38 телекомуникации; бази на

медиуми
кл. 38 телекомуникации; бази на

податоци, безжична радиодифузија;
изнајмување на време на пристап на

податоци, безжична радиодифузија;
изнајмување на време на пристап на

светски информатички мрежи; пренос на
видеосодржини на барање; пристап на

светски информатички мрежи; пренос на
видеосодржини на барање; пристап на
светски информатички мрежи; услуги на

светски информатички мрежи; услуги на
агенции за вести
кл. 41 пишување на текстови кои не се

агенции за вести
кл. 41 пишување на текстови кои не се

рекламни текстови; образование; обука;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2019/1305

рекламни текстови; образование; обука;
забава; спортски и културни активности

(220) 21/11/2019

(210) TM 2019/1311

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за консалтинг и
маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ

(220) 26/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Трговско друштво за компјутерско
програмирање и услуги СИМФОНИ

увоз-извоз Зелениково ул. 5 бр. 132,
Зелениково, MK

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ул.Филип
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Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда1-

компјутерски системи, услуги од областа

11ти кат, Скопје, MK

на графичкиот дизајн, давање

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул.
Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје

информации за компјутерски технологии и
програмирање преку интернет-страници,

(540)

креирање и одржување интернет страници
за трети лица

СИМФОНИ ДИГИТАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/1312

(220) 26/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Трговско друштво за компјутерско
програмирање и услуги СИМФОНИ

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема,
изработка на: компјутерски програми,
компјутерски софтвер, компјутерски

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ул.Филип
Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда1-

оперативни програми, апликации за
компјутерски софтвери што можатда се

11ти кат, Скопје, MK

преземат и системи за обработка на
податоци

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул.
Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје

кл. 35 собирање, ажурирање и одржување
информации во компјутерски бази на

(540)

SYMPHONY DIGITAL

податоци и нивна систематизација и
давање на аутсорсинг услуги
кл. 38 обезбедување пристап до бази на

(551) индивидуална
(510, 511)

податоци, услуги за онлајн форуми, проток
на податоци, кориснички пристап и

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема,
изработка на: компјутерски програми,

телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска мрежа, давање информации

компјутерски софтвер, компјутерски
оперативни програми, апликации за

од областа на телекомуникациите,

компјутерски софтвери што можатда се

комуникација со помош на компјутерски
терминали, пренесување слики и пораки

преземат и системи за обработка на
податоци

со помош на компјутери и пренос на
дигитални датотеки

кл. 35 собирање, ажурирање и одржување
информации во компјутерски бази на

кл. 42 обновување на комјутерски бази на
податоци, умножување и осовременување

податоци и нивна систематизација и
давање на аутсорсинг услуги

на компјутерските програми, електронско

кл. 38 обезбедување пристап до бази на

зачувување податоци, консултации за
безбедноста на податоците и безбедноста

податоци, услуги за онлајн форуми, проток
на податоци, кориснички пристап и

на Интернетот, обезбедување
советодавни услуги од областа на

телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска мрежа, давање информации

телекомуникациските технологии и
компјутерската технологија како и услуги

од областа на телекомуникациите,
комуникација со помош на компјутерски

на надворешни фирми во областа на

терминали, пренесување слики и пораки

информациските технологии,
надгледување компјутерски системи

со помош на компјутери и пренос на
дигитални датотеки

заради откривање неовластен пристап или
повреда на податоци, анализа на

кл. 42 обновување на комјутерски бази на
податоци, умножување и осовременување
133

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

на компјутерските програми, електронско

(731) DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE

зачувување податоци, консултации за

YUNIRISK DOO, BEOGRAD Simina 18,

безбедноста на податоците и безбедноста
на Интернетот, обезбедување

11000, Beograd, RS

советодавни услуги од областа на
телекомуникациските технологии и

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

компјутерската технологија како и услуги
на надворешни фирми во областа на

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

информациските технологии,
надгледување компјутерски системи
заради откривање неовластен пристап или
повреда на податоци, анализа на
компјутерски системи, услуги од областа

(591) зелена
(531) 27.05.17

на графичкиот дизајн, давање
информации за компјутерски технологии и

(551) индивидуална
(510, 511)

програмирање преку интернет-страници,

кл. 40 согорување на смет и отпад;

креирање и одржување интернет страници
за трети лица

хемиско рециклирање на отпадни
производи; хемиска обработка на отпадни

(210) TM 2019/1313

производи; уништување на отпад; услуги
на обработка на опасен отпад; согорување

(220) 27/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Здружение на медицински сестри,

на отпад; преработка на отпадно масло;
обезбедување на информации кои се

техничари, акушерки и стоматолошки

однесуваат на рециклирање на отпад;

сестри ЗА НАС Скопје ул.„11-ти
Октомври“ бр. 17, 1000, Скопје, MK

прочистување на индустриски отпадни
води; рециклирање и третман на отпад и

(540)

смет; рециклирање на отпадни материи;
рециклирање на отпадни производи;
сортирање, трансформација на отпад и
материјали кои може да се рециклираат;
третман на хемиски отпад; третман на
опасен отпад; третман на токсичен отпад;
третман на отпад; третман на отпадни
води од индустриски процеси; третман на
отпадни води од производни операции;
уништување на отпад и смет; согорување
на отпад и смет; преработка на отпад;

(531) 02.09.01;02.09.14;27.05.04
(551) индивидуална

услуги на рециклажа на отпад; хемиска
обработка на издувни гасови со
согорување на фосилни горива

(510, 511)
кл. 41 организирање на конгреси
семинари и работилници
(210) TM 2019/1317

кл. 41 образовни услуги, обезбедување на
обуки, подготовка и водење на семинари

(220) 29/11/2019

во врска со преработка и згрижување на

(442) 31/01/2020

отпад
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кл. 42 следење на животна средина со
цел за обработка на отпад;истражувања
кои се однесуваат на анализа на
отпад;следење на животна средина во
депонии;услуги на техничко
истражување;научно истражување и
анализи;научно истражување и
развој;научни истражувања кои се
однесуваат на екологија;истражувања

(591) златно жолта
(531) 26.01.18;26.03.12;27.05.01

врзани за заштита на животна
средина;советодавни услуги во врска со

(551) индивидуална
(510, 511)

енергетска ефикасност;истражувања во
област на енергија

кл. 41 коцкање (играње за пари)
(210) TM 2019/1323

(210) TM 2019/1320

(220) 29/11/2019

(220) 29/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Адвокат Даниел Иваноски ул.

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за приредување игри на
среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје

Филип Втори Македонски бр. 13/8, 7000,
Битола, MK

бул. 8-ми Септември бр. 16, 1000,
Скопје, MK

(540)

(540)

(591) црна, бела, темно црвена
(531) 17.03.00;27.01.00;28.05.00;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 канцелариски работи
кл. 41 обуки
кл. 45 услуги при водење судски процеси;

(591) црна, златно жолта
(531) 26.01.18;26.03.12;27.05.01

услуги за изработка на правни документи

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/1324

кл. 41 коцкање (играње за пари)
(210) TM 2019/1321

(220) 29/11/2019

(442) 31/01/2020
(731) Здружение на моторциклисти

(220) 29/11/2019

Ѓорги Стефановски ул. Филип Втори
Македонски бр. 13/8, 7000, Битола, MK

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за приредување игри на

(540)

среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје
бул. 8-ми Септември бр. 16, 1000,
Скопје, MK
(540)
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(531) 27.01.00;28.11.00;29.01.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 неметални градежни материјали;
композитни структури (не-метални) за
обложување на површини; композитни
облоги (фасадни изведби); композитни
плочи за обложување на ѕидови,
парапетни плочи
(591) црна, сива, бела, црвена
(531) 15.01.00;27.01.00;29.01.08

кл. 20 мебел, кујнски плотни, медицински
и лабораториски плотни, приемни пултови,

(551) индивидуална

хотелски дескови, маси, канцелариски
бироа, мијалници, садопери, мијалници

(510, 511)
кл. 39 организирање патувања; возачи на

(подметки или прекривки што може да се
извадат за мијалници), декоративни

мотори (услуги на возачите), галерии за
возила (измнјмување галерии за возила)

елементи

гаражи (изнајмување гаражи), земање под
наем паркинг простории, земање под наем

кл. 40 обработка на материјали

возила, излети (организирање на излети),

(210) TM 2019/1326

лични возила (изнајмување на лични
возила), лични возила (превоз со лични

(442) 31/01/2020
(731) РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово ул.
Охридска бр. 15, Тетово, MK

возила), навигациски услуги,
организирање излети, паркиралишта

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(услуги на паркиралишта), патници (превоз

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на патници), патувања (организирање на
патувања), патувања (резервации за
патувања) посредување при превоз,
придружба на патници, упаства

(531) 27.05.17;28.11.00;29.01.08

/информации/ за превоз
(210) TM 2019/1325

(220) 02/12/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 02/12/2019

кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни

(442) 31/01/2020
(731) Друштво за производство,

возила), машински спојници и
трансмисиски елементи (освен за

трговија и консалтинг ОРНАМАКС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул.Видое

сувоземни возила), земјоделски направи

Смилевски Б 7/9/, 1000, Скопје, MK

(кои не се рачни), инкубатори за јајца;
електрични соковници; кујнски мелници,

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

електрични; електрични машини за
вшмукување воздух; машини за употреба

(540)

во домаќинствата; електрични машини за
мелење; машини за обработка на месо;
машини за перење алишта; машини за

(591) црна, бела, портокалова

миење садови; машини за пеглање;
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машини за плетење; машини за сецкање и

делови од машини; вентилатори; греалки

рендање за зеленчук; машини за шиење;

за бањи; греалки за воздух; електрични

машини на компресиран воздух; машини
со центрифуга; центрифуги за сушење;

апарати за кафе; електрични апарати за
сушење алишта; сушари за алишта;

миксери електрични за употреба во
домаќинството; правосмукалки; блендери

електрични апарати за филтрирање кафе;
замрзнувачи; котли за греење; машини за

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),

печење леб; микробранови печки (апарати
за готвење); машини и апарати за мраз;

ладење, сушење, вентилација,

печки (грејни апарати); уреди за ладење

снабдување со вода и за санитарни
намени; машини за перење; машини за

на печките; пумпи за топлење; електрични
радијатори; радијатори (греење);

сушење; машини за перење и сушење;
ладилници без замрзнувач; ладилници со

радијатори на централно греење;
разладни уреди и апарати; рерни за

замрзнувач; замрзнувачи хоризонтални и
вертикални; вградени ладилници со

загревање чинии; рерни со топол воздух;
садови за ладење; скари (апарати за

замрзнувач; вградени ладилници без

готвење); скари на јаглен; плински скари;

замрзнувач; електрични шпорети;
комбинирани шпорети на гас и струја

соларни колектори (греење); соларни
печки; тостери за леб; уреди за правење

(плински и електрични); шпорети на гас
(плински шпорети); вградени рерни;

леб; уреди за влажнење на воздухот, за
радијатори за централно греење; уреди за

вградени плотни; вградени микробранови
печки; вградени апарати за кафе; вградени

ладење на водата; уреди и апарати за
вентилација (климатизација); уреди и

машини за миење садови; електрични

машини за ладење; уреди на пареа за

бојлери; проточни бојлери; соларни
бојлери; комбинирани бојлери за парно;

пеглање ткаенина; фрижидери; чешми со
ладна и топла вода; шпорети; кујнски

топлотни пумпи; клима уреди инвертер и
ON/OFF VRF клима уреди; чилери;

шпорети (рерни); шпорети за готвење;
ладилници за вино електрични; греалки;

електрични радијатори за бања;
надворешни клима уреди; тостери;

кварцни греалки; плински греалки;
конвектори; греалки со вентилатор; инфра

електрични фритези; електрични бокали;

црвени греалки; радијатори на масло;

електрични скари; електрични машини за
мелење месо; сецкалки; кафемати;

електрични мини шпорети; плински мини
шпорети; плински шпорети; шпорети на

електрични решоа; плински решоа;
комбинирани решоа плински и електрични;

дрва; фурни; вентилатори; вентилатори со
вода; електрични апарати за домаќинство;

фенови; обликувачи за коса; депилатори;
пегли; апарати за филтрирање на вода;

осветлување за велосипеди; бела техника
кл. 12 возила, апарати за движење по

аспиратори за кујни; апарати за ладење

земја, воздух или вода; велосипеди;

пијалоци; апарати и машини за ладење;
апарати и уреди за ладење; апарати за

велосипеди на акумулатор; детски
велосипеди; трицикли; мотори; тротинети;

јонизирање на воздух; апарати за сушење
на воздухот;апарати и машини на

електрични тротинети; додатоци за
велосипеди; возила за движење на

прочистување на воздухот; бојлери на гас;
бојлери за пералници; бојлери што не се

различен вид на погон
кл. 35 огласување; водење на работење;
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управување со работи; канцелариски

ON/OFF, VRF кпима уреди, чилери,

работи; рекламирање; услуги при увоз-

електрични радијатори за бања,

извоз и продажба на големо и мало со:
машини и машински алати, мотори и

надворешни клима уреди, тостери,
електрични фритези, електрични бокали,

погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојници и

електрични скарил, електрични машини за
мелење месо, сецкалки, кафемати,

трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи

електрични решоа, плински решоа,
комбинирани решоа плински и електрични,

(кои не се рачни), инкубатори за јајца,

фенови, обликувачи за коса, депилатори,

електрични соковници, кујнски мелници
електрични, електрични машини за

пегли, апарати за филтрирање на вода,
аспиратори за кујни, апарати за ладење

вшмукување воздух, машини за употреба
во домаќинствата, електрични машини за

пијалоци, апарати и машини за ладење,
апарати и уреди за ладење, апарати за

мелење, машини за обработка на месо,
машини за перење алишта, машини за

јонизирање на воздух, апарати за сушење
на воздухот, апарати и машини на

миење садови, машини за пеглање,

прочистување на воздухот, бојлери на гас,

машини за плетење, машини за сецкање и
рендање за зеленчук, машини за шиење,

бојлери за пералници, бојлери што не се
делови од машини, вентилатори, греалки

машини на компресиран воздух, машини
со центрифуга, центрифуги за сушење,

за бањи, греалки за воздух, електрични
апарати за кафе, електрични апарати за

миксери, електрични, за употреба во
домаќинството, правосмукалки, блендери,

сушење алишта, сушари за алишта,
електрични апарати за филтрирање кафе,

машинки за пострижување, машинки за

замрзнувачи, котли за греење, машини за

бричење, апарати за осветлување,
греење, производство на пареа, варење

печење леб, микробранови печки (апарати
за готвење), машини и апарати за мраз,

(готвење), ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни

печки (грејни апарати), уреди за ладење
на печките, пумпи за топлење, електрични

намени, машини за перење, машини за
сушење, машини за перење и сушење,

радијатори, радијатори (греење),
радијатори на централно греење,

ладилници без замрзнувач, ладилници со

разладни уреди и апарати, рерни за

замрзнувач, замрзнувачи хоризонтални и
вертикални, вградени ладилници со

загревање чинии, рерни со топол воздух,
садови за ладење, скари (апарати за

замрзнувач, вградени ладилници без
замрзнувач, електрични шпорети,

готвење), скари на јаглен, плински скари,
соларни колектори (греење), соларни

комбинирани шпорети на гас и струја
(плински и електрични), шпорети на гас

печки, тостери за леб, уреди за правење
леб, уреди за влажнење на воздухот за

(плински шпорети), вградени рерни,

радијатори за централно греење, уреди за

вградени плотни, вградени микробранови
печки, вградени апарати за кафе, вградени

ладење на водата, уреди и апарати за
вентилација (климатизација), уреди и

машини за миење садови, електрични
бојлери, проточни бојлери, соларни

машини за ладење, уреди на пареа за
пеглање ткаенина, фрижидери, чешми со

бојлери, комбинирани бојлери за парно,
топлотни пумпи, клима уреди инвертер и

ладна и топла вода, шпорети, кујнски
шпорети (рерни), шпорети за готвење,
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ладилници за вино електрични, греалки,

антени, кујнски ваги, даски за пеглање,

кварцни греалки, плински греалки,

куќни или кујнски апарати и садови

конвектори, греалки со вентилатор, инфра
црвени греалки, радијатори на масло,

(210) TM 2019/1327

електрични мини шпорети, плински мини
шпорети, плински шпорети, шпорети на

(442) 31/01/2020
(731) РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово ул.

дрва, фурни, вентилатори, вентилатори со
вода, електрични апарати за домаќинство,

Охридска бр. 15, Тетово, MK

осветлување за велосипеди, бела техника,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода, велосипеди, велосипеди

(540)

(220) 02/12/2019

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на акумулатор, детски велосипеди,
трицикли, мотори, тротинети, електрични
тротинети, додатоци за велосипеди, игри и
играчки, детски играчки, лулашки, детски

(591) портокалова, бела
(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.01

лулашки, трицикли за деца, колички за

(551) индивидуална
(510, 511)

деца, детски коли на педали, детски коли
на батерија, детски мотори, мотори на

кл. 7 машини и машински алати, мотори и

батерија, дубаци, електричен прибор за
маникирање, електрични турпии за нокти,

погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојници и

инструменти за потстрижување на коса,
електрични и неелектрични направи за

трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи

виткање коса (рачни направи за виткање

(кои не се рачни), инкубатори за
јајца;електрични соковници;кујнски

коса), машинки за бричење електрични и
неелектрични, машинки за депилација

мелници, електрични;електрични машини

електрични и неелектрични, машинки за
потсрижување брада, прибор за педикир,

за вшмукување воздух;машини за
употреба во домаќинствата;електрични

прибор за маникир, пегли неелектрични,
миксери [блендери] неелектрични за

машини за мелење;машини за обработка
на месо;машини за перење

употреба во домаќинствата, телевизори,

алишта;машини за миење садови;машини
за пеглање;машини за плетење;машини за

телевизиски апарати, компјутери,
компјутерски тастатури, компјутерско

сецкање и рендање за зеленчук;машини

глувче, апарати за далечинско
управување, звучници, слушалки, мобилни

за шиење;машини на компресиран
воздух;машини со центрифуга;центрифуги

телефони, преносни снимачи на звук,
приемници (ауди и видео приемници),

за сушење;миксери електрични за
употреба во

чистачи за екран, држачи за електрични

домаќинството;правосмукалки;блендери
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

калеми, компакт дискови (аудио и видео),
компакт диск плеери, компакт дискови

производство на пареа, варење (готвење),

(меморија само за читање), куќишта, тв
акцесоари (далечински управувач, држач

ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни

за тв), ваги, подни ваги, сет топ бокс и

намени; машини за перење; машини за
сушење; машини за перење и сушење;
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ладилници без замрзнувач; ладилници со

разладни уреди и апарати; рерни за

замрзнувач; замрзнувачи хоризонтални и

загревање чинии; рерни со топол воздух;

вертикални; вградени ладилници со
замрзнувач; вградени ладилници без

садови за ладење; скари (апарати за
готвење); скари на јаглен; плински скари;

замрзнувач; електрични шпорети;
комбинирани шпорети на гас и струја

соларни колектори (греење); соларни
печки; тостери за леб; уреди за правење

(плински и електрични); шпорети на гас
(плински шпорети); вградени рерни;

леб; уреди за влажнење на воздухот, за
радијатори за централно греење; уреди за

вградени плотни; вградени микробранови

ладење на водата; уреди и апарати за

печки; вградени апарати за кафе; вградени
машини за миење садови; електрични

вентилација (климатизација); уреди и
машини за ладење; уреди на пареа за

бојлери; проточни бојлери; соларни
бојлери; комбинирани бојлери за парно;

пеглање ткаенина; фрижидери; чешми со
ладна и топла вода; шпорети; кујнски

топлотни пумпи; клима уреди инвертер и
ON/OFF VRF клима уреди; чилери;

шпорети (рерни); шпорети за готвење;
ладилници за вино електрични; греалки;

електрични радијатори за бања;

кварцни греалки; плински греалки;

надворешни клима уреди; тостери;
електрични фритези; електрични бокали;

конвектори; греалки со вентилатор; инфра
црвени греалки; радијатори на масло;

електрични скари; електрични машини за
мелење месо; сецкалки; кафемати;

електрични мини шпорети; плински мини
шпорети; плински шпорети; шпорети на

електрични решоа; плински решоа;
комбинирани решоа плински и електрични;

дрва; фурни; вентилатори; вентилатори со
вода; електрични апарати за домаќинство;

фенови; обликувачи за коса; депилатори;

осветлување за велосипеди; бела техника

пегли; апарати за филтрирање на вода;
аспиратори за кујни; апарати за ладење

кл. 12 возила, апарати за движење по
земја, воздух или

пијалоци; апарати и машини за ладење;
апарати и уреди за ладење; апарати за

вода;велосипеди;велосипеди на
акумулатор;детски

јонизирање на воздух; апарати за сушење
на воздухот; апарати и машини на

велосипеди;трицикли;мотори;тротинети;ел
ектрични тротинети;додатоци за

прочистување на воздухот; бојлери на гас;

велосипеди;возила за движење на

бојлери за пералници; бојлери што не се
делови од машини; вентилатори; греалки

различен вид на погон
кл. 35 огласување; водење на работење;

за бањи; греалки за воздух; електрични
апарати за кафе; електрични апарати за

управување со работи; канцелариски
работи; рекламирање; услуги при увоз-

сушење алишта; сушари за алишта;
електрични апарати за филтрирање кафе;

извоз и продажба на големо и мало со:
машини и машински алати, мотори и

замрзнувачи; котли за греење; машини за

погонски машини (освен за сувоземни

печење леб; микробранови печки (апарати
за готвење); машини и апарати за мраз;

возила), машински спојници и
трансмисиски елементи (освен за

печки (грејни апарати); уреди за ладење
на печките; пумпи за топлење; електрични

сувоземни возила), земјоделски направи
(кои не се рачни), инкубатори за јајца,

радијатори; радијатори (греење);
радијатори на централно греење;

електрични соковници, кујнски мелници
електрични, електрични машини за
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вшмукување воздух, машини за употреба

пијалоци, апарати и машини за ладење,

во домаќинствата, електрични машини за

апарати и уреди за ладење, апарати за

мелење, машини за обработка на месо,
машини за перење алишта, машини за

јонизирање на воздух, апарати за сушење
на воздухот, апарати и машини на

миење садови, машини за пеглање,
машини за плетење, машини за сецкање и

прочистување на воздухот, бојлери на гас,
бојлери за пералници, бојлери што не се

рендање за зеленчук, машини за шиење,
машини на компресиран воздух, машини

делови од машини, вентилатори, греалки
за бањи, греалки за воздух, електрични

со центрифуга, центрифуги за сушење,

апарати за кафе, електрични апарати за

миксери, електрични, за употреба во
домаќинството, правосмукалки, блендери,

сушење алишта, сушари за алишта,
електрични апарати за филтрирање кафе,

машинки за пострижување, машинки за
бричење, апарати за осветлување,

замрзнувачи, котли за греење, машини за
печење леб, микробранови печки (апарати

греење, производство на пареа, варење
(готвење), ладење, сушење, вентилација,

за готвење), машини и апарати за мраз,
печки (грејни апарати), уреди за ладење

снабдување со вода и за санитарни

на печките, пумпи за топлење, електрични

намени, машини за перење, машини за
сушење, машини за перење и сушење,

радијатори, радијатори (греење),
радијатори на централно греење,

ладилници без замрзнувач, ладилници со
замрзнувач, замрзнувачи хоризонтални и

разладни уреди и апарати, рерни за
загревање чинии, рерни со топол воздух,

вертикални, вградени ладилници со
замрзнувач, вградени ладилници без

садови за ладење, скари (апарати за
готвење), скари на јаглен, плински скари,

замрзнувач, електрични шпорети,

соларни колектори (греење), соларни

комбинирани шпорети на гас и струја
(плински и електрични), шпорети на гас

печки, тостери за леб, уреди за правење
леб, уреди за влажнење на воздухот за

(плински шпорети), вградени рерни,
вградени плотни, вградени микробранови

радијатори за централно греење, уреди за
ладење на водата, уреди и апарати за

печки, вградени апарати за кафе, вградени
машини за миење садови, електрични

вентилација (климатизација), уреди и
машини за ладење, уреди на пареа за

бојлери, проточни бојлери, соларни

пеглање ткаенина, фрижидери, чешми со

бојлери, комбинирани бојлери за парно,
топлотни пумпи, клима уреди инвертер и

ладна и топла вода, шпорети, кујнски
шпорети (рерни), шпорети за готвење,

ON/OFF, VRF кпима уреди, чилери,
електрични радијатори за бања,

ладилници за вино електрични, греалки,
кварцни греалки, плински греалки,

надворешни клима уреди, тостери,
електрични фритези, електрични бокали,

конвектори, греалки со вентилатор, инфра
црвени греалки, радијатори на масло,

електрични скарил, електрични машини за

електрични мини шпорети, плински мини

мелење месо, сецкалки, кафемати,
електрични решоа, плински решоа,

шпорети, плински шпорети, шпорети на
дрва, фурни, вентилатори, вентилатори со

комбинирани решоа плински и електрични,
фенови, обликувачи за коса, депилатори,

вода, електрични апарати за домаќинство,
осветлување за велосипеди, бела техника,

пегли, апарати за филтрирање на вода,
аспиратори за кујни, апарати за ладење

возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода, велосипеди, велосипеди
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на акумулатор, детски велосипеди,
трицикли, мотори, тротинети, електрични
тротинети, додатоци за велосипеди, игри и
играчки, детски играчки, лулашки, детски
лулашки, трицикпи за деца, колички за
деца, детски коли на педали, детски коли
на батерија, детски мотори, мотори на
батерија, дубаци, електричен прибор за
маникирање, електрични турпии за нокти,
инструменти за потстрижување на коса,
електрични и неелектрични направи за

(531) 26.11.00;27.05.00;29.01.08
(551) индивидуална

виткање коса (рачни направи за виткање
коса), машинки за бричење електрични и

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски, апарати

неелектрични, машинки за депилација
електрични и неелектрични, машинки за
потсрижување брада, прибор за педикир,

за вагање, апарати за мерење,
сигнализирачки, контролни (проверка),

прибор за маникир, пегли неелектрични,
миксери [блендери] неелектрични за

апарати за спасување и настава; оптички
апарати и инструменти, вклучувајќи очила,

употреба во домаќинствата, телевизори,
телевизиски апарати, компјутери,

оптички леќи, очила за сонце, рамки за
очила, футроли за очила; апарати за
снимање, пренос или репродукција на

компјутерски тастатури, компјутерско
глувче, апарати за далечинско

звуци и слики; магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање; механизми

управување, звучници, слушалки, мобилни
телефони, преносни снимачи на звук,
приемници (ауди и видео приемници),

за апарати што се вклучуваат со паричка;
регистар-каси, сметачки машини и опрема
за обработка на податоци; компјутери,

чистачи за екран, држачи за електрични
калеми, компакт дискови (аудио и видео),

таблети, капаци за таблетни компјутери,
лаптопи, компјутерски бележници,

компакт диск плеери, компакт дискови
(меморија само за читање), куќишта, тв

преносни компјутери; слушалки; мобилни
телефони; спортски заштитувачи за глава,

акцесоари (далечински управувач, држач
за тв), ваги, подни ваги, сет топ бокс и
антени, кујнски ваги, даски за пеглање,

заштитни кациги, спортски заштитни

куќни или кујнски апарати и садови

кациги, визири за кациги
кл. 14 благородни метали и нивни легури;

(210) TM 2019/1330

накит, вклучувајќи прстени, обетки,
бразлетни, брошеви, ланчиња, ѓердани,

(220) 03/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) Pierre Balmain S.A.S. 44, rue

игли, привезоци за клучеви од благородни
метали, копчиња за накит, украси за

Francois 1er, 75008, Paris, FR

шапки, бисери [накит]; украсни игли;

(740) Друштво за застапување од областа

приврзоци за клучеви [прстени за клучеви
со ситни украси или украсни приврзоци];

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

петлици за ракавици; брошеви за
вратоврски; скапоцени камења,

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

полускапоцени камења; кутии за накит,
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кутии за презентации на накит

глава], маски за спиење

кл. 18 кожа и имитации на кожа; кожени

кл. 35 бизнис администрација;

кутии или табли, кожени кутии за чување
шапки; кожени украси за мебел; чанти

комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги;

(пликоа, торби) од кожа, за пакување;
женски чанти, кожени празни торби за

бизнис менаџмент; бизнис менаџмент кај
уметнички професии; маркетинг;

алат, ранци, торби за плажа, торби со
тркала за пазарење, ученички чанти,

организирање модни ревии за промотивни
цели; организирање трговски саеми за

ученички училишни торби и чанти,

комерцијални или рекламни цели;

бубрежиња; торби за костими за
патување; прибори за патување [кожни];

презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за

кожени ремени; плитки актовки, актовки;
мали ташнички; неприцврстени несесери,

малопродажба; онлајн рекламирање преку
компјутерски мрежи; малопродажба и

паричници; мрежести чанти со синџири;
футроли за кредитни картички

големопродажба на производи (каде
спаѓаат научни, наутички, геодетски,

[новчаници]; кутии за клучеви; животинска

фотографски, кинематографски, апарати

кожа; големи куфери за патување; чадори,
чадори за сонце и бастуни; камшици,

за вагање, апарати за мерење,
сигнализирачки, контролни (проверка),

појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и
облека за животни

апарати за спасување и настава; апарати
за снимање, пренос или репродукција на

кл. 25 облека, вклучувајќи фустани,
здолништа, комбинезони, сукња-

звуци и слики; магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање; механизми

панталони, одела, дамски костими,

за апарати што се вклучуваат со паричка;

вечерни костими, пантолони, шорцеви,
бермуди, бебешки гаќички [долна облека],

регистар-каси, сметачки машини и опрема
за обработка на податоци; компјутери,

кошули, блузи, корсети [женска долна
облека], работнички комбинезони, маици

таблети, капаци за таблетни компјутери,
лаптопи, компјутерски бележници,

со кратки ракави, поткошули, елеци, јакни
[облека], кардигани, џемпери / пуловери /

преносни компјутери; слушалки; мобилни
телефони; спортски заштитувачи за глава,

плетени пуловери [пуловери], пелерини,

заштитни кациги, спортски заштитни

парки, палта, габардини; водоотпорна
облека, крзна [облека]; женски крзнени

кациги, визири за кациги, благородни
метали и нивни легури; накит, скапоцени

шалови, платнени широки појаси, шалови,
шамии, ракавици [облека], вратоврски,

камења, полускапоцени камења; кожа и
имитации на кожа; кожени кутии или

каиши [облека], кратки чорапи, чорапи,
хулахопки, корсети, долна облека, пижами,

табли, кожени кутии за чување шапки;
кожени украси за мебел; чанти (пликоа,

бањарки, костими за капење / костими за

торби) од кожа, за пакување; женски

пливање, бањарки, ластици за облека
[трегери], маски за спиење; обувки, кои

чанти, кожени празни торби за алат,
ранци, торби за плажа, торби со тркала за

вклучуваат чевли, сандали, салонки,
мокасинки, чизми, чизмички, папучи,

пазарење, ученички чанти, ученички
училишни торби и чанти, бубрежиња;

производи што се носат на глава,
вклучувајќи шапки, беретки; капи [за на

торби за костими за патување; прибори за
патување [кожни]; кожени ремени; плитки
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актовки, актовки; мали ташнички;

[новчаници]; кутии за клучеви; животинска

неприцврстени несесери, паричници;

кожа; големи куфери за патување; чадори,

мрежести чанти со синџири; футроли за
кредитни картички [новчаници]; кутии за

чадори за сонце и бастуни; камшици,
појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и

клучеви; животинска кожа; големи куфери
за патување; чадори, чадори за сонце и

облека за животни, облека, обувки,
производи што се носат на глава)

бастуни; камшици, појаси и ремени од
кожа; јаки, ремени и облека за животни,

(210) TM 2019/1331

облека, обувки, производи што се носат на

(220) 03/12/2019

глава); малопродажба и големопродажба
на производи преку интернет (каде спаѓаат

(442) 31/01/2020
(731) Balmain S.A. 44, rue Francois 1er,
75008, Paris, FR

научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, апарати за вагање,

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

апарати за мерење, сигнализирачки,
контролни (проверка), апарати за

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

спасување и настава; апарати за снимање,

(540)

пренос или репродукција на звуци и слики;
магнетни носачи на податоци; дискови за
снимање; механизми за апарати што се
вклучуваат со паричка; регистар-каси,
сметачки машини и опрема за обработка
на податоци; компјутери таблети, капаци
за таблетни компјутери, лаптопи,
компјутерски бележници, преносни
компјутери; слушалки; мобилни телефони;
спортски заштитувачи за глава, заштитни
кациги, спортски заштитни кациги, визири

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика; козметички моливи, кои

за кациги; благородни метали и нивни
легури; накит, скапоцени камења,

вклучуваат моливи за усни и креони за
очи; козметички креми, кои вклучуваат

полускапоцени камења; кожа и имитации
на кожа; кожени кутии или табли, кожени
кутии за чување шапки; кожени украси за

креми за навлажнување и потхранување
на кожата, крема за рамномерен тен,
крема за белеење на кожата, крема против

мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за
пакување; женски чанти, кожени празни

брчки, ноќни и дневни креми; козметички
препарати за нега на кожа, кои вклучуваат

торби за алат, ранци, торби за плажа,
торби со тркала за пазарење, ученички

млеко за чистење за тоалетна употреба,
лосиони за козметички цели; препарати за

чанти, училишни торби и чанти,
бубрежиња; торби за костими за
патување; прибори за патување [кожни];

самопотемнување [козметика]; препарати
за заштита од сонце; препарати за бања и
туш, кои не се за медицински цели; соли

кожени ремени; плитки актовки, актовки;
мали ташнички; неприцврстени несесери,

за капење, кои што не се за медицински
цели; забни пасти; дезодоранси за луѓе;

паричници;мрежести чанти со синџири;
футроли за кредитни картички

дезодорантни сапуни; парфимерија,
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парфеми, сушено ароматично лисје и

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

мирудии [мириси], миризлива вода,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

парфимирана вода, тоалетна вода,
колонска вода; есенцијални масла; масла

(540)

за козметичка намена; масла за чистење;
масла за тоалетна употреба; гелови за
масирање, освен за медицински намени,
свеќи за масажа за козметичка намена;
балсами, освен за медицинска намена;
препарати за бричење, сапун за бричење,
лосиони за пред-бричење и за после-

El Manar

бричење; маски за убавина; шминка, која
што вклучува пудри, основа за шминка во

(531)
26.05.00;26.11.00;27.01.00;27.05.00;29.01.0
8

форма на гелови, крема, и течност,
руменило, пудра за шминкање; кармини,

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

сјаеви за усни; маскара, моливче за очи,
сенка за очи; препарати за отстранување
на шминка, книжни марамчиња

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

импрегнирани со препарати за
отстранување на шминка; тоалетен сапун;

преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни

пудра во прав, за тоалетна употреба;
препарати за нега на нокти и стапала, кои

производи, масла и масти за јадење

што вклучуваат лакови за нокти,
отстранувач на лак за нокти, вештачки
нокти; препарати за нега на коса не за

(210) TM 2019/1333

(220) 03/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) Прехранбена индустрија

медицински цели, кои вклучуваат балсам
за коса, лосиони за коса, спрејови за коса,

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце
Котески“ 23, 7500, Прилеп, MK

гелови, креми, балсами, мусеви, шампони,
препарати за испирање; бои за коса;

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

неутрализирачи за трајно виткање;
препарати за виткање на коса; препарати
за исправување на коса; депилатори;

(540)

препарати за белење [деколоранти] за
козметичка употреба; козметички
препарати со намена за слабеење;
средства за спречување на крварење за

(591) жолта, бела, светло и темно

козметичка употреба

портокалова, црвена, зелена, кафена,
црна

(210) TM 2019/1332

(531) 02.03.23;27.05.00;28.11.00;29.01.01

(220) 03/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) ManarThon 02 Place Mendes France

(551) индивидуална
(510, 511)

Mutuelleville 1080 Tunis, TN

кл. 30 чоколадо, млечна какао табла со
ориз
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употреба, храна за бебиња; фластери,
(210) TM 2019/1334

материјали за преврзување; материјал за

(220) 03/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) Прехранбена индустрија

пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце
Котески“ 23, 7500, Прилеп, MK

уништување штетници; фунгициди,
хербициди

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

кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови,

(540)

машини за сметање и опрема за
обработка податоци, компјутери;
компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни
работи; работи поврзани со
недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки успуги и
истражување и планирањето поврзано со

(591) црвена, зелена, жолта, бела,

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

портокалова, кафена, црна
(531) 05.07.00;27.05.00;29.01.01;29.01.03

хардвер и софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/1341

(220) 04/12/2019

кл. 30 флипс со кикиритки

(442) 31/01/2020
(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца

(210) TM 2019/1340

Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK

(220) 04/12/2019

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(442) 31/01/2020
(731) Трговско друштво за

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

производство, услуги и промет АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје
ул. Народен фронт бр. 17, Скопје, MK
(540)

(591) сина, црна, бела
(531) 16.03.00;27.05.00;29.01.04;29.01.08
(551) индивидуална

(591) сива, сино сива
(531)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

25.05.00;26.01.00;27.03.00;29.01.06;29.01.0
8

производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски

(551) индивидуална
(510, 511)

супстанции прилагодени за медицинска
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кл. 3 не-медицински козметички

за перење; препарати за чистење,

производи и препарати за лична хигиена;

полирање, триење и нагризување

не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;

препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,

користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

медицински и ветеринарни препарати;

луѓето и животните; фластери, материјали

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за

користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,

(210) TM 2019/1343

забарски смоли; средства за

(220) 04/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) CITY CASH Ltd., Sofia, Postal code:
1000, Sredets district, 29 Slavyanska

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

Street, 7th floor, BG
(210) TM 2019/1342

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(220) 04/12/2019

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(442) 31/01/2020
(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(591) бела, зелена, сина

(540)

(531) 27.01.00;27.05.00;29.01.03;29.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон; регистри; плакати
од хартија или картон; тетратки;
бележници [канцелариски материјали];
билети; печатени формулари и обрасци;
брошури; календари; каталози; летоци;
навлаки [канцелариски материјали];

(591) сива, сино сива
(531)
25.05.00;26.01.00;27.03.00;29.01.06;29.01.0

амбалажа за шишиња од хартија или
картон; класери [канцелариски

8

материјали]; пенкала [канцелариски
прибор]; постери; обвивки за шишиња од

(551) индивидуална
(510, 511)

хартија или картон; подметки за чаши за

кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;

пиво; мали табли за пишување, со држач
за хартија; подметки од хартија за

не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;

шишиња; проспекти; печатени публикации;
огласни табли од хартија или картон;

препарати за белење и други супстанции

салфети од хартија за маса; натписи од
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хартија или картон; бележници или

кл. 29 месо и производи направени од

блокчиња; кеси [плика, торбички] од

него; риба и производи направени од неа;

хартија или пластика, за пакување
кл. 35 управување со работата;

живина и производи од живина; дивеч и
производи направени од него; колбаси и

канцелариски работи; компјутерско
рекламирање преку интернет;

сувомеснати производи; школки, неживи,
производи направени од школки, неживи;

дистрибуција на рекламен материјал;
директно рекламирање преку пошта;

школки, неживи, производи направени од
морски плодови, неживи; екстракти од

лепење плакати; лепење плакати;

месо, риба, живина, дивеч, школки,

рекламирање преку пошта; рекламирање
по пат на телевизија; објавување

зеленчук и овошје; овошни и зеленчукови
каши; производи од компир од сите

рекламни текстови; пишување на
рекламни тесктови; изнајмување простор

видови, вклучени во класа 29; сите
гореспоменати производи, вклучително во

за рекламирање; услуги за телемаркетинг;
бизнис менаџмент на хотели;

зачувана, конзервирана, зготвена, сушена
и/или замрзната форма; конзервирано,

рекламирање; водење на работење

замрзнато, сушено и зготвено овошје и

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; разменување пари;

зеленчук; вклучително гореспоменатите
производи да бидат скиселени; желеа;

позајмување врз основа на залог;
инвестирање во фондови; финансиски

џемови, мармалад, компоти, слатки
намази составени од овошје или зеленчук,

информации; финансиски менаџмент;
финасиски консалтинг; кредити со отплата

слатки намази составени од јаткасти
плодови; јајца; сирење, путер, млеко и

на рати; давање заеми врз основа на

други млечни производи, производи од

хипотеки; лизинг кредит; гаранции;
финансиски услуги; финансиско

сирење, павлака, јогурти, урда, млеко во
прав за исхрана; десерти направени од

спонзорирање; работење со недвижен
имот

овошје, јаткасти плодови, јогурт, свежо
сирење и/или павлака; бадеми и јаткасти

(210) TM 2019/1344

плодови (подготвени), мешавини од
јаткасти плодови, мешавини од јаткасти

(220) 05/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

плодови од сите видови, вклучително со

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

од месо и/или риба и/или морска храна
и/или живина и/или дивеч и/или колбаси

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

и/или зеленчук и/или овошје, вклучени во
класа 29; супи; конзервиран зеленчук;

(540)

бујони; салати составени претежно од

сушено овошје; масла и масти; маслиново
масло; предјадења, составени претежно

месо, риба, живина, дивеч, школки,
зеленчук, овошје и/или млечни производи;

ITALIAMO

подготвени оброци составени претежно од
месо, риба, живина, дивеч, школки,

(551) индивидуална
(510, 511)

компири, зеленчук, овошје и/или млечни
производи; замрзната храна составена
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претежно од месо, риба, живина, дивеч,

за салата; зачини, екстракти од зачини,

школки, компири, зеленчук, овошје и/или

сушени билки; рен (прилози); подготвени

млечни производи; диетална храна, освен
за медицински цели, составена претежно

слатки оброци, особено пудинг од ориз,
пудинг од гриз, палачинки, шеќерни

од месо, риба, живина, дивеч, школки,
зеленчук, овошје и/или млечни производи;

палачинки; подготвени оброци составени
претежно од состојки направени од

масло за готвење (освен есенцијални
масла)

житарки, производи од интегрални
житарки, тестенини, нудли, ориз, леб,

кл. 30 кафе, чај, какао; шеќер; ориз,

печиво и/или кондиторски производи;

тапиока, саго; вештачко кафе; кафе, чај,
какао и пијалоци базирани на чоколадо;

замрзната храна составена претежно од
состојки направени од житарки, производи

состојки од кафе и какао за правење на
алкохолни и безалкохолни пијалоци;

од интегрални житарки, тестенини, нудли,
ориз, леб, печиво и/или кондиторски

брашно, гриз и состојки направени од
житарки, трошки од леб, топчиња за супа;

производи; диетална храна, освен за
медицински цели, која се состои претежно

житарки, мусли и производи од интегрални

од житни состојки, прехранбени тестенини,

житарки; тестенини, прехранбени
тестенини, производи од тестенини, готови

нудли, ориз, леб, печива и/или
кондиторски производи

оброци базирани на нудли, салати од
тестенини; пици и производи од пица;

кл. 31 свежо овошје и зеленчук; свежи
бадеми и свежи јаткасти плодови од сите

лазања, листови за лазања; суши; леб;
производи од леб; готови мешавини за

видови
кл. 32 пиво, мешани пијалоци кои што

печење; печиво и слатки; кондиторски

содржат пиво; минерални, газирани води,

производи; чоколадо; производи базирани
на чоколадо; кондиторски производи кои

вода; безалкохолни пијалоци; лимонади;
пијалоци направени од овошје; овошни

содржат пралини; вклучувајќи ги сите
горенаведени производи направени со

сокови; сокови од зеленчук; смути; сирупи
и други состојки за подготовка на пијалоци

употреба на замени на шеќер; готови
мешавини за правење на нудли од сите

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво);
вино; пенливи вина; жестоки пијалоци

видови; подготвено тесто, особено смеси

(пијалоци); ликери и ликери со понизок

за кнедли, тесто со квасец, лиснато тесто;
производи за печење, имено прашок за

процент на алкохол; алкохолни мешани
пијалоци; коктели; аперитиви; пијалоци кои

печење, квасец, глазури за колачи,
преливи, глазура, состојки за

што содржат вино; алкохолни состојки за
правење на пијалоци

зацврстување на шлаг, ароми за печење,
шеќерни трошки, бадемова паста, пире од

(210) TM 2019/1345

бадеми, орев-нугат, обланди за печење,

(220) 05/12/2019

ванила и шеќер од ванила, стапчиња
ванила; прехранбен скроб, згуснувач на

(442) 31/01/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

сос; пудинзи, пудинзи во форма на прав;
лед; мед, меласа; ароми за храна; сол;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

сенф; мајонез, кечап, ремуладе, песто;
оцет, сосови (зачински додатоци), преливи

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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(731) Друштво за трговија на големо и

(540)

мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО

J.D.GROSS

увоз-извоз Скопје ул. Христо Татарчев
1' 21-a, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 30 чоколадо, производи од чоколадо,
преливи; какао во прав и производи

(540)

базирани на какао; чоколади и
кондиторски производи; нугат, производи
од нугат; вклучувајќи ги сите
гореспоменати производи направени со

(531) 27.01.00;27.05.00;28.11.00;29.01.08

употреба на замени на шеќер
(210) TM 2019/1351

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила и нивни делови, апарати за

(220) 06/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

движење по земја; велосипеди;
велосипеди на акумулатор; детски

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

велосипеди; додатоци за велосипеди;
електрични велосипеди; скутери;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

електрични скутери; мопеди; мотори;

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

електрични мотори; тротинети; електрични
тротинети

Omeref
(551) индивидуална

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

канцелариски работи; увоз-извоз и
трговија на големо и мало со: возила,
апарати за движење по земја; велосипеди;

(210) TM 2019/1352

велосипеди на акумулатор; детски
велосипеди; додатоци за велосипеди;

(220) 06/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

електрични велосипеди; скутери;
електрични скутери; мопеди; мотори;

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR

електрични мотори; тротинети; електрични
тротинети

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

кл. 37 сервисирање и поправки на:
апарати за движење по земја; велосипеди;
велосипеди на акумулатор; детски

(540)

велосипеди; додатоци за велосипеди;
електрични велосипеди; скутери;

Alles
(551) индивидуална

електрични скутери; мопеди; мотори;
електрични мотори

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/1353

(210) TM 2019/1354

(220) 06/12/2019

(220) 06/12/2019
(442) 31/01/2020

(442) 31/01/2020
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(731) DigiCert, Inc. 2801 North

нокти; четки за веѓи; четки за бричење;

Thanksgiving Way #500, Lehi, UT 84043,

четки за коса; четки за трепки; четки за

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

заби футроли за четки за заби; четки за
козметика; четки за отстранување на

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

изумрените клетки од горниот слој на
кожата од телото; четки за линија на очи;
четки за чистење на кожа; чешли, четки;
опрема за бањи; сунѓери; кутии за сапун;

CERTCENTRAL
(551) индивидуална

садови за сапун; држачи за сапун; садови

(510, 511)
кл. 45 услуги на компјутерска безбедност

за горење миризливи материи; спрејови за
парфеми; прскалки за парфеми; шишиња

во вид на обезбедување автентификација,

за парфеми; садови за горење
есенцијални масла; стакпарија, порцелан,

издавање, валидација и повлекување на
дигитални сертификати; обезбедување

кинески порцелан, сервис за јадење,
теракота

бази со податоци и решенија за
управување со софтвер за следење на
животен циклус и усогласеност на
безбедносни сертификати
(210) TM 2019/1355

(210) TM 2019/1358

(220) 10/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

(220) 06/12/2019
(442) 31/01/2020

Wilmington DE 19808-1674, US

(300) UKTM 3405714 10/06/2019 UK
(731) Cosmetic Warriors Limited 29 High

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

Street, Poole, Dorset BH15 1AB, UK

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

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

(540)

LUSH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 држачи за цвеќиња и растенија
[уредување на цвеќе]; држачи за
растенија; собни терариуми за растенија;
садови за растенија; преносни контејнери

(591) бела, сива и златна
(531) 26.01.00;26.02.00;26.11.00;29.01.01

за растенија; семенски расадници ( садови

(551) индивидуална
(510, 511)

за садење семе); контејнери за цвеќиња;
корпи за цвеќе; садови за цвеќе; вазни за

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

цвеќе; четки за шминка; сунѓери за
шминка; прибор за отстранување на

луле; производи од тутун; замени за тутун

шминка; апликатори за шминкање на очи;
појаси за прибор за шминкери; апликатори

(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;

за козметика; четки; четки за триење;

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

четки за усни; маскара четки; четки за
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џебни апарати за виткање цигари; рачни

(510, 511)

машини за вбризгување на тутун во

кл. 5 вакцини

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

(210) TM 2019/1367

производи од тутун наменети за
загревање

(442) 31/01/2020
(731) SANOFI PASTEUR INC. One

(220) 10/12/2019

Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US
(210) TM 2019/1364

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен

(220) 10/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) PROTEIN SCIENCES CORPORATION
1000 Research Parkway, MERIDEN,

фронт” 7/4 П.Фах 768

CONNECTICUT 06450, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

PREVQUOIA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

кл. 5 вакцини

ZACGENVA

(210) TM 2019/1368

(551) индивидуална

(220) 10/12/2019

(510, 511)

(442) 31/01/2020
(731) SANOFI PASTEUR INC. One

кл. 5 вакцини

Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен

(210) TM 2019/1365

фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(220) 10/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) PROTEIN SCIENCES CORPORATION
1000 Research Parkway, MERIDEN,

FLUPREVLI
(551) индивидуална

CONNECTICUT 06450, US

(510, 511)
кл. 5 вакцини

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(210) TM 2019/1369

SUPEMTEK

(220) 10/12/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/01/2020
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş

кл. 5 вакцини

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2019/1366

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

(220) 10/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) SANOFI PASTEUR INC. One

(540)

Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US

(551) индивидуална
(510, 511)

Progas

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

кл. 5 фармацевтски производи

EFLUELDA

(210) TM 2019/1380

(551) индивидуална

(220) 12/12/2019
(442) 31/01/2020
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(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

(551) индивидуална

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi

(510, 511)

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

кл. 3 алкохолни и безалкохолни парфеми
сами по себе; парфемски производи за

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

лице и тело; парфемски производи за
ароматерапија; парфемски мириси за

(540)

простории; ароми за парфем; есенции за
парфеми

VIRTENIX

кл. 35 комерцијално и административно

(551) индивидуална
(510, 511)

работење, рекламирање, огласување,
публикација, малопродажба и

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/1387

големопродажба, сите во врска со
алкохолни и безалкохолни парфеми сами

(220) 12/12/2019

по себе, парфемски производи за лице и
тело, парфемски производи за

(442) 31/01/2020
(731) PROTEIN SCIENCES CORPORATION

ароматерапија, парфемски мириси за

1000 Research Parkway, MERIDEN,
CONNECTICUT 06450, US

простории, ароми за парфем и есенции за
парфеми

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(210) TM 2019/1418

(220) 17/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) Акционерско друшто за

FLUSPECZA
(551) индивидуална

производство и промет на вино

(510, 511)
кл. 5 вакцини

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експортимпорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, MK

(210) TM 2019/1403

(220) 16/12/2019

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(442) 31/01/2020
(731) TPK d.o.o. Carice Milice 79, Parašin,
RS

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BABUNA

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

(551) индивидуална

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

кл. 33 вино

(510, 511)

(540)

(210) TM 2019/1419

(220) 17/12/2019

(442) 31/01/2020
(731) Акционерско друшто за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експортимпорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(531) 26.11.00;27.05.01;29.01.08
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(540)

DOMAINE BABUNA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(210)

9

MK/T/2019/1081

25

MK/T/2019/1330

1

MK/T/2019/1219

9

MK/T/2019/1126

29

MK/T/2019/1332

1

MK/T/2019/1242

9

MK/T/2019/1216

29

MK/T/2019/1344

3

MK/T/2019/0803

9

MK/T/2019/1241

30

MK/T/2019/1152

3

MK/T/2019/1126

9

MK/T/2019/1311

30

MK/T/2019/1153

3

MK/T/2019/1219

9

MK/T/2019/1312

30

MK/T/2019/1154

3

MK/T/2019/1331

9

MK/T/2019/1330

30

MK/T/2019/1155

3

MK/T/2019/1341

9

MK/T/2019/1340

30

MK/T/2019/1156

3

MK/T/2019/1342

11

MK/T/2019/0803

30

MK/T/2019/1158

3

MK/T/2019/1403

11

MK/T/2019/1241

30

MK/T/2019/1159

5

MK/T/2019/1124

11

MK/T/2019/1326

30

MK/T/2019/1160

5

MK/T/2019/1219

11

MK/T/2019/1327

30

MK/T/2019/1217

5

MK/T/2019/1235

12

MK/T/2019/1326

30

MK/T/2019/1218

5

MK/T/2019/1236

12

MK/T/2019/1327

30

MK/T/2019/1292

5

MK/T/2019/1237

12

MK/T/2019/1353

30

MK/T/2019/1293

5

MK/T/2019/1242

14

MK/T/2019/1216

30

MK/T/2019/1294

5

MK/T/2019/1340

14

MK/T/2019/1330

30

MK/T/2019/1295

5

MK/T/2019/1341

16

MK/T/2019/1171

30

MK/T/2019/1296

5

MK/T/2019/1342

16

MK/T/2019/1217

30

MK/T/2019/1333

5

MK/T/2019/1351

16

MK/T/2019/1218

30

MK/T/2019/1334

5

MK/T/2019/1352

16

MK/T/2019/1343

30

MK/T/2019/1344

5

MK/T/2019/1364

18

MK/T/2019/0612

30

MK/T/2019/1345

5

MK/T/2019/1365

18

MK/T/2019/1173

31

MK/T/2019/1344

5

MK/T/2019/1366

18

MK/T/2019/1330

32

MK/T/2019/1112

5

MK/T/2019/1367

19

MK/T/2019/1216

32

MK/T/2019/1344

5

MK/T/2019/1368

19

MK/T/2019/1246

33

MK/T/2019/1116

5

MK/T/2019/1369

19

MK/T/2019/1325

33

MK/T/2019/1239

5

MK/T/2019/1380

20

MK/T/2019/1325

33

MK/T/2019/1240

5

MK/T/2019/1387

21

MK/T/2019/1355

33

MK/T/2019/1344

6

MK/T/2019/1216

24

MK/T/2019/0612

33

MK/T/2019/1418

7

MK/T/2019/1126

24

MK/T/2019/1242

33

MK/T/2019/1419

7

MK/T/2019/1326

25

MK/T/2019/0612

34

MK/T/2019/0803

7

MK/T/2019/1327

25

MK/T/2019/0836

34

MK/T/2019/1098

MK/T/2019/0803

25

MK/T/2019/1173

34

MK/T/2019/1358

(510)

9
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35

MK/T/2019/0206

35

MK/T/2019/1343

41

MK/T/2019/1303

35

MK/T/2019/0836

35

MK/T/2019/1353

41

MK/T/2019/1304

35

MK/T/2019/1112

35

MK/T/2019/1403

41

MK/T/2019/1305

35

MK/T/2019/1162

36

MK/T/2019/1246

41

MK/T/2019/1313

35

MK/T/2019/1171

36

MK/T/2019/1340

41

MK/T/2019/1317

35

MK/T/2019/1173

36

MK/T/2019/1343

41

MK/T/2019/1320

35

MK/T/2019/1217

37

MK/T/2019/1179

41

MK/T/2019/1321

35

MK/T/2019/1218

37

MK/T/2019/1246

41

MK/T/2019/1323

35

MK/T/2019/1220

37

MK/T/2019/1353

41

MK/T/2019/1340

35

MK/T/2019/1221

38

MK/T/2019/0206

42

MK/T/2019/0206

35

MK/T/2019/1286

38

MK/T/2019/1246

42

MK/T/2019/1241

35

MK/T/2019/1292

38

MK/T/2019/1303

42

MK/T/2019/1311

35

MK/T/2019/1293

38

MK/T/2019/1304

42

MK/T/2019/1312

35

MK/T/2019/1294

38

MK/T/2019/1305

42

MK/T/2019/1317

35

MK/T/2019/1295

38

MK/T/2019/1311

42

MK/T/2019/1340

35

MK/T/2019/1296

38

MK/T/2019/1312

43

MK/T/2019/1171

35

MK/T/2019/1297

39

MK/T/2019/1289

43

MK/T/2019/1220

35

MK/T/2019/1303

39

MK/T/2019/1297

43

MK/T/2019/1221

35

MK/T/2019/1304

39

MK/T/2019/1324

44

MK/T/2019/1162

35

MK/T/2019/1305

40

MK/T/2019/1297

44

MK/T/2019/1220

35

MK/T/2019/1311

40

MK/T/2019/1317

44

MK/T/2019/1221

35

MK/T/2019/1312

40

MK/T/2019/1325

44

MK/T/2019/1300

35

MK/T/2019/1323

40

MK/T/2019/1340

45

MK/T/2019/1171

35

MK/T/2019/1326

41

MK/T/2019/0765

45

MK/T/2019/1323

35

MK/T/2019/1327

41

MK/T/2019/1162

45

MK/T/2019/1354

35

MK/T/2019/1330

41

MK/T/2019/1171
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/0206

Маклер ДМП ДООЕЛ - Виница

MK/T/2019/0612

Нединковска Петрова Ева

MK/T/2019/0765

BELUX AA SH.P.K.

MK/T/2019/0803

Енсар Бајрами

MK/T/2019/0836

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD

MK/T/2019/1081

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/1098

Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с.
Стајково Богданци

MK/T/2019/1112

Стојановска Соња

MK/T/2019/1116

Mylan Healthcare GmbH

MK/T/2019/1124

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за
трговија, производство и услуги ЈОЛЕ ДООЕЛ Штип

MK/T/2019/1126

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.

MK/T/2019/1152

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.

MK/T/2019/1153

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.

MK/T/2019/1154

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.

MK/T/2019/1155

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.

MK/T/2019/1156

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.

MK/T/2019/1158

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.

MK/T/2019/1159

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.

MK/T/2019/1160

Милева Љупка

MK/T/2019/1162

Друштво за трговија, производство, услуги, издаваштво и филмсака продукција
ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ

MK/T/2019/1171

АУРА СТОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/1173

ТДПТУ НЕТАМ ДОО Драган и др. ДОО увоз-извоз

MK/T/2019/1179

Кацарски Владимир

MK/T/2019/1216

RAVАNICA DOO

MK/T/2019/1217

RAVАNICA DOO

MK/T/2019/1218

Друштво за трговија и услуги УНИОН-ДБЗ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1219

Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ Тетово

MK/T/2019/1220

Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ Тетово

MK/T/2019/1221

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1235

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1236

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1237

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-

MK/T/2019/1239
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ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци
Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

MK/T/2019/1240

ИНФОРМ ДОО

MK/T/2019/1241

DDP Specialty Electronic Materials US 8, LLC

MK/T/2019/1242

Саити Хабиљ; Saiti Habil

MK/T/2019/1246

ДПТУ Иванови Текстил Трејд ДООЕЛ Струмица

MK/T/2019/1286

ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП

MK/T/2019/1289

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на
мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово

MK/T/2019/1292

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на
мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово

MK/T/2019/1293

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на
мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово

MK/T/2019/1294

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на
мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово

MK/T/2019/1295

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на
мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово

MK/T/2019/1296

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ЕКО ПАКУВАЊЕ ДОО
увоз-извоз Струмица

MK/T/2019/1297

Друштво за трговија и услуги БЕСТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1300

Друштво за консалтинг и маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз
Зелениково

MK/T/2019/1303

Друштво за консалтинг и маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз
Зелениково

MK/T/2019/1304

Друштво за консалтинг и маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз
Зелениково

MK/T/2019/1305

Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1311

Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1312

Здружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри
ЗА НАС Скопје

MK/T/2019/1313

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE YUNIRISK DOO, BEOGRAD

MK/T/2019/1317

Друштво за приредување игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје

MK/T/2019/1320

Друштво за приредување игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје

MK/T/2019/1321

Адвокат Даниел Иваноски

MK/T/2019/1323

Здружение на моторциклисти Ѓорги Стефановски

MK/T/2019/1324

Друштво за производство, трговија и консалтинг ОРНАМАКС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/1325

РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово

MK/T/2019/1326

РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово

MK/T/2019/1327

Pierre Balmain S.A.S.

MK/T/2019/1330

Balmain S.A.

MK/T/2019/1331

ManarThon

MK/T/2019/1332
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Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

MK/T/2019/1333

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

MK/T/2019/1334

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1340

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/2019/1341

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/2019/1342

CITY CASH Ltd.,

MK/T/2019/1343

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2019/1344

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2019/1345

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1351

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1352

Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/1353

DigiCert, Inc.

MK/T/2019/1354

Cosmetic Warriors Limited

MK/T/2019/1355

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/1358

PROTEIN SCIENCES CORPORATION

MK/T/2019/1364

PROTEIN SCIENCES CORPORATION

MK/T/2019/1365

SANOFI PASTEUR INC.

MK/T/2019/1366

SANOFI PASTEUR INC.

MK/T/2019/1367

SANOFI PASTEUR INC.

MK/T/2019/1368

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1369

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

MK/T/2019/1380

PROTEIN SCIENCES CORPORATION

MK/T/2019/1387

TPK d.o.o.

MK/T/2019/1403

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

MK/T/2019/1418

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

MK/T/2019/1419
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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) 28027

(151) 16/01/2020

(510, 511)

(210) TM 2016/120

(220) 03/02/2016

кл. 3 средства за белење и други материи

(181) 03/02/2026
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за преработка на кафе и
трговија на големо и мало "РИО"

за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;

ДООЕЛ увоз-извоз ул. 34 бр. 28,
населба Илинден, 1000, Скопје, MK

препарати за нега на забите
кл. 35 рекпамирање; водење на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

работењето; управување со работата;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

канцелариски работи; услуги при
продажба на големо и мало и увоз-извос

парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;

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
(111) 28111

(151) 24/01/2020

(591) бела, жолта, црвена, кафена, црна
(551) индивидуална

(210) TM 2018/1049

(220) 26/10/2018
(181) 26/10/2028

(510, 511)
кл. 30 кафе

(450) 31/01/2020
(732) BGP Products Switzerland GmbH
23, Neuhofstrasse, Baar, 6341, CH

(111) 28033

(151) 09/01/2020

(210) TM 2018/692

(220) 09/07/2018

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(181) 09/07/2028
(450) 31/01/2020

(540)

Ezinelle

(300)
(732) Милаими Хабиб and Ризванче

(551) индивидуална
(510, 511)

Јасин ул Калина Јовановска бр. 15,

кл. 5 фармацевтски производи, имено

Гостивар, MK and ул. Ленинградска бр.
19, Гостивар, MK

контрацептиви

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

(111) 28117

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1075

(220) 06/11/2018
(181) 06/11/2028
(450) 31/01/2020

(300) UK00003309610 09/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House, 4 Temple Place,
London, WC2R 2PG, GB

(551) индивидуална
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(740) Друштво за застапување од областа

(450) 31/01/2020

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(300) UK00003309619 09/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple Place,

(540)

London WC2R 2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа

NEO STICKS INTENSELY
FRESH

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 34 тутун, сиров или преработен;

(540)

DARK FRESH

производи од тутун; замени за тутун (не за
медицински цели); сите со цел да бидат

(551) индивидуална
(510, 511)

загревани но не и горени; артикли за

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун; замени

пушачи; електронски наорави и нивните
делови со цел за загревање на тутун
(111) 28116

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1076

(220) 06/11/2018
(181) 06/11/2028

за тутун (не за медицински цели); пури,
цигарилос; запалки; ќибрити; артикли за
пушачи; хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари; џебни апарати за
виткање цигари; рачни машини за

(450) 31/01/2020

вбризгување на тутун во хартиени туби;
електронски цигари; течности за

(300) UK00003347994 24/10/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)

електронски цигари; производи од тутун
наменети за загревање; уреди и делови за

Limited, Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB

уреди за загревање на тутун и замени за

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

тутун наменети за инхалација

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 28147

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1080

(220) 05/11/2018

(551) индивидуална

(181) 05/11/2028
(450) 31/01/2020
(732) Alibaba Group Holding Limited

(510, 511)
кл. 34 тутун, сиров или

Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box
847, George Town, Grand Cayman, KY

преработен;производи од тутун;замени за
тутун (не за медицински цели);сите со цел

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

да бидат загревани но не и горени;артикли

(540)

NEO FRESH SMOOTH

за пушачи;електронски направи и нивните
делови со цел за загревање на тутун
(111) 28138

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1077

(220) 06/11/2018
(181) 06/11/2028
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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

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер во форма на апликација за
мобилни направи и компјутери;

кл. 9 научни, наутички, геодетски,

софтверски апликации за користење со
мобилни направи; компјутерски софтвер

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

за процесирање слики, графика, аудио,

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање и проверка (контрола),

видео и текст; компјутерски софтвер кој
може да се симнува за потпомагање на

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

електронски пренос на информации,
податоци, документи, глас и слики преку

спроведување, вклучување и

Интернет; компјутерски софтвер, кој може
да се симнува, кој овозможува

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

корисниците да учествуваат на веб-

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

базирани состаноци и часови со пристап
до податоци, документи, слики и

или слики; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; механизми за

софтверски апликации преку веб
пребарувач; компјутерски софтвер кој

апаратите што се активираат со жетони;

може да се симнува за пристап, гледање и
контрола на оддалечени компјутери и

регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и

компјутерски мрежи; софтвер за

компјутери; компјутерски програми;
софтвер за процесирање електронски

компјутерска обработка во облак кој може
да се симнува; облак-базиран софтвер кој

плаќања до и од други; софтвер за
автентификација; компјутерски софтвер кој

може да се симнува; електронски
публикации во вид на списанија, статии,

може да се најде на Интернет;

брошури, летоци, списоци со податоци,
информативни материјали, инструктивни

компјутерски софтвер за интерактивна
забава, кој им овозможува на корисниците

материјали, кои може да се симнуваат, во

да го прилагодат гледањето, слушањето и
играчкото искуство преку селектирање и

областа на бизнисот, e-трговијата,
информатичката технологија, компјутерска

уредување на приказот и изведбата на
аудио, видео и аудио визуелни елементи;

обработка во облак, телекомуникациите,
Интернет, обуки за бизнис и e-трговија,

аудио, визуелни и аудио визуелни

деловно, продажно, маркетинг и
финансиско управување; компјутерски

датотеки и снимени содржини со
мултимедијални забавни програми и
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периферни уреди; ноутбук компјутери;

и идентификациони картички; автоматски

лаптоп компјутери; преносни компјутери;

благајнички машини, уреди за раздавање

рачни компјутери; лични дигитални
асистенти; лични медиа плеери; мобилни

на кеш; електронски читачи на книги;
тонер патрони, празни, за печатачи и

телефони; смарт телефони; дигитални
камери; батерии, полначи за батерии;

фотокопири; бебе монитори; видео бебе
монитори; заштитници за објективи;

компјутерски работни станици;
компјутерски сервери; хардвер за

таблет компјутери; кодирани клуч
картички; 3Д очила; мемориски картички за

компјутерско и телекомуникациско

машини за видео игри; сите вклучени во

вмрежување; адаптери, прекинувачи,
рутери и хабови за компјутерски мрежи;

класа 9
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

безжични и жични модеми и
комуникациски картички и направи; држачи

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на

за лаптопи, компјутерски торби; апарати за
гаснење пожар; компјутерски хардвер и

финансиски трансакции преку глобална
компјутерска мрежа; онлајн банкарски

фирмвер; компјутерски софтвер

услуги и финансиски услуги; услуги на

(вклучувајќи софтвер кој може да се
симнува од Интернет); автомобилски

кредитни картички, процесирање и пренос
на банкноти и плаќања за тоа и

навигациски систем; компакт дискови;
дигитална музика (која може да се симнува

обезбедување осигурување за финансиски
трансакции; услуги за трансфер на

од Интернет); телекомуникациски aпарати;
подлоги за глувчиња; слушалки за

средства; пренос на средства по
електронски пат за други; пренос на

мобилен телефон; галантерија за мобилни

плаќања за други преку Интернет;

телефони; игри, слики, кинематографски
содржини, филмови и музика кои може да

финансиски услуги во вид на услуги за
фактурирање и процесирање на плаќања;

се симнуваат; алармни системи;
безбедносни камери; мобилни направи за

организирање и управување со наеми и
закупи; закуп и наем на недвижнини;

емитување радио и телевизија; опрема за
емитување телевизија; камери; видео

оценување на недвижнини; вреднување на
недвижнини, финансирање на

камери; слушалки за на глава; телефонски

недвижнини, инвестирањево недвижнини;

слушалки за во уво; звучници; апарати и
опрема за системи за глобално

посреднички услуги за недвижнини; услуги
на агенции за недвижнини; услуги на

позиционирање (ГПС); компјутерски и
електронски програми и софтвер и

агенции за домување; актуарски услуги;
услуги за управување со недвижнини и

програми и софтвер за видео игри
(вклучувајќи софтвер кој може да се

советодавни услуги; собирање на
наемнини; изнајмување канцеларии

симнува од Интернет); екрани со течен

(недвижнини); изнајмување апартмани и

кристал за телекомуникации и електронска
опрема; сет топ кутии; далечинско

станови; обезбедување на финансиски
информации преку Интернет; услуги на

управување; програми за складирање на
податоци; очила и очила за сонце;

сефови и издавање на патнички ваучери;
капитални инвестиции; финансиски оценки

електронски огласни табли; кодирани или
магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш

[осигурување, банкарство, недвижнини];
услуги на управување со финансии и имот;
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осигурителни и финансиски услуги;

ослободување); консултативни,

финансиски услуги обезбедени преку

информативни и советодавни услуги

телекомуникации; услуги на финансиски
консултации и совети; онлајн банкарство;

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 36

банкарски услуги обезбедени он-лајн од
компјутерски бази со податоци или

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со

Интернет; услуги на посредување со
хартии од вредност, услуги на котирање на

нив; услуги за индустриски анализи и
истражување; технички проектни студии;

берзански цени; посредување за акции и

обезбедување веб страни со технологија

обврзници, финансиски анализи; услуги на
дебитни картички, услуги на наплатни

која им овозможува на корисниците да
споделуваат информации и совети;

картички и услуги на гарантни чекови;
банкарски услуги, услуги на штедни сметки

дизајнирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; софтвер како услуга

и инвестициски услуги; услуги на
финансиски ослободувања; кредитно

(SaaS); компјутерски услуги поврзани со
пренос на информации, податоци,

потврдување преку глобална компјутерска

документи и слики преку Интернет;

информациска мрежа; услуги на
електронско управување со кредитен

компјутерски услуги поврзани со
обезбедување онлајн пристап до

ризик; услуги на електронско плаќање при
купување и електронско плаќање сметки;

интерактивна компјутерска база со
податоци со вести и други поврзани

дебитни и кредитни услуги на финансиски
сметки; електронски банкарски услуги;

информации за филмски програми,
прегледувања, журнали, спортови,

издавање вредносни картички, наплатни

концерти, познати личности и забава;

картички и дебитни картички; услуги на
телефонски кредитни картички;

услуги на обезбедувач на услуги за
апликации (ASP), имено, хостирање

информативни услуги поврзани со
финансии и осигурување, обезбедени

компјутерски софтверски апликации од
други; услуги на обезбедувач на услуги за

онлајн од компјутерска база со податоци
или Интернет; агенција за собирање такси

апликации (ASP) за обезбедување
софтвер во областa на одржување веб

за гас и струја; оценување старини;

базирани конференции, одржување аудио

оценување уметност; оценување накит;
оценување користени возила; достава на

конференции, праќањеелектронски
пораки, соработка за документи,

даночни информации (финансиски услуги);
хуманитарно собирање средства;

одржување видео конференции, и
обработка на глас и повици; обезбедување

организирање хуманитарни збирки;
хуманитарни збирки; изнајмување машини

онлајн софтвер кој не може да се симнува
за потпомагање на интероперабилноста

за броење или процесирање на хартиени

на повеќе софтверски апликации; услуги

или железни пари; изнајмување на уреди
за раздавање на кеш или автоматски

на техничка поддршка (техничко
советување) поврзани со компјутерски

благајнички машини; услуги на онлајн
плаќања; услуги на сефови; уредување

софтвер и апликации обезбедени онлајн,
преку е-пошта и преку телефон;

финансии за градежни проекти; агенции за
увозно-извозно ослободување (царинско

компјутерски услуги, имено, креирање
онлајн заедницa за регистрираните
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корисници да учествуваат во дискусии, да

претварање на физички податоци и

добиваат повратни информации од

документи во електронски медиа формат;

нивните колеги, да формираат виртуелни
заедници, да се ангажираат во социјално

услуги на тестирање и оценување на
прозиводи; архитектонски и дизајнерски

вмрежување и размена на документи;
совети за компјутерска технологија

услуги; дизајн на ентериер на згради,
канцеларии и станови; информациски

обезбедени на Интернет корисниците
преку жешка линија за поддршка;

услуги на компјутери и компјутерски
мрежи; обезбедување на компјутерски

компјутерски услуги поврзани со креирање

програми за управување со безбедносен

индекси со информации, страни и ресурси
на компјутерски мрежи; обезбедување

ризик; услуги за информации, знаење и
тестирање на компјутерска безбедност;

Интернет пребарувачи; дизајн на
компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп

услуги за гарантирање на квалитетот;
компјутерски услуги поврзани со

компјутери, преносни компјутери и рачни
компјутери; дизајн на лични дигитални

потврдување на деловни трансакции и
подготовка на извештаи за нив;

асистенти и лични медиа плеери; дизајн

компјутерски безбедносни услуги за

на мобилни телефони и смарт телефони;
дизајн на дигитални камери; компјутерски

контрола на пристап до компјутери,
електронски мрежи и бази со податоци;

услуги; компјутерско програмирање; услуги
на компјутерска интеграција; услуги на

безбедност на пренос на податоци и
трансакции преку компјутерски мрежи;

компјутерски анализи; компјутерско
програмирање во врска со одбрана од

советување во областа на безбедноста на
податоци; технолошко советување во

вируси; услуги на софтвер за компјутерски

врска со обезбедување телекомуникации;

системи; компјутерски услуги во врска со
обезбедување директни услуги на

безбедносни услуги на компјутеризирани
комуникациски мрежи; обезбедување

поврзување помеѓу компјутерските
корисници за размена на податоци; дизајн

информации во областите на безбедноста
на Интернет, светски распостранетиот веб

на компјутерски софтвер; дизајн на
компјутерски систем; дизајн и развој на

и компјутеризираните комуникациски
мрежи; советодавни услуги во областите

веб страници; хостирање веб страници за

на безбедносни услуги на Интернет,

други; хостирање компјутерски
апликациски софтвер за пребарување и

светски распостранетиот веб и
компјутеризираните комуникациски мрежи,

преземање информации од бази со
податоци и компјутерски мрежи;

услуги за информациска безбедност;
услуги на потврдување за компјутерска

обезбедување технички информации на
посебно барање од крајните корисници

безбедност; компјутерски услуги во врска
со онлајн потврдување на електронски

преку телефон или глобална компјутерска

потписи; резервни копии на податоци

мрежа; советодавни услуги во врска со
компјутерски софтвер; компјутерски услуги

сместени на друго место; складирање на
електронски податоци; обезбедување

поврзани со прилагодено пребарување на
компјутерски бази со податоци и веб

информации за компјутерска технологија и
програмирање преку веб страни;

страници; кодирање и декодирање на
компјутерски и електронски сигнали;

компјутерска обработка во облак; услуги
на обезбедувачи на хостинг во облак;
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обезбедување привремено користење на

регистарски каси, машини за сметање,

облак-базиран софтвер кој не може да се

опрема за обработка на податоци и

симнува и софтвер за компјутерска
обработка во облак; електронско

компјутери; компјутерски програми;
софтвер за процесирање електронски

складирање на податоци; обезбедување
виртуелни компјутерски системи и

плаќања до и од други; софтвер за
автентификација; компјутерски софтвер кој

вируелни компјутерски средини преку
компјутерска обработка во облак;

може да се најде на Интернет;
компјутерски софтвер за интерактивна

изнајмување на софтвер за забава; услуги

забава, кој им овозможува на корисниците

на картографија; консултативни,
информативни и советодавни услуги

да го прилагодат гледањето, слушањето и
играчкото искуство преку селектирање и

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 42

уредување на приказот и изведбата на
аудио, видео и аудио визуелни елементи;

(111) 28103

(151) 24/01/2020

аудио, визуелни и аудио визуелни
датотеки и снимени содржини со

(210) TM 2018/1081

(220) 05/11/2018

мултимедијални забавни програми и

(181) 05/11/2028
(450) 31/01/2020
(732) Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box

содржини кои може да се симнуваат;
онлајн електронски изданија (кои може да

847, George Town, Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

база со податоци); софтвер за инстант
пораки; софтвер за споделување

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

датотеки; комуникациски софтвер за

(540)

електронска размена на податоци, аудио,
видео, слики и графики преку

се симнуваат од Интернет или од
компјутерска мрежа или од компјутерска

компјутерски, мобилни, безжични и
телекомуникациски мрежи; компјутерски

ALIPAY
(551) индивидуална

софтвер во форма на апликација за
мобилни направи и компјутери;

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

софтверски апликации за користење со

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

мобилни направи; компјутерски софтвер
за процесирање слики, графика, аудио,

инструменти за мерење тежина, мерење,

видео и текст; компјутерски софтвер кој
може да се симнува за потпомагање на

сигнализирање и проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

електронски пренос на информации,
податоци, документи, глас и слики преку

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

Интернет; компјутерски софтвер, кој може

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

да се симнува, кој овозможува
корисниците да учествуваат на веб-

на електрична енергија; апарати за

базирани состаноци и часови со пристап
до податоци, документи, слики и

снимање, пренос или репродукција на звук
или слики; магнетски носачи на податоци,

софтверски апликации преку веб
пребарувач; компјутерски софтвер кој

дискови за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
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може да се симнува за пристап, гледање и

емитување радио и телевизија; опрема за

контрола на оддалечени компјутери и

емитување телевизија; камери; видео

компјутерски мрежи; софтвер за
компјутерска обработка во облак кој може

камери; слушалки за на глава; телефонски
слушалки за во уво; звучници; апарати и

да се симнува; облак-базиран софтвер кој
може да се симнува; електронски

опрема за системи за глобално
позиционирање (ГПС); компјутерски и

публикации во вид на списанија, статии,
брошури, летоци, списоци со податоци,

електронски програми и софтвер и
програми и софтвер за видео игри

информативни материјали, инструктивни

(вклучувајќи софтвер кој може да се

материјали, кои може да се симнуваат, во
областа на бизнисот, e-трговијата,

симнува од Интернет); екрани со течен
кристал за телекомуникации и електронска

информатичката технологија, компјутерска
обработка во облак, телекомуникациите,

опрема; сет топ кутии; далечинско
управување; програми за складирање на

Интернет, обуки за бизнис и e-трговија,
деловно, продажно, маркетинг и

податоци; очила и очила за сонце;
електронски огласни табли; кодирани или

финансиско управување; компјутерски

магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш

периферни уреди; ноутбук компјутери;
лаптоп компјутери; преносни компјутери;

и идентификациони картички; автоматски
благајнички машини, уреди за раздавање

рачни компјутери; лични дигитални
асистенти; лични медиа плеери; мобилни

на кеш; електронски читачи на книги;
тонер патрони, празни, за печатачи и

телефони; смарт телефони; дигитални
камери; батерии, полначи за батерии;

фотокопири; бебе монитори; видео бебе
монитори; заштитници за објективи;

компјутерски работни станици;

таблет компјутери; кодирани клуч

компјутерски сервери; хардвер за
компјутерско и телекомуникациско

картички; 3Д очила; мемориски картички за
машини за видео игри; сите вклучени во

вмрежување; адаптери, прекинувачи,
рутери и хабови за компјутерски мрежи;

класа 9
кл. 35 рекламирање; водење на

безжични и жични модеми и
комуникациски картички и направи; држачи

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; организација,

за лаптопи, компјутерски торби; апарати за

работа и надгледување на шеми за

гаснење пожар; компјутерски хардвер и
фирмвер; компјутерски софтвер

лојалност и поттикнување; услуги на
рекламирање обезбедени преку Интернет;

(вклучувајќи софтвер кој може да се
симнува од Интернет); автомобилски

продукција на телевизија и радио реклами;
сметководство; наддавање; организација

навигациски систем; компакт дискови;
дигитална музика (која може да се симнува

на трговски саеми; испитување на
мислења; обработка на податоци;

од Интернет); телекомуникациски aпарати;

обезбедување на деловни информации;

подлоги за глувчиња; слушалки за
мобилен телефон; галантерија за мобилни

услуги на агенции за рекламирање;
рекламни услуги дадени за други;

телефони; игри, слики, кинематографски
содржини, филмови и музика кои може да

управување со бази со податоци;
собирање на информации во компјутерски

се симнуваат; алармни системи;
безбедносни камери; мобилни направи за

бази со податоци; услуги на деловно
советување; услуги на деловно
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советување во областа на веб базирани

деловни оценки поврзани со тоа; онлајн

настани, конференции, програми за обука,

малопродажни услуги за стоки за широка

програми за учење и семинари; услуги на
деловно советување во областа на

потрошувачка; обезбедување именик со
веб страници од трети лица за помош при

пружање веб базирано знаење; услуги на
деловно советување во областа на онлајн

деловни трансакции; деловни cоветодавни
услуги поврзани со работа на електронски

соработка и технологии за соработка;
услуги на деловно советување во

пазари за купувачи и продавачи на
производи и/или услуги на глобална

областите на продажба и маркетинг;

компјутерска мрежа; деловна помош

услуги на управување со деловни проекти;
услуги на управување со деловни проекти

поврзана со потпомагање деловни
трансакции преку локални и глобални

поврзани со развој, поставување,
местење, продукција, снимање, надзор и

компјутерски мрежи; советодавни услуги
за корпоративно управување; маркетинг и

следење на веб базирани настани,
конференции, програми за обука,

промотивни услуги; објавување на јавни
материјали; маркетинг на слободни

програми за учење и семинари; услуги на

простории; ширење на рекламни

истражувања на пазарот и деловно
советување; деловни советодавни услуги

материјали, дополнување на рекламни
материјали, збирка со реклами за

поврзани со потпомагање на трансакции
на деловни потфати преку локални и

користење како веб страници на Интернет;
изнајмување на простор за рекламирање;

глобални компјутерски мрежи преку
лоцирање и обезбедување препораки за

процесирање на компјутерски податоци;
услуги на продажни, деловни и

достава на широк спектар деловни и

промотивни информации; одговарање на

кориснички производи и услуги; ширење
на деловни информации за производи и

телефон (за недостапни претплатници);
одговарање на телефон (за други);

услуги од други преку локални и глобални
компјутерски мрежи; деловни советодавни

наддавања обезбедени на Интернет;
управување со персонал; обезбедување

услуги поврзани со обезбедување веб
страни на глобална компјутерска мрежа со

на продажни, деловни, рекламни и
промотивни информации преку глобална

кои трети лица може да нудат и најдат

компјутерска мрежа и преку Интернет;

производи и услуги, да пласираат, да
утврдуваат статус и да овозможат трговски

презентација на производи на
комуникациски медиуми за малопродажни

податоци и нарачки, влегување во
договори и деловни трансакции;

цели; спојување, за сметка на други, на
различни производи со што им се

обезбедување компјутеризирани онлајн
услуги за порачување; рекламирање на

овозможува на купувачите лесно да ги
гледаат и купуваат тие производи од

производи и услуги од други преку локални

Интернет веб страна со општа стока и во

и глобални компјутерски мрежи; услуги на
агенции за меѓународен увоз и извоз;

големопродажен објект; спојување, за
сметка на други, на различни производи со

изнајмување на простор за рекламирање
на комуникациски медиуми; услуги на

што им се овозможува на купувачите
лесно да ги гледаат и купуваат тие

онлајн тргување поврзани со електронско
наддавање и обезбедување онлајн

производи од каталог со општа стока преку
нарачки по пошта или преку

169

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

телекомуникации; спојување, за сметка на

возила, огнено оружје, огномети, есцајзи,

други, на различни производи со што им

хоролошки и хронометриски инструменти,

се овозможува на купувачите лесно да ги
гледаат и купуваат тие производи од

музички инструменти, списанија, картички,
хартиени и картонски производи, слики,

малопродажни објекти; малопродажба и
големопродажба на телефони, слушалки

машини за пишување и канцелариски
реквизити, материјали за пакување, гума и

за мобилни телефони, галантерија за
мобилни телефони, електронски и

пластика за користење во производвство,
материјали за пакување и изолација, кожа

телекомуникациски производи,

и имитации на кожа и производи

компјутерски хардвер и компјутерски
софтвер, батерии, полначи за батерии,

направени од овие материјали, рачни
торби, портмонеа, паричници, кожени

апарати и инструменти за снимање,
примање, пренос и/или репродукција на

футроли, торби, куфери, чадори,
огледала, јажиња, врвки, мрежи, шатори,

податоци, информации, слики, слики и/или
звук, скапоцени метали, накит, скапоцени

предива и конци за текстилна употреба,
закачалки за палта, подлоги, шивачки

камења, печатени материјали,

производи, покривачи за кревети и маси,

канцелариски материјали, магнетни и немагнетни кодирани картички, мебел, рамки

играчки и спортски прозводи, храна и
пијалаци, месо, риба, живина,

за слики, садови за домаќинство и кујнски
садови, стакларија, порцелан и керамика,

конзервирани, суви и зготвени овошја и
зеленчуци, џемови и овошни сосови, јајца,

текстил, облека, обувки, капи, чипка и
везење, копчиња, траки, шпенагла и игли,

млеко и млечни производи, масти и масла
за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

вештачки цвеќиња, теписони, теписи, игри

брашно, леб и торти, зачини, свежо овошје

и електронски играчки, хемикалии кои се
користат во индустријата, науката,

и зеленчук, пиво, минерална вода, овошни
сокови и други безалкохолни пијалаци,

фотографијата и земјоделието, бои,
премази и лакови, производи за лична

алкохолни пијалаци, цветни производи,
тутун, производи за пушачи и кибрити;

хигиена, сапуни, парфимериски
производи, козметика, лосиони за коса и

рекламирање преку директна пошта;
услуги на агенции за купување и продажба

тело, есенцијални масла, препарати за

за други; одбирање на производи и

чистење и избелување, лубриканти,
горива, свеќи, фармацевтски, ветеринарни

купување на производи за индувидуалци и
фирми; услуги за нарачување [за други];

и санитарни препарати, оков за мебел и
железарија, машини и машински алати,

малопродажни услуги на стоковни куќи;
малопродажни услуги на супермаркети;

прибор за јадење, бричеви и рачни алати,
компјутери, сметачки машини, електрични,

секретарски услуги; обезбедување на
деловни статистички информации;

фотографски, кинематографски и оптички

организација на изложби за комерцјални

апарати и инструменти, очила и очила за
сонце, хирушки и медицински апарати и

или рекламни цели; услуги на деловна
помош поврзани со собирање и

инструменти, апарати за осветлување,
греење, произведување на пареа,

изнајмување листи со адреси; деловни
истражувања; деловни административни

готвење, ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и санитарни цели,

услуги за процесирање на продажба
направена на Интернет; услуги на деловни
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препораки и поставување на персонал;

на банкноти и плаќања за тоа и

агенции за увозно-извозно ослободување

обезбедување осигурување за финансиски

(услуги на агенции за увоз-извоз); агенција
за претплата на весници; репродукција на

трансакции; услуги за трансфер на
средства; пренос на средства по

документи; транскрипција (вклучувачки
пишување низ шаблон-хартија);

електронски пат за други; пренос на
плаќања за други преку Интернет;

изнајмување на канцелариска опрема;
управување со односи со потрошувачи;

финансиски услуги во вид на услуги за
фактурирање и процесирање на плаќања;

услуги на деловно управување поврзани

организирање и управување со наеми и

со електронска трговија; деловно
управување и административни услуги

закупи; закуп и наем на недвижнини;
оценување на недвижнини; вреднување на

поврзани со спонзорски програми;
сметководствени услуги; хуманитарни

недвижнини, финансирање на
недвижнини, инвестирањево недвижнини;

услуги, имено деловно управување
поврзано со организирање и одржување

посреднички услуги за недвижнини; услуги
на агенции за недвижнини; услуги на

волонтерски програми и услужни проекти

агенции за домување; актуарски услуги;

за заедницата; изнајмување на штандови
за продажба; обезбедување на

услуги за управување со недвижнини и
советодавни услуги; собирање на

комерцијални и деловни контакт
информации; оптимизација на машини за

наемнини; изнајмување канцеларии
(недвижнини); изнајмување апартмани и

пребарување; оптимизација на
сообраќајот на веб страна; рекламирање

станови; обезбедување на финансиски
информации преку Интернет; услуги на

кое се плаќа по клик; услуги за деловно

сефови и издавање на патнички ваучери;

посредување; деловно управување за
даватели на хонорарни услуги;

капитални инвестиции; финансиски оценки
[осигурување, банкарство, недвижнини];

преговарање и затварање на деловни
трансакции за трети лица; додавање и

услуги на управување со финансии и имот;
осигурителни и финансиски услуги;

одржување на податоци во компјутерски
бази со податоци; услуги на деловно

финансиски услуги обезбедени преку
телекомуникации; услуги на финансиски

проектно управување за градежни

консултации и совети; онлајн банкарство;

проекти; обезбедување деловни
информации преку веб страна;

банкарски услуги обезбедени он-лајн од
компјутерски бази со податоци или

консултативни, информативни и
советодавни услуги поврзани со погоре

Интернет; услуги на посредување со
хартии од вредност, услуги на котирање на

наведените услуги; сите вклучени во класа
35

берзански цени; посредување за акции и
обврзници, финансиски анализи; услуги на

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

дебитни картички, услуги на наплатни

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на

картички и услуги на гарантни чекови;
банкарски услуги, услуги на штедни сметки

финансиски трансакции преку глобална
компјутерска мрежа; онлајн банкарски

и инвестициски услуги; услуги на
финансиски ослободувања; кредитно

услуги и финансиски услуги; услуги на
кредитни картички, процесирање и пренос

потврдување преку глобална компјутерска
информациска мрежа; услуги на
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електронско управување со кредитен

ефективноста и статусот на веб базирани

ризик; услуги на електронско плаќање при

апликации, телеконференции,

купување и електронско плаќање сметки;
дебитни и кредитни услуги на финансиски

видеоконференции и состаноци;
обезбедување на корисниците со

сметки; електронски банкарски услуги;
издавање вредносни картички, наплатни

безбеден далечински пристап преку
Интернет до приватни компјутерски мрежи;

картички и дебитни картички; услуги на
телефонски кредитни картички;

обезбедување информации во областите
на обезбеден пренос на податоци и

информативни услуги поврзани со

информации; советодавни услуги во

финансии и осигурување, обезбедени
онлајн од компјутерска база со податоци

областите на услуги за обезбеден пренос
на податоци и информации; обезбедување

или Интернет; агенција за собирање такси
за гас и струја; оценување старини;

онлајн услуги за соработка
(телекомуникациски услуги) кои им

оценување уметност; оценување накит;
оценување користени возила; достава на

овозможуваат на корисниците да
пристапат до апликации, платформи,

даночни информации (финансиски услуги);

заеднички споделени документи,

хуманитарно собирање средства;
организирање хуманитарни збирки;

податоци, листи со задачи и форуми за
разговор; услуги на Интернет емитување,

хуманитарни збирки; изнајмување машини
за броење или процесирање на хартиени

обезбедување пристап до онлајн база со
податоци со информации за веб базирана

или железни пари; изнајмување на уреди
за раздавање на кеш или автоматски

платформа за поднесување приговори за
емитување; обезбедување на

благајнички машини; услуги на онлајн

телекомуникациски пристап и врски со

плаќања; услуги на сефови; уредување
финансии за градежни проекти; агенции за

компјутерска база со податоци и со
Интернет; електронски комуникациски

увозно-извозно ослободување (царинско
ослободување); консултативни,

услуги; интерактивни телекомуникациски
услуги; телекомуникации од информации

информативни и советодавни услуги
поврзани со погоре наведените услуги;

(веб страници), компјутерски програми и
податоци; обезбедување

сите вклучени во класа 36

телекомуникациски врски до Интернет или

кл. 38 телекомуникации;
телекомуникациски услуги, имено, услуги

бази со податоци; обезбедување на
телекомуникациски пристап до светски

за пренос и податоци преку
телекомуникациски мрежи; обезбедување

раширените веб простории и структури;
комуникација преку компјутерски

веб базирани мултимедијални
телеконференции, видео конференции, и

теминали; комуникација преку мрежи со
оптички влакна; компјутерски потпомогнат

услуги на онлајн состаноци кои

пренос на пораки, информации, податоци,

овозможуваат симултано и асинхроно
гледање, споделување, уредување и

документи и слики; пренос преку факс;
испраќање пораки; услуги на пејџери;

разговори за документи, податоци и слики
од посетителите преку веб пребарувач;

изнајмување модеми; комуникациски
услуги за податоци на електронски начин;

обезбедување на потрошувачите со онлајн
пристап до онлајн извештаи за успехот,

изнајмување на опрема за
телекомуникации; испраќање електронски
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пораки, услуги за примање и препраќање;

пренос на радио и телевизиски програми;

обезбедување телекомуникациски услуги

емитување музика; пренос на музика,

за собирање, пренос и достава на
податоци на електронски начин;

филмови, интерактивни програми, видеа,
електронски компјутерски игри; пренос на

електронска размена на глас, податоци,
аудио, видео, текст и графика до кои може

информации поврзани со онлајн купување
и општи малопродажни услуги; услуги за

да се пристапи преку компјутерски и
телекомуникациски мрежи; услуги на

пренос на видео на барање; услуги на
агенции за вести; обезбедување пристап

инстант пораки; комуникациски услуги за

до компјутерски бази со податоци на

мобилни телефони; обезбедување
телекомуникациски услуги за собирање,

глобална компјутерска мрежа за
пребарување и преземање информации,

пренос и достава на информации за
поштенски пораки, статични слики и/или

податоци, веб страни и извори достапни
на компјутерски мрежи; обезбедување

динамични слики како што се карактери,
пораки, музика и слики, телеграми,

кориснички пристап до компјутерски бази
со податоци кои содржат електронски

информации и податоци на механички,

изданија, огласни табли, бази со податоци

електронски, телефонски, телекс, кабел,
компјутерски и сателистки начин; пренос,

и информации достапни преку компјутер;
управување на соби за разговор (услуги на

емитување и прием на аудио, видео,
статични и динамични слики и податоци

соби за разговор); пристап до глобални
компјутерски информациски мрежи за

било во компримирана или
некомпримирана форма и било во реално

повеќе корисници за пренос и ширење на
широк спектар информации;

или одложено време; услуги за

обезбедување пристап до веб страни на

електронско испраќање пораки,
одржување конференции и пренос на

глобална компјутерска мрежа преку кои
трети лица може да нудат производи и

порачки; услуги на одржување видео
конференции; комуникација преку

услуги, да прават и комплетираат порачки,
да влегуваат во договори и деловни

електронски огласни табли која им
овозможува на корисниците интерактивно

трансакции; обезбедување пристап до
интерактивни веб страни на глобална

да разговараат во реално време помеѓу

компјутерска мрежа за трети лица да

компјутерскиот терминал и електронската
огласна табла која содржи информации за

објавуваат информации, одговараат на
барања и да прават и да комплетираат

статични слики и динамични слики и
гласовни информации како што се

порачки за производи, услуги и деловни
можности; комуникациски услуги, имено,

карактери; обезбедување електронски
огласни табли и табли со пораки за пренос

услуги на праќање текстуални и нумерички
дигитални пораки; пренос на информации

на пораки; обезбедување на онлајн

преку комуницирање на податоци за

форуми за разговор; стриминг на аудио
материјал на Интернет; стриминг на видео

помош при донесување одлуки; пренос на
информации преку видео комуникациски

материјал на Интернет; услуги на
емитување телевизија; услуги за пренос

системи; услуги на одржување веб
конференции; електронски комуникациски

на телевизија која се платќа по виденото;
услуги на видео емитување, емитување и

услуги за поставување виртуелни соби за
разговор преку праќање текстуални
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пораки; обезбедување електронски

информации, сообраќајни информации и

огласни табли за објавување и пренос на

информации за точки од интерес (патни);

пораки кај и помеѓу компјутерските
корисници во врска со производи, услуги и

обезбедување информации на патници за
трошоци, возни редови и јавен транспорт;

деловни информации и можности;
обезбедување онлајн интерактивни

патни и туристички информации и услуги
на водичи; услуги за водење и планирање

огласни табли за објавување, промоција,
продажба и препродажба на предмети

на рути; организирање на транспорт;
услуги на агенции за патување; услуги на

преку глобална компјутерска мрежа;

агенции за патни билети; уредување

обезбедување услуги за електронска
пошта и препраќање електронска пошта;

патувања и информации за тоа, сите
обезбедени он-лајн од компјутерски бази

аудио и видео комуникација преку
компјутери и компјутерски мрежи и преку

со податоци или Интернет; патувања со
јахта и/или со брод; обезбедување насоки

глобална мрежа за комуникации;
обезбедување компјутерски пристап и

за возење за цели за патување;
изнајмување системи за навигација;

изнајмување време за пристап до онлајн

транспорт; обезбедување патни и

интерактивни огласни табли и бази со
податоци; обезбедување пристап до

сообраќајни информации; обезбедување
услуги за навигација и информативни

електронски огласни табли за објавување
и пренос на пораки кај и помеѓу

услуги, имено информации поврзани со
сообраќај и застои во сообраќајот;

компјутерските корисници во врска со
производи, услуги и деловни можности;

транспорт на производи и патници;
транспорт со кола; воздушен транспорт;

обезбедување пристап до електронски

изнајмување возила; услуги на

календар, адресар и електронски тетратки,
преку локални и глобални компјутерски

изнајмување коли; шоферски услуги;
транспорт преку цефковод; транспортни

мрежи; обезбедување далечински видео
и/или телефонски конференциски пристап

услуги во вид на управување со транспорт;
обезбедување места за летање, имено

и простории; обезбедување компјутерски
врски до веб страни на трети лица за

обезбедување пристап до воздушни
коридори, коридори за слетување и писти;

потпомагање на е-трговија и деловни

пакување; пакување и складирање на

трансакции во реалниот свет;
консултативни, информативни и

производи; физичко складирање на
електронски складирани податоци или

советодавни услуги поврзани со погоре
наведените услуги; сите вклучени во класа

документи; достава на пораки; достава на
производи преку поштенски порачки;

38
кл. 39 навигациски услуги на ГПС (систем

курирски услуги [пораки или стока];
бродска шпедиција (шпедиција за морски

за глобално позиционирање);

транспорт); товарање и растоварање на

обезбедување на информации поврзани
со патување и туризам преку Интернет или

товар; посредување при превоз; услуги на
преместување; посредување за наем,

преку телекомуникациски мрежи;
обезбедување интерактивна онлајн база

закуп, продавање, купување и/или
изнајмување бродови и/или пловни тела;

со податоци со информации за патиштата,
патни информации, навигациски

спасување и повторно запловување на
бродови и/или пловни тела; пилотирање;
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дистрибуција и дотур на гас; дистрибуција

електронски и дигитални интерактивни

и дотур на струја; дистрибуција и дотур на

медиуми; услуги на електронски игри

топлина; дистрибуција и дотур на вода;
услуги на простории за усидрување; наем

обезбедени со помош на Интернет;
обезбедување на информации поврзани

на складишта; наем и/или закуп на
инвалидски колички; наем и/или закуп на

со образование, обука, забава, рекреација,
спортски, социјални и културни

авиони; наем и/или закуп на велосипеди;
наем и/или закуп на возила, наем и/или

активности; обезбедување онлајн
електронски изданија (кои не може да се

закуп на бродови и/или пловни тела; наем

симнуваат); уредување, организирање,

и/или закуп на возила на управувани од
луѓе; наем и/или закуп на механички

одржување и спроведување натпревари по
пеење; уредување, организирање,

системи за паркирање; управување со
паркинг места; услуги за паркирање на

одржување и спроведување концерти;
уредување, организирање, одржување и

коли; обезбедување патишта со патарина;
наем и/или закуп на контејнери; наем

спроведување настани и натпревари за
образовни или забавни цели; уредување,

и/или закуп на палети; наем и/или закуп на

организирање, одржување и

машини за пакување или обвиткување;
наем и/или закуп на ладилници; собирање

спроведување шоуа со игри и потраги;
услуги на агенции за карти за забава;

на домашен отпад и ѓубре; собирање на
индустриски отпад и ѓубре; агенции за

информации поврзани со забава или
образование обезбедени онлајн од

увозно-извозно ослободување (царинско
ослободување); консултативни,

компјутерска база со податоци или
Интернет; обезбедување дигитална

информативни и советодавни услуги

музика (која не може да се симнува) од

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 39

Интернет; обезбедување дигитална
музика (која не може да се симнува) од

кл. 41 образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни

МП3 (експертска група за играни филмови
1 аудио слој 3) Интернет веб страни;

активности; објавување текстови, книги и
списанија (освен пропагандни текстови);

забавни и образовни услуги поврзани со
планирање, продукција и дистрибуција на

објавување дијаграми, слики и

звук, слики, дигитална музика, филмови,

фотографии; објавување на весници,
списанија и периодични изданија; услуги

аудио во живо или снимено, визуелни или
аудио визуелни материјали за емитување

на образование, обука и насоки поврзани
со телекомуникации, компјутери,

на терестријален кабел, сателитски
канали, Интернет, безжично или преку

компјутерски програми, компјутерска
обработка во облак, дизајн на веб

жично поврзани системи и други начини на
комуникации; услуги на музичка забава;

страници, e-трговија, деловно управување,

изнајмување на звучни снимки; подготовка

финансиско управување и рекламирање;
обезбедување на образование,

на забавни, образовни, документарни
програми и програми со вести за

рекреација, насоки, подучување и обука
како интерактивни така и не-интерактивни;

емитување; услуги на репортери за вести;
информации поврзани со спортски или

дизајн на образовни обуки, испитувања и
квалификации; забава обезбедена преку

културни настани, актуелни работи и
ударни вести обезбедени преку
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сателитски телевизиски пренос, Интернет

нив; уредување, организирање,

или на друг електронски начин;

планирање и управување со семинари;

телевизиски програми, радио и филмска
продукција; премиум или комерцијални

обука за животни; насоки во продукција на
програми за емитување; услуги со насоки

услуги на телевизиски програми и услуги
на телевизиски програми; планирање на

поврзани со работата на машини и
опрема, вклучувајќи аудио визуелна

ТВ забавни програми; обезбедување на
забавни информации, мултимедијални

опрема која се користи за продукција на
програми за емитување; обезбедување

содржини, ТВ забавни програми и

аудио и визуелни студија; обезбедување

обезбедување на филмови онлајн;
подготовка и продукција на телевизиски

спортски простории; обезбедување
простории за филмови, шоуа, драми,

програми; обезбедување на информации,
податоци, графика, звук, музика, видеа,

музика или образовна обука; агенции за
резервирање на забава; закуп и наем на

анимации и текст за забавни цели; услуги
на игри; обезбедување клубски простории

играни филмови; закуп и наем на музички
инструменти; закуп и наем на телевизиски

за рекреација, спорт и гимнастика;

програми; закуп и наем на телевизиски

изведби на бендови; клубска забава,
дискотеки, услуги на модни ревии и ноќни

сетови; изнајмување на библиотеки;
услуги на архивски библиотеки; услуги за

клубови; клубски услуги поврзани со
услуги за забава, образование и култура;

титлување; услуги за толкување на
знаковен јазик; обезбедување видео игри,

уредување, одржување и обезбедување
на конференции, конвенции, конгреси,

компјутерски игри, звук или слики, или
филмови преку телекомуникациски или

семинари и работилници за обука;

компјутерски мрежи; обезбедување онлајн

уредување, одржување и обезбедување
на конференции, конвенции, конгреси,

компјутерски игри и натпревари;
изнајмување на предходно снимени видео

семинари и работилници за обука во врска
со телекомуникации, компјутери,

ленти; закуп и наем на машини за играње;
изнајмување опрема за аркадни игри;

компјутерски програми, компјутерска
обработка во облак, дизајн на веб страни,

изнајмување слики; фотографија; превод;
толкување на јазик; програми за

е-трговија, деловно управување,

образование и обука во областа на

финансиско управување и рекламирање;
организирање и одржување изложби за

управување со ризик; програми за
образование и обука поврзани со

културни или образовни цели, модни
ревии, образовни шоуа и културни шоуа и

сертификација; обезбедување на вести за
образование и забава; услуги на лотарија;

изведби; услуги на уметнички изложби и
галерии; услуги на уметнички галерии

обезбедување онлајн видеа, кои не може
да се симнуваат; подучување;

поврзани со наем на ликовни уметности;

консултативни, информативни и

услуги на обука во врска со здравје и
безбедност при работа и заштита на

советодавни услуги поврзани со погоре
наведените услуги; сите вклучени во класа

природата; обезбедување на часови за
пури, часови за дегустација на вино;

41
кл. 42 научни и технолошки услуги и

обезбедување на образовни информации
за истражувачки материјали и агенци за

истражување и планирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
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истражување; технички проектни студии;

преку жешка линија за поддршка;

обезбедување веб страни со технологија

компјутерски услуги поврзани со креирање

која им овозможува на корисниците да
споделуваат информации и совети;

индекси со информации, страни и ресурси
на компјутерски мрежи; обезбедување

дизајнирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; софтвер како услуга

Интернет пребарувачи; дизајн на
компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп

(SaaS); компјутерски услуги поврзани со
пренос на информации, податоци,

компјутери, преносни компјутери и рачни
компјутери; дизајн на лични дигитални

документи и слики преку Интернет;

асистенти и лични медиа плеери; дизајн

компјутерски услуги поврзани со
обезбедување онлајн пристап до

на мобилни телефони и смарт телефони;
дизајн на дигитални камери; компјутерски

интерактивна компјутерска база со
податоци со вести и други поврзани

услуги; компјутерско програмирање; услуги
на компјутерска интеграција; услуги на

информации за филмски програми,
прегледувања, журнали, спортови,

компјутерски анализи; компјутерско
програмирање во врска со одбрана од

концерти, познати личности и забава;

вируси; услуги на софтвер за компјутерски

услуги на обезбедувач на услуги за
апликации (ASP), имено, хостирање

системи; компјутерски услуги во врска со
обезбедување директни услуги на

компјутерски софтверски апликации од
други; услуги на обезбедувач на услуги за

поврзување помеѓу компјутерските
корисници за размена на податоци; дизајн

апликации (ASP) за обезбедување
софтвер во областa на одржување веб

на компјутерски софтвер; дизајн на
компјутерски систем; дизајн и развој на

базирани конференции, одржување аудио

веб страници; хостирање веб страници за

конференции, праќањеелектронски
пораки, соработка за документи,

други; хостирање компјутерски
апликациски софтвер за пребарување и

одржување видео конференции, и
обработка на глас и повици; обезбедување

преземање информации од бази со
податоци и компјутерски мрежи;

онлајн софтвер кој не може да се симнува
за потпомагање на интероперабилноста

обезбедување технички информации на
посебно барање од крајните корисници

на повеќе софтверски апликации; услуги

преку телефон или глобална компјутерска

на техничка поддршка (техничко
советување) поврзани со компјутерски

мрежа; советодавни услуги во врска со
компјутерски софтвер; компјутерски услуги

софтвер и апликации обезбедени онлајн,
преку е-пошта и преку телефон;

поврзани со прилагодено пребарување на
компјутерски бази со податоци и веб

компјутерски услуги, имено, креирање
онлајн заедницa за регистрираните

страници; кодирање и декодирање на
компјутерски и електронски сигнали;

корисници да учествуваат во дискусии, да

претварање на физички податоци и

добиваат повратни информации од
нивните колеги, да формираат виртуелни

документи во електронски медиа формат;
услуги на тестирање и оценување на

заедници, да се ангажираат во социјално
вмрежување и размена на документи;

прозиводи; архитектонски и дизајнерски
услуги; дизајн на ентериер на згради,

совети за компјутерска технологија
обезбедени на Интернет корисниците

канцеларии и станови; информациски
услуги на компјутери и компјутерски
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мрежи; обезбедување на компјутерски

компјутерска обработка во облак;

програми за управување со безбедносен

изнајмување на софтвер за забава; услуги

ризик; услуги за информации, знаење и
тестирање на компјутерска безбедност;

на картографија; консултативни,
информативни и советодавни услуги

услуги за гарантирање на квалитетот;
компјутерски услуги поврзани со

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 42

потврдување на деловни трансакции и
подготовка на извештаи за нив;

кл. 45 лични и социјални услуги
обезбедени од други за да ги задоволат

компјутерски безбедносни услуги за

потребите на индивидуалците; услуги на

контрола на пристап до компјутери,
електронски мрежи и бази со податоци;

социјална работа; услуги на состаноци;
правни услуги; услуги за регистрација на

безбедност на пренос на податоци и
трансакции преку компјутерски мрежи;

домен имиња; советување за
интелектуална сопственост; правни

советување во областа на безбедноста на
податоци; технолошко советување во

истражувања; услуги за подготовка на
правни документи; правна обработка на

врска со обезбедување телекомуникации;

лиценци; лиценцирање интелектуална

безбедносни услуги на компјутеризирани
комуникациски мрежи; обезбедување

сопственост; парнични услуги; услуги на
алтернативно разрешување спорови;

информации во областите на безбедноста
на Интернет, светски распостранетиот веб

услуги на арбитража; услуги на чување и
безбедност; услуги за лична безбедност;

и компјутеризираните комуникациски
мрежи; советодавни услуги во областите

изнајмување облека; обезбедување услуги
за заштита (безбедност) преку електрични

на безбедносни услуги на Интернет,

централни станици за системи за заштита

светски распостранетиот веб и
компјутеризираните комуникациски мрежи,

од натрапници, крадци и пожар; услуги за
надзор на аларми против натрапници и

услуги за информациска безбедност;
услуги на потврдување за компјутерска

крадци, услуги за надзор на аларми и
уреди за откривање на пожар и поплава;

безбедност; компјутерски услуги во врска
со онлајн потврдување на електронски

услуги на чување куќи; лиценцирање на
дигитални податоци, статични слики, слики

потписи; резервни копии на податоци

во движење, аудио и текст; креирање,

сместени на друго место; складирање на
електронски податоци; обезбедување

собирање и одржување на регистер на
домен имиња; испитување багаж за

информации за компјутерска технологија и
програмирање преку веб страни;

безбедносни цели; услуги на истражување
на лична позадина; безбедносни услуги за

компјутерска обработка во облак; услуги
на обезбедувачи на хостинг во облак;

заштита на имот и лица; он-лајн
потврдување на електронски потписи;

обезбедување привремено користење на

погребални услуги; услуги за он-лајн

облак-базиран софтвер кој не може да се
симнува и софтвер за компјутерска

социјално вмрежување; ослободување
гулаби за специјални прилики; услуги на

обработка во облак; електронско
складирање на податоци; обезбедување

балсамирање; консултативни,
информативни и советодавни услуги

виртуелни компјутерски системи и
вируелни компјутерски средини преку

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 45
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датотеки и снимени содржини со
(111) 28109

(151) 24/01/2020

мултимедијални забавни програми и

(210) TM 2018/1082

(220) 05/11/2018
(181) 05/11/2028

содржини кои може да се симнуваат;
онлајн електронски изданија (кои може да

(450) 31/01/2020
(732) Alibaba Group Holding Limited

се симнуваат од Интернет или од
компјутерска мрежа или од компјутерска

Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box
847, George Town, Grand Cayman, KY

база со податоци); софтвер за инстант
пораки; софтвер за споделување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

датотеки; комуникациски софтвер за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

електронска размена на податоци, аудио,
видео, слики и графики преку
компјутерски, мобилни, безжични и
телекомуникациски мрежи; компјутерски

ANT FINANCIAL
(551) индивидуална

софтвер во форма на апликација за
мобилни направи и компјутери;

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

софтверски апликации за користење со

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

мобилни направи; компјутерски софтвер
за процесирање слики, графика, аудио,

инструменти за мерење тежина, мерење,

видео и текст; компјутерски софтвер кој
може да се симнува за потпомагање на

сигнализирање и проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

електронски пренос на информации,
податоци, документи, глас и слики преку

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

Интернет; компјутерски софтвер, кој може

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

да се симнува, кој овозможува
корисниците да учествуваат на веб-

на електрична енергија; апарати за

базирани состаноци и часови со пристап
до податоци, документи, слики и

снимање, пренос или репродукција на звук
или слики; магнетски носачи на податоци,

софтверски апликации преку веб
пребарувач; компјутерски софтвер кој

дискови за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

може да се симнува за пристап, гледање и

регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и

контрола на оддалечени компјутери и
компјутерски мрежи; софтвер за

компјутери; компјутерски програми;

компјутерска обработка во облак кој може
да се симнува; облак-базиран софтвер кој

софтвер за процесирање електронски
плаќања до и од други; софтвер за

може да се симнува; електронски
публикации во вид на списанија, статии,

автентификација; компјутерски софтвер кој
може да се најде на Интернет;

брошури, летоци, списоци со податоци,

компјутерски софтвер за интерактивна
забава, кој им овозможува на корисниците

информативни материјали, инструктивни
материјали, кои може да се симнуваат, во

да го прилагодат гледањето, слушањето и

областа на бизнисот, e-трговијата,
информатичката технологија, компјутерска

играчкото искуство преку селектирање и
уредување на приказот и изведбата на

обработка во облак, телекомуникациите,
Интернет, обуки за бизнис и e-трговија,

аудио, видео и аудио визуелни елементи;
аудио, визуелни и аудио визуелни
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деловно, продажно, маркетинг и

електронски огласни табли; кодирани или

финансиско управување; компјутерски

магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш

периферни уреди; ноутбук компјутери;
лаптоп компјутери; преносни компјутери;

и идентификациони картички; автоматски
благајнички машини, уреди за раздавање

рачни компјутери; лични дигитални
асистенти; лични медиа плеери; мобилни

на кеш; електронски читачи на книги;
тонер патрони, празни, за печатачи и

телефони; смарт телефони; дигитални
камери; батерии, полначи за батерии;

фотокопири; бебе монитори; видео бебе
монитори; заштитници за објективи;

компјутерски работни станици;

таблет компјутери; кодирани клуч

компјутерски сервери; хардвер за
компјутерско и телекомуникациско

картички; 3Д очила; мемориски картички за
машини за видео игри; сите вклучени во

вмрежување; адаптери, прекинувачи,
рутери и хабови за компјутерски мрежи;

класа 9
кл. 35 рекламирање; водење на

безжични и жични модеми и
комуникациски картички и направи; држачи

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; организација,

за лаптопи, компјутерски торби; апарати за

работа и надгледување на шеми за

гаснење пожар; компјутерски хардвер и
фирмвер; компјутерски софтвер

лојалност и поттикнување; услуги на
рекламирање обезбедени преку Интернет;

(вклучувајќи софтвер кој може да се
симнува од Интернет); автомобилски

продукција на телевизија и радио реклами;
сметководство; наддавање; организација

навигациски систем; компакт дискови;
дигитална музика (која може да се симнува

на трговски саеми; испитување на
мислења; обработка на податоци;

од Интернет); телекомуникациски aпарати;

обезбедување на деловни информации;

подлоги за глувчиња; слушалки за
мобилен телефон; галантерија за мобилни

услуги на агенции за рекламирање;
рекламни услуги дадени за други;

телефони; игри, слики, кинематографски
содржини, филмови и музика кои може да

управување со бази со податоци;
собирање на информации во компјутерски

се симнуваат; алармни системи;
безбедносни камери; мобилни направи за

бази со податоци; услуги на деловно
советување; услуги на деловно

емитување радио и телевизија; опрема за

советување во областа на веб базирани

емитување телевизија; камери; видео
камери; слушалки за на глава; телефонски

настани, конференции, програми за обука,
програми за учење и семинари; услуги на

слушалки за во уво; звучници; апарати и
опрема за системи за глобално

деловно советување во областа на
пружање веб базирано знаење; услуги на

позиционирање (ГПС); компјутерски и
електронски програми и софтвер и

деловно советување во областа на онлајн
соработка и технологии за соработка;

програми и софтвер за видео игри

услуги на деловно советување во

(вклучувајќи софтвер кој може да се
симнува од Интернет); екрани со течен

областите на продажба и маркетинг;
услуги на управување со деловни проекти;

кристал за телекомуникации и електронска
опрема; сет топ кутии; далечинско

услуги на управување со деловни проекти
поврзани со развој, поставување,

управување; програми за складирање на
податоци; очила и очила за сонце;

местење, продукција, снимање, надзор и
следење на веб базирани настани,
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конференции, програми за обука,

материјали; маркетинг на слободни

програми за учење и семинари; услуги на

простории; ширење на рекламни

истражувања на пазарот и деловно
советување; деловни советодавни услуги

материјали, дополнување на рекламни
материјали, збирка со реклами за

поврзани со потпомагање на трансакции
на деловни потфати преку локални и

користење како веб страници на Интернет;
изнајмување на простор за рекламирање;

глобални компјутерски мрежи преку
лоцирање и обезбедување препораки за

процесирање на компјутерски податоци;
услуги на продажни, деловни и

достава на широк спектар деловни и

промотивни информации; одговарање на

кориснички производи и услуги; ширење
на деловни информации за производи и

телефон (за недостапни претплатници);
одговарање на телефон (за други);

услуги од други преку локални и глобални
компјутерски мрежи; деловни советодавни

наддавања обезбедени на Интернет;
управување со персонал; обезбедување

услуги поврзани со обезбедување веб
страни на глобална компјутерска мрежа со

на продажни, деловни, рекламни и
промотивни информации преку глобална

кои трети лица може да нудат и најдат

компјутерска мрежа и преку Интернет;

производи и услуги, да пласираат, да
утврдуваат статус и да овозможат трговски

презентација на производи на
комуникациски медиуми за малопродажни

податоци и нарачки, влегување во
договори и деловни трансакции;

цели; спојување, за сметка на други, на
различни производи со што им се

обезбедување компјутеризирани онлајн
услуги за порачување; рекламирање на

овозможува на купувачите лесно да ги
гледаат и купуваат тие производи од

производи и услуги од други преку локални

Интернет веб страна со општа стока и во

и глобални компјутерски мрежи; услуги на
агенции за меѓународен увоз и извоз;

големопродажен објект; спојување, за
сметка на други, на различни производи со

изнајмување на простор за рекламирање
на комуникациски медиуми; услуги на

што им се овозможува на купувачите
лесно да ги гледаат и купуваат тие

онлајн тргување поврзани со електронско
наддавање и обезбедување онлајн

производи од каталог со општа стока преку
нарачки по пошта или преку

деловни оценки поврзани со тоа; онлајн

телекомуникации; спојување, за сметка на

малопродажни услуги за стоки за широка
потрошувачка; обезбедување именик со

други, на различни производи со што им
се овозможува на купувачите лесно да ги

веб страници од трети лица за помош при
деловни трансакции; деловни cоветодавни

гледаат и купуваат тие производи од
малопродажни објекти; малопродажба и

услуги поврзани со работа на електронски
пазари за купувачи и продавачи на

големопродажба на телефони, слушалки
за мобилни телефони, галантерија за

производи и/или услуги на глобална

мобилни телефони, електронски и

компјутерска мрежа; деловна помош
поврзана со потпомагање деловни

телекомуникациски производи,
компјутерски хардвер и компјутерски

трансакции преку локални и глобални
компјутерски мрежи; советодавни услуги

софтвер, батерии, полначи за батерии,
апарати и инструменти за снимање,

за корпоративно управување; маркетинг и
промотивни услуги; објавување на јавни

примање, пренос и/или репродукција на
податоци, информации, слики, слики и/или
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звук, скапоцени метали, накит, скапоцени

закачалки за палта, подлоги, шивачки

камења, печатени материјали,

производи, покривачи за кревети и маси,

канцелариски материјали, магнетни и немагнетни кодирани картички, мебел, рамки

играчки и спортски прозводи, храна и
пијалаци, месо, риба, живина,

за слики, садови за домаќинство и кујнски
садови, стакларија, порцелан и керамика,

конзервирани, суви и зготвени овошја и
зеленчуци, џемови и овошни сосови, јајца,

текстил, облека, обувки, капи, чипка и
везење, копчиња, траки, шпенагла и игли,

млеко и млечни производи, масти и масла
за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

вештачки цвеќиња, теписони, теписи, игри

брашно, леб и торти, зачини, свежо овошје

и електронски играчки, хемикалии кои се
користат во индустријата, науката,

и зеленчук, пиво, минерална вода, овошни
сокови и други безалкохолни пијалаци,

фотографијата и земјоделието, бои,
премази и лакови, производи за лична

алкохолни пијалаци, цветни производи,
тутун, производи за пушачи и кибрити;

хигиена, сапуни, парфимериски
производи, козметика, лосиони за коса и

рекламирање преку директна пошта;
услуги на агенции за купување и продажба

тело, есенцијални масла, препарати за

за други; одбирање на производи и

чистење и избелување, лубриканти,
горива, свеќи, фармацевтски, ветеринарни

купување на производи за индувидуалци и
фирми; услуги за нарачување [за други];

и санитарни препарати, оков за мебел и
железарија, машини и машински алати,

малопродажни услуги на стоковни куќи;
малопродажни услуги на супермаркети;

прибор за јадење, бричеви и рачни алати,
компјутери, сметачки машини, електрични,

секретарски услуги; обезбедување на
деловни статистички информации;

фотографски, кинематографски и оптички

организација на изложби за комерцјални

апарати и инструменти, очила и очила за
сонце, хирушки и медицински апарати и

или рекламни цели; услуги на деловна
помош поврзани со собирање и

инструменти, апарати за осветлување,
греење, произведување на пареа,

изнајмување листи со адреси; деловни
истражувања; деловни административни

готвење, ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и санитарни цели,

услуги за процесирање на продажба
направена на Интернет; услуги на деловни

возила, огнено оружје, огномети, есцајзи,

препораки и поставување на персонал;

хоролошки и хронометриски инструменти,
музички инструменти, списанија, картички,

агенции за увозно-извозно ослободување
(услуги на агенции за увоз-извоз); агенција

хартиени и картонски производи, слики,
машини за пишување и канцелариски

за претплата на весници; репродукција на
документи; транскрипција (вклучувачки

реквизити, материјали за пакување, гума и
пластика за користење во производвство,

пишување низ шаблон-хартија);
изнајмување на канцелариска опрема;

материјали за пакување и изолација, кожа

управување со односи со потрошувачи;

и имитации на кожа и производи
направени од овие материјали, рачни

услуги на деловно управување поврзани
со електронска трговија; деловно

торби, портмонеа, паричници, кожени
футроли, торби, куфери, чадори,

управување и административни услуги
поврзани со спонзорски програми;

огледала, јажиња, врвки, мрежи, шатори,
предива и конци за текстилна употреба,

сметководствени услуги; хуманитарни
услуги, имено деловно управување
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поврзано со организирање и одржување

на агенции за недвижнини; услуги на

волонтерски програми и услужни проекти

агенции за домување; актуарски услуги;

за заедницата; изнајмување на штандови
за продажба; обезбедување на

услуги за управување со недвижнини и
советодавни услуги; собирање на

комерцијални и деловни контакт
информации; оптимизација на машини за

наемнини; изнајмување канцеларии
(недвижнини); изнајмување апартмани и

пребарување; оптимизација на
сообраќајот на веб страна; рекламирање

станови; обезбедување на финансиски
информации преку Интернет; услуги на

кое се плаќа по клик; услуги за деловно

сефови и издавање на патнички ваучери;

посредување; деловно управување за
даватели на хонорарни услуги;

капитални инвестиции; финансиски оценки
[осигурување, банкарство, недвижнини];

преговарање и затварање на деловни
трансакции за трети лица; додавање и

услуги на управување со финансии и имот;
осигурителни и финансиски услуги;

одржување на податоци во компјутерски
бази со податоци; услуги на деловно

финансиски услуги обезбедени преку
телекомуникации; услуги на финансиски

проектно управување за градежни

консултации и совети; онлајн банкарство;

проекти; обезбедување деловни
информации преку веб страна;

банкарски услуги обезбедени он-лајн од
компјутерски бази со податоци или

консултативни, информативни и
советодавни услуги поврзани со погоре

Интернет; услуги на посредување со
хартии од вредност, услуги на котирање на

наведените услуги; сите вклучени во класа
35

берзански цени; посредување за акции и
обврзници, финансиски анализи; услуги на

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

дебитни картички, услуги на наплатни

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на

картички и услуги на гарантни чекови;
банкарски услуги, услуги на штедни сметки

финансиски трансакции преку глобална
компјутерска мрежа; онлајн банкарски

и инвестициски услуги; услуги на
финансиски ослободувања; кредитно

услуги и финансиски услуги; услуги на
кредитни картички, процесирање и пренос

потврдување преку глобална компјутерска
информациска мрежа; услуги на

на банкноти и плаќања за тоа и

електронско управување со кредитен

обезбедување осигурување за финансиски
трансакции; услуги за трансфер на

ризик; услуги на електронско плаќање при
купување и електронско плаќање сметки;

средства; пренос на средства по
електронски пат за други; пренос на

дебитни и кредитни услуги на финансиски
сметки; електронски банкарски услуги;

плаќања за други преку Интернет;
финансиски услуги во вид на услуги за

издавање вредносни картички, наплатни
картички и дебитни картички; услуги на

фактурирање и процесирање на плаќања;

телефонски кредитни картички;

организирање и управување со наеми и
закупи; закуп и наем на недвижнини;

информативни услуги поврзани со
финансии и осигурување, обезбедени

оценување на недвижнини; вреднување на
недвижнини, финансирање на

онлајн од компјутерска база со податоци
или Интернет; агенција за собирање такси

недвижнини, инвестирањево недвижнини;
посреднички услуги за недвижнини; услуги

за гас и струја; оценување старини;
оценување уметност; оценување накит;
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оценување користени возила; достава на

пристапат до апликации, платформи,

даночни информации (финансиски услуги);

заеднички споделени документи,

хуманитарно собирање средства;
организирање хуманитарни збирки;

податоци, листи со задачи и форуми за
разговор; услуги на Интернет емитување,

хуманитарни збирки; изнајмување машини
за броење или процесирање на хартиени

обезбедување пристап до онлајн база со
податоци со информации за веб базирана

или железни пари; изнајмување на уреди
за раздавање на кеш или автоматски

платформа за поднесување приговори за
емитување; обезбедување на

благајнички машини; услуги на онлајн

телекомуникациски пристап и врски со

плаќања; услуги на сефови; уредување
финансии за градежни проекти; агенции за

компјутерска база со податоци и со
Интернет; електронски комуникациски

увозно-извозно ослободување (царинско
ослободување); консултативни,

услуги; интерактивни телекомуникациски
услуги; телекомуникации од информации

информативни и советодавни услуги
поврзани со погоре наведените услуги;

(веб страници), компјутерски програми и
податоци; обезбедување

сите вклучени во класа 36

телекомуникациски врски до Интернет или

кл. 38 телекомуникации;
телекомуникациски услуги, имено, услуги

бази со податоци; обезбедување на
телекомуникациски пристап до светски

за пренос и податоци преку
телекомуникациски мрежи; обезбедување

раширените веб простории и структури;
комуникација преку компјутерски

веб базирани мултимедијални
телеконференции, видео конференции, и

теминали; комуникација преку мрежи со
оптички влакна; компјутерски потпомогнат

услуги на онлајн состаноци кои

пренос на пораки, информации, податоци,

овозможуваат симултано и асинхроно
гледање, споделување, уредување и

документи и слики; пренос преку факс;
испраќање пораки; услуги на пејџери;

разговори за документи, податоци и слики
од посетителите преку веб пребарувач;

изнајмување модеми; комуникациски
услуги за податоци на електронски начин;

обезбедување на потрошувачите со онлајн
пристап до онлајн извештаи за успехот,

изнајмување на опрема за
телекомуникации; испраќање електронски

ефективноста и статусот на веб базирани

пораки, услуги за примање и препраќање;

апликации, телеконференции,
видеоконференции и состаноци;

обезбедување телекомуникациски услуги
за собирање, пренос и достава на

обезбедување на корисниците со
безбеден далечински пристап преку

податоци на електронски начин;
електронска размена на глас, податоци,

Интернет до приватни компјутерски мрежи;
обезбедување информации во областите

аудио, видео, текст и графика до кои може
да се пристапи преку компјутерски и

на обезбеден пренос на податоци и

телекомуникациски мрежи; услуги на

информации; советодавни услуги во
областите на услуги за обезбеден пренос

инстант пораки; комуникациски услуги за
мобилни телефони; обезбедување

на податоци и информации; обезбедување
онлајн услуги за соработка

телекомуникациски услуги за собирање,
пренос и достава на информации за

(телекомуникациски услуги) кои им
овозможуваат на корисниците да

поштенски пораки, статични слики и/или
динамични слики како што се карактери,
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пораки, музика и слики, телеграми,

со податоци кои содржат електронски

информации и податоци на механички,

изданија, огласни табли, бази со податоци

електронски, телефонски, телекс, кабел,
компјутерски и сателистки начин; пренос,

и информации достапни преку компјутер;
управување на соби за разговор (услуги на

емитување и прием на аудио, видео,
статични и динамични слики и податоци

соби за разговор); пристап до глобални
компјутерски информациски мрежи за

било во компримирана или
некомпримирана форма и било во реално

повеќе корисници за пренос и ширење на
широк спектар информации;

или одложено време; услуги за

обезбедување пристап до веб страни на

електронско испраќање пораки,
одржување конференции и пренос на

глобална компјутерска мрежа преку кои
трети лица може да нудат производи и

порачки; услуги на одржување видео
конференции; комуникација преку

услуги, да прават и комплетираат порачки,
да влегуваат во договори и деловни

електронски огласни табли која им
овозможува на корисниците интерактивно

трансакции; обезбедување пристап до
интерактивни веб страни на глобална

да разговараат во реално време помеѓу

компјутерска мрежа за трети лица да

компјутерскиот терминал и електронската
огласна табла која содржи информации за

објавуваат информации, одговараат на
барања и да прават и да комплетираат

статични слики и динамични слики и
гласовни информации како што се

порачки за производи, услуги и деловни
можности; комуникациски услуги, имено,

карактери; обезбедување електронски
огласни табли и табли со пораки за пренос

услуги на праќање текстуални и нумерички
дигитални пораки; пренос на информации

на пораки; обезбедување на онлајн

преку комуницирање на податоци за

форуми за разговор; стриминг на аудио
материјал на Интернет; стриминг на видео

помош при донесување одлуки; пренос на
информации преку видео комуникациски

материјал на Интернет; услуги на
емитување телевизија; услуги за пренос

системи; услуги на одржување веб
конференции; електронски комуникациски

на телевизија која се платќа по виденото;
услуги на видео емитување, емитување и

услуги за поставување виртуелни соби за
разговор преку праќање текстуални

пренос на радио и телевизиски програми;

пораки; обезбедување електронски

емитување музика; пренос на музика,
филмови, интерактивни програми, видеа,

огласни табли за објавување и пренос на
пораки кај и помеѓу компјутерските

електронски компјутерски игри; пренос на
информации поврзани со онлајн купување

корисници во врска со производи, услуги и
деловни информации и можности;

и општи малопродажни услуги; услуги за
пренос на видео на барање; услуги на

обезбедување онлајн интерактивни
огласни табли за објавување, промоција,

агенции за вести; обезбедување пристап

продажба и препродажба на предмети

до компјутерски бази со податоци на
глобална компјутерска мрежа за

преку глобална компјутерска мрежа;
обезбедување услуги за електронска

пребарување и преземање информации,
податоци, веб страни и извори достапни

пошта и препраќање електронска пошта;
аудио и видео комуникација преку

на компјутерски мрежи; обезбедување
кориснички пристап до компјутерски бази

компјутери и компјутерски мрежи и преку
глобална мрежа за комуникации;
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обезбедување компјутерски пристап и

изнајмување системи за навигација;

изнајмување време за пристап до онлајн

транспорт; обезбедување патни и

интерактивни огласни табли и бази со
податоци; обезбедување пристап до

сообраќајни информации; обезбедување
услуги за навигација и информативни

електронски огласни табли за објавување
и пренос на пораки кај и помеѓу

услуги, имено информации поврзани со
сообраќај и застои во сообраќајот;

компјутерските корисници во врска со
производи, услуги и деловни можности;

транспорт на производи и патници;
транспорт со кола; воздушен транспорт;

обезбедување пристап до електронски

изнајмување возила; услуги на

календар, адресар и електронски тетратки,
преку локални и глобални компјутерски

изнајмување коли; шоферски услуги;
транспорт преку цефковод; транспортни

мрежи; обезбедување далечински видео
и/или телефонски конференциски пристап

услуги во вид на управување со транспорт;
обезбедување места за летање, имено

и простории; обезбедување компјутерски
врски до веб страни на трети лица за

обезбедување пристап до воздушни
коридори, коридори за слетување и писти;

потпомагање на е-трговија и деловни

пакување; пакување и складирање на

трансакции во реалниот свет;
консултативни, информативни и

производи; физичко складирање на
електронски складирани податоци или

советодавни услуги поврзани со погоре
наведените услуги; сите вклучени во класа

документи; достава на пораки; достава на
производи преку поштенски порачки;

38
кл. 39 навигациски услуги на ГПС (систем

курирски услуги [пораки или стока];
бродска шпедиција (шпедиција за морски

за глобално позиционирање);

транспорт); товарање и растоварање на

обезбедување на информации поврзани
со патување и туризам преку Интернет или

товар; посредување при превоз; услуги на
преместување; посредување за наем,

преку телекомуникациски мрежи;
обезбедување интерактивна онлајн база

закуп, продавање, купување и/или
изнајмување бродови и/или пловни тела;

со податоци со информации за патиштата,
патни информации, навигациски

спасување и повторно запловување на
бродови и/или пловни тела; пилотирање;

информации, сообраќајни информации и

дистрибуција и дотур на гас; дистрибуција

информации за точки од интерес (патни);
обезбедување информации на патници за

и дотур на струја; дистрибуција и дотур на
топлина; дистрибуција и дотур на вода;

трошоци, возни редови и јавен транспорт;
патни и туристички информации и услуги

услуги на простории за усидрување; наем
на складишта; наем и/или закуп на

на водичи; услуги за водење и планирање
на рути; организирање на транспорт;

инвалидски колички; наем и/или закуп на
авиони; наем и/или закуп на велосипеди;

услуги на агенции за патување; услуги на

наем и/или закуп на возила, наем и/или

агенции за патни билети; уредување
патувања и информации за тоа, сите

закуп на бродови и/или пловни тела; наем
и/или закуп на возила на управувани од

обезбедени он-лајн од компјутерски бази
со податоци или Интернет; патувања со

луѓе; наем и/или закуп на механички
системи за паркирање; управување со

јахта и/или со брод; обезбедување насоки
за возење за цели за патување;

паркинг места; услуги за паркирање на
коли; обезбедување патишта со патарина;
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наем и/или закуп на контејнери; наем

образовни или забавни цели; уредување,

и/или закуп на палети; наем и/или закуп на

организирање, одржување и

машини за пакување или обвиткување;
наем и/или закуп на ладилници; собирање

спроведување шоуа со игри и потраги;
услуги на агенции за карти за забава;

на домашен отпад и ѓубре; собирање на
индустриски отпад и ѓубре; агенции за

информации поврзани со забава или
образование обезбедени онлајн од

увозно-извозно ослободување (царинско
ослободување); консултативни,

компјутерска база со податоци или
Интернет; обезбедување дигитална

информативни и советодавни услуги

музика (која не може да се симнува) од

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 39

Интернет; обезбедување дигитална
музика (која не може да се симнува) од

кл. 41 образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни

МП3 (експертска група за играни филмови
1 аудио слој 3) Интернет веб страни;

активности; објавување текстови, книги и
списанија (освен пропагандни текстови);

забавни и образовни услуги поврзани со
планирање, продукција и дистрибуција на

објавување дијаграми, слики и

звук, слики, дигитална музика, филмови,

фотографии; објавување на весници,
списанија и периодични изданија; услуги

аудио во живо или снимено, визуелни или
аудио визуелни материјали за емитување

на образование, обука и насоки поврзани
со телекомуникации, компјутери,

на терестријален кабел, сателитски
канали, Интернет, безжично или преку

компјутерски програми, компјутерска
обработка во облак, дизајн на веб

жично поврзани системи и други начини на
комуникации; услуги на музичка забава;

страници, e-трговија, деловно управување,

изнајмување на звучни снимки; подготовка

финансиско управување и рекламирање;
обезбедување на образование,

на забавни, образовни, документарни
програми и програми со вести за

рекреација, насоки, подучување и обука
како интерактивни така и не-интерактивни;

емитување; услуги на репортери за вести;
информации поврзани со спортски или

дизајн на образовни обуки, испитувања и
квалификации; забава обезбедена преку

културни настани, актуелни работи и
ударни вести обезбедени преку

електронски и дигитални интерактивни

сателитски телевизиски пренос, Интернет

медиуми; услуги на електронски игри
обезбедени со помош на Интернет;

или на друг електронски начин;
телевизиски програми, радио и филмска

обезбедување на информации поврзани
со образование, обука, забава, рекреација,

продукција; премиум или комерцијални
услуги на телевизиски програми и услуги

спортски, социјални и културни
активности; обезбедување онлајн

на телевизиски програми; планирање на
ТВ забавни програми; обезбедување на

електронски изданија (кои не може да се

забавни информации, мултимедијални

симнуваат); уредување, организирање,
одржување и спроведување натпревари по

содржини, ТВ забавни програми и
обезбедување на филмови онлајн;

пеење; уредување, организирање,
одржување и спроведување концерти;

подготовка и продукција на телевизиски
програми; обезбедување на информации,

уредување, организирање, одржување и
спроведување настани и натпревари за

податоци, графика, звук, музика, видеа,
анимации и текст за забавни цели; услуги
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на игри; обезбедување клубски простории

инструменти; закуп и наем на телевизиски

за рекреација, спорт и гимнастика;

програми; закуп и наем на телевизиски

изведби на бендови; клубска забава,
дискотеки, услуги на модни ревии и ноќни

сетови; изнајмување на библиотеки;
услуги на архивски библиотеки; услуги за

клубови; клубски услуги поврзани со
услуги за забава, образование и култура;

титлување; услуги за толкување на
знаковен јазик; обезбедување видео игри,

уредување, одржување и обезбедување
на конференции, конвенции, конгреси,

компјутерски игри, звук или слики, или
филмови преку телекомуникациски или

семинари и работилници за обука;

компјутерски мрежи; обезбедување онлајн

уредување, одржување и обезбедување
на конференции, конвенции, конгреси,

компјутерски игри и натпревари;
изнајмување на предходно снимени видео

семинари и работилници за обука во врска
со телекомуникации, компјутери,

ленти; закуп и наем на машини за играње;
изнајмување опрема за аркадни игри;

компјутерски програми, компјутерска
обработка во облак, дизајн на веб страни,

изнајмување слики; фотографија; превод;
толкување на јазик; програми за

е-трговија, деловно управување,

образование и обука во областа на

финансиско управување и рекламирање;
организирање и одржување изложби за

управување со ризик; програми за
образование и обука поврзани со

културни или образовни цели, модни
ревии, образовни шоуа и културни шоуа и

сертификација; обезбедување на вести за
образование и забава; услуги на лотарија;

изведби; услуги на уметнички изложби и
галерии; услуги на уметнички галерии

обезбедување онлајн видеа, кои не може
да се симнуваат; подучување;

поврзани со наем на ликовни уметности;

консултативни, информативни и

услуги на обука во врска со здравје и
безбедност при работа и заштита на

советодавни услуги поврзани со погоре
наведените услуги; сите вклучени во класа

природата; обезбедување на часови за
пури, часови за дегустација на вино;

41
кл. 42 научни и технолошки услуги и

обезбедување на образовни информации
за истражувачки материјали и агенци за

истражување и планирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и

нив; уредување, организирање,

истражување; технички проектни студии;

планирање и управување со семинари;
обука за животни; насоки во продукција на

обезбедување веб страни со технологија
која им овозможува на корисниците да

програми за емитување; услуги со насоки
поврзани со работата на машини и

споделуваат информации и совети;
дизајнирање и развој на компјутерски

опрема, вклучувајќи аудио визуелна
опрема која се користи за продукција на

хардвер и софтвер; софтвер како услуга
(SaaS); компјутерски услуги поврзани со

програми за емитување; обезбедување

пренос на информации, податоци,

аудио и визуелни студија; обезбедување
спортски простории; обезбедување

документи и слики преку Интернет;
компјутерски услуги поврзани со

простории за филмови, шоуа, драми,
музика или образовна обука; агенции за

обезбедување онлајн пристап до
интерактивна компјутерска база со

резервирање на забава; закуп и наем на
играни филмови; закуп и наем на музички

податоци со вести и други поврзани
информации за филмски програми,
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прегледувања, журнали, спортови,

програмирање во врска со одбрана од

концерти, познати личности и забава;

вируси; услуги на софтвер за компјутерски

услуги на обезбедувач на услуги за
апликации (ASP), имено, хостирање

системи; компјутерски услуги во врска со
обезбедување директни услуги на

компјутерски софтверски апликации од
други; услуги на обезбедувач на услуги за

поврзување помеѓу компјутерските
корисници за размена на податоци; дизајн

апликации (ASP) за обезбедување
софтвер во областa на одржување веб

на компјутерски софтвер; дизајн на
компјутерски систем; дизајн и развој на

базирани конференции, одржување аудио

веб страници; хостирање веб страници за

конференции, праќањеелектронски
пораки, соработка за документи,

други; хостирање компјутерски
апликациски софтвер за пребарување и

одржување видео конференции, и
обработка на глас и повици; обезбедување

преземање информации од бази со
податоци и компјутерски мрежи;

онлајн софтвер кој не може да се симнува
за потпомагање на интероперабилноста

обезбедување технички информации на
посебно барање од крајните корисници

на повеќе софтверски апликации; услуги

преку телефон или глобална компјутерска

на техничка поддршка (техничко
советување) поврзани со компјутерски

мрежа; советодавни услуги во врска со
компјутерски софтвер; компјутерски услуги

софтвер и апликации обезбедени онлајн,
преку е-пошта и преку телефон;

поврзани со прилагодено пребарување на
компјутерски бази со податоци и веб

компјутерски услуги, имено, креирање
онлајн заедницa за регистрираните

страници; кодирање и декодирање на
компјутерски и електронски сигнали;

корисници да учествуваат во дискусии, да

претварање на физички податоци и

добиваат повратни информации од
нивните колеги, да формираат виртуелни

документи во електронски медиа формат;
услуги на тестирање и оценување на

заедници, да се ангажираат во социјално
вмрежување и размена на документи;

прозиводи; архитектонски и дизајнерски
услуги; дизајн на ентериер на згради,

совети за компјутерска технологија
обезбедени на Интернет корисниците

канцеларии и станови; информациски
услуги на компјутери и компјутерски

преку жешка линија за поддршка;

мрежи; обезбедување на компјутерски

компјутерски услуги поврзани со креирање
индекси со информации, страни и ресурси

програми за управување со безбедносен
ризик; услуги за информации, знаење и

на компјутерски мрежи; обезбедување
Интернет пребарувачи; дизајн на

тестирање на компјутерска безбедност;
услуги за гарантирање на квалитетот;

компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп
компјутери, преносни компјутери и рачни

компјутерски услуги поврзани со
потврдување на деловни трансакции и

компјутери; дизајн на лични дигитални

подготовка на извештаи за нив;

асистенти и лични медиа плеери; дизајн
на мобилни телефони и смарт телефони;

компјутерски безбедносни услуги за
контрола на пристап до компјутери,

дизајн на дигитални камери; компјутерски
услуги; компјутерско програмирање; услуги

електронски мрежи и бази со податоци;
безбедност на пренос на податоци и

на компјутерска интеграција; услуги на
компјутерски анализи; компјутерско

трансакции преку компјутерски мрежи;
советување во областа на безбедноста на
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податоци; технолошко советување во

правни документи; правна обработка на

врска со обезбедување телекомуникации;

лиценци; лиценцирање интелектуална

безбедносни услуги на компјутеризирани
комуникациски мрежи; обезбедување

сопственост; парнични услуги; услуги на
алтернативно разрешување спорови;

информации во областите на безбедноста
на Интернет, светски распостранетиот веб

услуги на арбитража; услуги на чување и
безбедност; услуги за лична безбедност;

и компјутеризираните комуникациски
мрежи; советодавни услуги во областите

изнајмување облека; обезбедување услуги
за заштита (безбедност) преку електрични

на безбедносни услуги на Интернет,

централни станици за системи за заштита

светски распостранетиот веб и
компјутеризираните комуникациски мрежи,

од натрапници, крадци и пожар; услуги за
надзор на аларми против натрапници и

услуги за информациска безбедност;
услуги на потврдување за компјутерска

крадци, услуги за надзор на аларми и
уреди за откривање на пожар и поплава;

безбедност; компјутерски услуги во врска
со онлајн потврдување на електронски

услуги на чување куќи; лиценцирање на
дигитални податоци, статични слики, слики

потписи; резервни копии на податоци

во движење, аудио и текст; креирање,

сместени на друго место; складирање на
електронски податоци; обезбедување

собирање и одржување на регистер на
домен имиња; испитување багаж за

информации за компјутерска технологија и
програмирање преку веб страни;

безбедносни цели; услуги на истражување
на лична позадина; безбедносни услуги за

компјутерска обработка во облак; услуги
на обезбедувачи на хостинг во облак;

заштита на имот и лица; он-лајн
потврдување на електронски потписи;

обезбедување привремено користење на

погребални услуги; услуги за он-лајн

облак-базиран софтвер кој не може да се
симнува и софтвер за компјутерска

социјално вмрежување; ослободување
гулаби за специјални прилики; услуги на

обработка во облак; електронско
складирање на податоци; обезбедување

балсамирање; консултативни,
информативни и советодавни услуги

виртуелни компјутерски системи и
вируелни компјутерски средини преку

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 45

компјутерска обработка во облак;
изнајмување на софтвер за забава; услуги
на картографија; консултативни,

(111) 28135

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1084

(220) 05/11/2018

информативни и советодавни услуги
поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 42
кл. 45 лични и социјални услуги

(181) 05/11/2028
(450) 31/01/2020
(732) Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box

обезбедени од други за да ги задоволат

847, George Town, Grand Cayman, KY

потребите на индивидуалците; услуги на
социјална работа; услуги на состаноци;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

правни услуги; услуги за регистрација на
домен имиња; советување за

(540)

интелектуална сопственост; правни
истражувања; услуги за подготовка на
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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
(551) индивидуална

компјутерски, мобилни, безжични и
телекомуникациски мрежи; компјутерски

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

софтвер во форма на апликација за
мобилни направи и компјутери;

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

софтверски апликации за користење со
мобилни направи; компјутерски софтвер

инструменти за мерење тежина, мерење,

за процесирање слики, графика, аудио,

сигнализирање и проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

видео и текст; компјутерски софтвер кој
може да се симнува за потпомагање на

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

електронски пренос на информации,
податоци, документи, глас и слики преку

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

Интернет; компјутерски софтвер, кој може
да се симнува, кој овозможува

на електрична енергија; апарати за

корисниците да учествуваат на веб-

снимање, пренос или репродукција на звук
или слики; магнетски носачи на податоци,

базирани состаноци и часови со пристап
до податоци, документи, слики и

дискови за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

софтверски апликации преку веб
пребарувач; компјутерски софтвер кој

регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и

може да се симнува за пристап, гледање и
контрола на оддалечени компјутери и

компјутери; компјутерски програми;

компјутерски мрежи; софтвер за

софтвер за процесирање електронски
плаќања до и од други; софтвер за

компјутерска обработка во облак кој може
да се симнува; облак-базиран софтвер кој

автентификација; компјутерски софтвер кој
може да се најде на Интернет;

може да се симнува; електронски
публикации во вид на списанија, статии,

компјутерски софтвер за интерактивна
забава, кој им овозможува на корисниците

брошури, летоци, списоци со податоци,
информативни материјали, инструктивни

да го прилагодат гледањето, слушањето и

материјали, кои може да се симнуваат, во

играчкото искуство преку селектирање и
уредување на приказот и изведбата на

областа на бизнисот, e-трговијата,
информатичката технологија, компјутерска

аудио, видео и аудио визуелни елементи;
аудио, визуелни и аудио визуелни

обработка во облак, телекомуникациите,
Интернет, обуки за бизнис и e-трговија,

датотеки и снимени содржини со
мултимедијални забавни програми и

деловно, продажно, маркетинг и
финансиско управување; компјутерски
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периферни уреди; ноутбук компјутери;

и идентификациони картички; автоматски

лаптоп компјутери; преносни компјутери;

благајнички машини, уреди за раздавање

рачни компјутери; лични дигитални
асистенти; лични медиа плеери; мобилни

на кеш; електронски читачи на книги;
тонер патрони, празни, за печатачи и

телефони; смарт телефони; дигитални
камери; батерии, полначи за батерии;

фотокопири; бебе монитори; видео бебе
монитори; заштитници за објективи;

компјутерски работни станици;
компјутерски сервери; хардвер за

таблет компјутери; кодирани клуч
картички; 3Д очила; мемориски картички за

компјутерско и телекомуникациско

машини за видео игри; сите вклучени во

вмрежување; адаптери, прекинувачи,
рутери и хабови за компјутерски мрежи;

класа 9
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

безжични и жични модеми и
комуникациски картички и направи; држачи

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на

за лаптопи, компјутерски торби; апарати за
гаснење пожар; компјутерски хардвер и

финансиски трансакции преку глобална
компјутерска мрежа; онлајн банкарски

фирмвер; компјутерски софтвер

услуги и финансиски услуги; услуги на

(вклучувајќи софтвер кој може да се
симнува од Интернет); автомобилски

кредитни картички, процесирање и пренос
на банкноти и плаќања за тоа и

навигациски систем; компакт дискови;
дигитална музика (која може да се симнува

обезбедување осигурување за финансиски
трансакции; услуги за трансфер на

од Интернет); телекомуникациски aпарати;
подлоги за глувчиња; слушалки за

средства; пренос на средства по
електронски пат за други; пренос на

мобилен телефон; галантерија за мобилни

плаќања за други преку Интернет;

телефони; игри, слики, кинематографски
содржини, филмови и музика кои може да

финансиски услуги во вид на услуги за
фактурирање и процесирање на плаќања;

се симнуваат; алармни системи;
безбедносни камери; мобилни направи за

организирање и управување со наеми и
закупи; закуп и наем на недвижнини;

емитување радио и телевизија; опрема за
емитување телевизија; камери; видео

оценување на недвижнини; вреднување на
недвижнини, финансирање на

камери; слушалки за на глава; телефонски

недвижнини, инвестирањево недвижнини;

слушалки за во уво; звучници; апарати и
опрема за системи за глобално

посреднички услуги за недвижнини; услуги
на агенции за недвижнини; услуги на

позиционирање (ГПС); компјутерски и
електронски програми и софтвер и

агенции за домување; актуарски услуги;
услуги за управување со недвижнини и

програми и софтвер за видео игри
(вклучувајќи софтвер кој може да се

советодавни услуги; собирање на
наемнини; изнајмување канцеларии

симнува од Интернет); екрани со течен

(недвижнини); изнајмување апартмани и

кристал за телекомуникации и електронска
опрема; сет топ кутии; далечинско

станови; обезбедување на финансиски
информации преку Интернет; услуги на

управување; програми за складирање на
податоци; очила и очила за сонце;

сефови и издавање на патнички ваучери;
капитални инвестиции; финансиски оценки

електронски огласни табли; кодирани или
магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш

[осигурување, банкарство, недвижнини];
услуги на управување со финансии и имот;
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осигурителни и финансиски услуги;

ослободување); консултативни,

финансиски услуги обезбедени преку

информативни и советодавни услуги

телекомуникации; услуги на финансиски
консултации и совети; онлајн банкарство;

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 36

банкарски услуги обезбедени он-лајн од
компјутерски бази со податоци или

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со

Интернет; услуги на посредување со
хартии од вредност, услуги на котирање на

нив; услуги за индустриски анализи и
истражување; технички проектни студии;

берзански цени; посредување за акции и

обезбедување веб страни со технологија

обврзници, финансиски анализи; услуги на
дебитни картички, услуги на наплатни

која им овозможува на корисниците да
споделуваат информации и совети;

картички и услуги на гарантни чекови;
банкарски услуги, услуги на штедни сметки

дизајнирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; софтвер како услуга

и инвестициски услуги; услуги на
финансиски ослободувања; кредитно

(SaaS); компјутерски услуги поврзани со
пренос на информации, податоци,

потврдување преку глобална компјутерска

документи и слики преку Интернет;

информациска мрежа; услуги на
електронско управување со кредитен

компјутерски услуги поврзани со
обезбедување онлајн пристап до

ризик; услуги на електронско плаќање при
купување и електронско плаќање сметки;

интерактивна компјутерска база со
податоци со вести и други поврзани

дебитни и кредитни услуги на финансиски
сметки; електронски банкарски услуги;

информации за филмски програми,
прегледувања, журнали, спортови,

издавање вредносни картички, наплатни

концерти, познати личности и забава;

картички и дебитни картички; услуги на
телефонски кредитни картички;

услуги на обезбедувач на услуги за
апликации (ASP), имено, хостирање

информативни услуги поврзани со
финансии и осигурување, обезбедени

компјутерски софтверски апликации од
други; услуги на обезбедувач на услуги за

онлајн од компјутерска база со податоци
или Интернет; агенција за собирање такси

апликации (ASP) за обезбедување
софтвер во областa на одржување веб

за гас и струја; оценување старини;

базирани конференции, одржување аудио

оценување уметност; оценување накит;
оценување користени возила; достава на

конференции, праќањеелектронски
пораки, соработка за документи,

даночни информации (финансиски услуги);
хуманитарно собирање средства;

одржување видео конференции, и
обработка на глас и повици; обезбедување

организирање хуманитарни збирки;
хуманитарни збирки; изнајмување машини

онлајн софтвер кој не може да се симнува
за потпомагање на интероперабилноста

за броење или процесирање на хартиени

на повеќе софтверски апликации; услуги

или железни пари; изнајмување на уреди
за раздавање на кеш или автоматски

на техничка поддршка (техничко
советување) поврзани со компјутерски

благајнички машини; услуги на онлајн
плаќања; услуги на сефови; уредување

софтвер и апликации обезбедени онлајн,
преку е-пошта и преку телефон;

финансии за градежни проекти; агенции за
увозно-извозно ослободување (царинско

компјутерски услуги, имено, креирање
онлајн заедницa за регистрираните
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корисници да учествуваат во дискусии, да

претварање на физички податоци и

добиваат повратни информации од

документи во електронски медиа формат;

нивните колеги, да формираат виртуелни
заедници, да се ангажираат во социјално

услуги на тестирање и оценување на
прозиводи; архитектонски и дизајнерски

вмрежување и размена на документи;
совети за компјутерска технологија

услуги; дизајн на ентериер на згради,
канцеларии и станови; информациски

обезбедени на Интернет корисниците
преку жешка линија за поддршка;

услуги на компјутери и компјутерски
мрежи; обезбедување на компјутерски

компјутерски услуги поврзани со креирање

програми за управување со безбедносен

индекси со информации, страни и ресурси
на компјутерски мрежи; обезбедување

ризик; услуги за информации, знаење и
тестирање на компјутерска безбедност;

Интернет пребарувачи; дизајн на
компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп

услуги за гарантирање на квалитетот;
компјутерски услуги поврзани со

компјутери, преносни компјутери и рачни
компјутери; дизајн на лични дигитални

потврдување на деловни трансакции и
подготовка на извештаи за нив;

асистенти и лични медиа плеери; дизајн

компјутерски безбедносни услуги за

на мобилни телефони и смарт телефони;
дизајн на дигитални камери; компјутерски

контрола на пристап до компјутери,
електронски мрежи и бази со податоци;

услуги; компјутерско програмирање; услуги
на компјутерска интеграција; услуги на

безбедност на пренос на податоци и
трансакции преку компјутерски мрежи;

компјутерски анализи; компјутерско
програмирање во врска со одбрана од

советување во областа на безбедноста на
податоци; технолошко советување во

вируси; услуги на софтвер за компјутерски

врска со обезбедување телекомуникации;

системи; компјутерски услуги во врска со
обезбедување директни услуги на

безбедносни услуги на компјутеризирани
комуникациски мрежи; обезбедување

поврзување помеѓу компјутерските
корисници за размена на податоци; дизајн

информации во областите на безбедноста
на Интернет, светски распостранетиот веб

на компјутерски софтвер; дизајн на
компјутерски систем; дизајн и развој на

и компјутеризираните комуникациски
мрежи; советодавни услуги во областите

веб страници; хостирање веб страници за

на безбедносни услуги на Интернет,

други; хостирање компјутерски
апликациски софтвер за пребарување и

светски распостранетиот веб и
компјутеризираните комуникациски мрежи,

преземање информации од бази со
податоци и компјутерски мрежи;

услуги за информациска безбедност;
услуги на потврдување за компјутерска

обезбедување технички информации на
посебно барање од крајните корисници

безбедност; компјутерски услуги во врска
со онлајн потврдување на електронски

преку телефон или глобална компјутерска

потписи; резервни копии на податоци

мрежа; советодавни услуги во врска со
компјутерски софтвер; компјутерски услуги

сместени на друго место; складирање на
електронски податоци; обезбедување

поврзани со прилагодено пребарување на
компјутерски бази со податоци и веб

информации за компјутерска технологија и
програмирање преку веб страни;

страници; кодирање и декодирање на
компјутерски и електронски сигнали;

компјутерска обработка во облак; услуги
на обезбедувачи на хостинг во облак;
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обезбедување привремено користење на
облак-базиран софтвер кој не може да се

(450) 31/01/2020
(732) ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ

симнува и софтвер за компјутерска
обработка во облак; електронско

ДООЕЛ ул. Маршал Тито бр. 1, Нов
Дојран, MK

складирање на податоци; обезбедување
виртуелни компјутерски системи и

(540)

вируелни компјутерски средини преку
компјутерска обработка во облак;
изнајмување на софтвер за забава; услуги
на картографија; консултативни,
информативни и советодавни услуги
поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 42
(111) 28028

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1120

(220) 06/11/2018

(591) црна, зелена, жолта, кафена, бела,
сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 преработка и конзервирање на

(181) 06/11/2028
(450) 31/01/2020
(732) ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ
ДООЕЛ ул. Маршал Тито бр. 1, Нов

маслинки
кл. 31 свежи маслинки
кл. 35 услуги при продажба на големо и

Дојран, MK

мало: прерабтка и конзервирање маслинки

(540)

(111) 28139

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1128

(220) 12/11/2018

(181) 12/11/2028
(450) 31/01/2020
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, зелена, жолта, кафена, бела,
сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 преработка и конзервирање на
маслинки

(591) сина

кл. 31 свежи маслинки
кл. 35 услуги при продажба на големо и

(551) индивидуална

мало: прерабтка и конзервирање маслинки

(510, 511)
кл. 3 тоалетни производи; козметички

(111) 28036

(151) 24/01/2020

производи; парфимеријски производи
кл. 5 медицински тоалетни препарати;

(210) TM 2018/1121

(220) 06/11/2018
(181) 06/11/2028

медицински препарати; хемискофармацевтски производи; диететски и
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хранливи додатоци; диететски производи
за медицински потреби; прехранбени
додатоци и диететски препарати; лекови;
лекови за човечки потреби
кл. 35 рекламирање; рекламирање и
промоција
(111) 28163

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1156

(220) 16/11/2018

(591) бронзена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање

(181) 16/11/2028
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ

кл. 41 услуги за обезбедување храна и

(111) 28161

(151) 24/01/2020

експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2018/1158

(220) 16/11/2018

пијалоци

(181) 16/11/2028
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија на големо и

(540)

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, MK
(540)
(591) црвена, портокалова, сива, бела,
жолта, сина, тиркизна, кафена и црна
(551) индивидуална
(591) розова
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, трговија на мало со
кондиторски производи

(510, 511)

кл. 41 разонода, збава и рекреација на
луѓето

кл. 16 хартија, картон и производи од нив
кои не се опфатени со други класи,

(111) 28162

(151) 24/01/2020

иечатени работи, книговезнички
материјал, фотографии, канцелариски

(210) TM 2018/1157

(220) 16/11/2018

материјал, пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите

(181) 16/11/2028
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ

калси, печатарски букви, клишиња
кл. 35 услуги при трговија на големо и
мало на производи за широка

експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, MK

потрошувачка
услуги при продажба на големо и мало на:

(540)

козметички средства; детска козметика;
средства за лична хигиена; средства за
хигиена во домаќинство; кондиторија;
текстил; музички и видео записи; весници,
и канцелариски прибор; книги; игри и
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играчки; предмети од кожа и

експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов

позамантерија; медицински препарати и

бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, MK

ортопедски помагала; часовници и накит;
цвеќе; школски програм; предмети за

(540)

подарок
(111) 28155

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1159

(220) 16/11/2018
(181) 16/11/2028

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија на големо и

(591) бронзена и бела
(551) индивидуална

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 35 рекламирање;трговија на мало на

(540)

производи за домаќинство
(111) 28137

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1294

(220) 19/12/2018
(181) 19/12/2028

(591) бронзена, црна и бела

(450) 31/01/2020
(732) Pierre Balmain S.A.S. 44, rue

(551) индивидуална
(510, 511)

Francois 1er, 75008, Paris, FR

кл. 35 рекламирање; огласување; водење

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

на работење; управување со работи;
канцелариски работи

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

кл. 36 финансиски работи; монегарни
работи; работи поврзани за недвижен

(540)

имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски, апарати

кл. 41 забава; спортски и културни
активности

за вагање, апарати за мерење,
сигнализирачки, контролни (проверка),

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалаци
(111) 28110

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1160

(220) 16/11/2018

апарати за спасување и настава; оптички
апарати и инструменти, вклучувајќи очила,
оптички леќи, очила за сонце, рамки за
очила, футроли за очила; апарати за
снимање, пренос или репродукција на

(181) 16/11/2028
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ

звуци и слики; магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање; механизми
за апарати што се вклучуваат со паричка;
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регистар-каси, сметачки машини и опрема

бермуди, бебешки гаќички – , [долна

за обработка на податоци; компјутери,

облека], кошули, блузи, корсети [женска

таблети, капаци за таблетни компјутери,
лаптопи, компјутерски бележници,

долна облека], работнички комбинезони,
маици со кратки ракави, поткошули, елеци,

преносни компјутери; слушалки; мобилни
телефони; спортски заштитувачи за глава,

јакни [облека], кардигани, џемпери /
пуловери / плетени пуловери [пуловери],

заштитни кациги, спортски заштитни
кациги, визири за кациги

пелерини, парки, палта, габардини;
водоотпорна облека, крзна [облека];

кл. 14 благородни метали и нивни легури;

женски крзнени шалови, платнени широки

накит, вклучувајќи прстени, обетки,
бразлетни, брошеви, ланчиња, ѓердани,

појаси, шалови, шамии, ракавици [облека],
вратоврски, каиши [oблека], кратки чорапи,

игли, привезоци за клучеви oд благородни
метали, копчиња за накит, украси за

чорапи, хулахопки, корсети, долна облека,
пижами, бањарки, костими за капење /

шапки, бисери [накит]; украсни игли;
приврзоци за клучеви [прстени за клучеви

костими за пливање, бањарки, ластици за
облека [трегери], маски за спиење; обувки,

со ситни украси или украсни приврзоци];

кои вклучуваат чевли, сандали, салонки,

петлици за ракавици; брошеви за
вратоврски; скапоцени камења,

мокасинки, чизми, чизмички, папучи,
производи што се носат на глава,

полускапоцени камења; кутии за накит,
кутии за презентации на накит

вклучувајќи шапки, беретки; капи [за на
глава], маски за спиење

кл. 18 кожа и имитации на кожа; кожени
кутии или табли, кожени кутии за чување

кл. 35 бизнис администрација;
комерцијална администрација за

шапки; кожени украси за мебел; чанти

издавање лиценци за стоки и услуги;

(пликоа, торби) од кожа, за пакување;
женски чанти, кожени празни торби за

бизнис менаџмент; бизнис менаџмент кај
уметнички професии; маркетинг;

алат, ранци, торби за плажа, торби со
тркала за пазарење, ученички чанти,

организирање модни ревии за промотивни
цели; организирање трговски саеми за

ученички училишни торби и чанти,
бубрежиња; торби за костими за

комерцијални или рекламни цели;
презентација на стоки преку

патување; прибори за патување [кожни];

комуникациски медиуми, за

кожени ремени; плитки актовки, актовки;
мали ташнички; неприцврстени несесери,

малопродажба; онлајн рекламирање преку
компјутерски мрежи; малопродажба и

паричници; мрежести чанти со синџири;
футроли за кредитни картички

големопродажба на производи (каде
спаѓаат научни, наутички, геодетски,

[новчаници]; кутии за клучеви; животинска
кожа; големи куфери за патување; чадори,

фотографски, кинематографски, апарати
за вагање, апарати за мерење,

чадори за сонце и бастуни; камшици,

сигнализирачки, контролни (проверка),

појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и
облека за животни

апарати за спасување и настава; апарати
за снимање, пренос или репродукција на

кл. 25 облека, вклучувајќи фустани,
здолништа, комбинезони, сукња-

звуци и слики; магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање; механизми

пантолони, одела, дамски костими,
вечерни костими, пантолони, шорцеви,

за апарати што се вклучуваат со паричка;
регистар-каси, сметачки машини и опрема
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за обработка на податоци; компјутери,

компјутери; слушалки; мобилни телефони;

таблети, капаци за таблетни компјутери,

спортски заштитувачи за глава, заштитни

лаптопи, компјутерски бележници,
преносни компјутери; слушалки; мобилни

кациги, спортски заштитни кациги, визири
за кациги; благородни метали и нивни

телефони; спортски заштитувачи за глава,
заштитни кациги, спортски заштитни

легури; накит, скапоцени камења,
полускапоцени камења; кожа и имитации

кациги, визири за кациги, благородни
метали и нивни легури; накит, скапоцени

на кожа; кожени кутии или табли, кожени
кутии за чување шапки; кожени украси за

камења, полускапоцени камења; кожа и

мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за

имитации на кожа; кожени кутии или
табли, кожени кутии за чување шапки;

пакување; женски чанти, кожени празни
торби за алат, ранци, торби за плажа,

кожени украси за мебел; чанти (пликоа,
торби) од кожа, за пакување; женски

торби со тркала за пазарење, ученички
чанти, училишни торби и чанти,

чанти, кожени празни торби за алат,
ранци, торби за плажа, торби со тркала за

бубрежиња; торби за костими за
патување; прибори за патување [кожни];

пазарење, ученички чанти, ученички

кожени ремени; плитки актовки, актовки;

училишни торби и чанти, бубрежиња;
торби за костими за патување; прибори за

мали ташнички; неприцврстени несесери,
паричници; мрежести чанти со синџири;

патување [кожни]; кожени ремени; плитки
актовки, актовки; мали ташнички;

футроли за кредитни картички
[новчаници]; кутии за клучеви; животинска

неприцврстени несесери, паричници;
мрежести чанти со синџири; футроли за

кожа; големи куфери за патување; чадори,
чадори за сонце и бастуни; камшици,

кредитни картички [новчаници]; кутии за

појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и

клучеви; животинска кожа; големи куфери
за патување; чадори, чадори за сонце и

облека за животни, облека, обувки,
производи што се носат на глава)

бастуни; камшици, појаси и ремени од
кожа; јаки, ремени и облека за животни,

(111) 28115

(151) 24/01/2020

облека, обувки, производи што се носат на
глава); малопродажба и големопродажба

(210) TM 2018/1302

(220) 20/12/2018
(181) 20/12/2028

на производи преку интернет (каде спаѓаат

(450) 31/01/2020
(732) Brand Management Group Ltd Palm
Grove House, PO Box. 438, Road Town

научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, апарати за вагање,
апарати за мерење, сигнализирачки,
контролни (проверка), апарати за

Tortola, VI, --

спасување и настава; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звуци и слики;

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

магнетни носачи на податоци, дискови за

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

снимање; механизми за апарати што се
вклучуваат со паричка; регистар-каси,
сметачки машини и опрема за обработка
на податоци; компјутери, таблети, капаци
за таблетни компјутери, лаптопи,
компјутерски бележници, преносни

199

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(450) 31/01/2020
(732) ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ ул.
Кочански пат бб, 2310, Виница, MK
(540)

(591) црвена, црна и зелена

(591) темно сина, бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита
(111) 28037

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1304

(220) 20/12/2018
(181) 20/12/2028

кл. 32 овошни сокови; сок од зеленчук
[пијалаци]; сок од домати [пијалаци]; сок
од јаболка, безалкохолен

(450) 31/01/2020
(732) Бобан Петровски ул. Ристе
Секирчанец бр. 27, 7500, Прилеп, MK

(111) 28032

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1319

(220) 27/12/2018
(181) 27/12/2028

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

(450) 31/01/2020
(732) ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ ул.
Кочански пат бб, 2310, Виница, MK

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

(540)

(540)

(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 овошни сокови; сок од зеленчук
[пијалаци]; сок од домати [пијалаци]; сок

(591) црна, розева и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

од јаболка, безалкохолен

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 26 тантела и везови, панделки и
гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и
игли; вештачко цвеќе
кл. 40 обработка на материјали
(111) 28029

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1318

(220) 27/12/2018

(111) 28031

(151) 24/01/2020

(210) TM 2018/1320

(220) 27/12/2018
(181) 27/12/2028

(450) 31/01/2020
(732) ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ ул.
Кочански пат бб, 2310, Виница, MK
(540)

(181) 27/12/2028
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хидраулични флуиди; антифриз/разладни
течности; флуиди за одмрзнување (deicer); флуид за кочници; флуди за серво
управувач

(591) црвена

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
лубриканти; композити за абсорбирање на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода; сода вода;

прашина, навлажување и врзување;
горива и илуминанти; свеќи и фитили за

газирана вода; минерална вода [пијалаци];
минерална вода (средства за правење

осветлување; моторни масла; моторни
(engine) масла; масла за подмачкување;
масти; лубриканти; синтетички лубриканти

минерална вода); газирана вода (средства
за правење газирана вода); вода на

за мотори; восоци; беизстокс (basestocks);
горива; моторни горива, имено бензин и

литиум оксид
(111) 28168

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/2

(220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029

дизел горива; компресиран природен гас
кл. 37 градежни конструкции; поправка;
инсталациски услуги; сервисни станици за
малопродажба на гориво; услуги за миење
на автомобили; услуги на подмачкување

(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

на возила

the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

(111) 28169

(151) 24/01/2020

75039-2298, US

(210) TM 2019/3

(220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey 5959

MOBIL
(551) индивидуална

Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US

(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат
во индустријата, науката и фотографијата,

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

како и во земјоделството, хортикултурата
и шумарството; необработени вештачки
смоли, необработена пластика; композити
за гасење на пожар и за превенирање од
пожар; препарати за калење и лемење;

(591) црвена, сина

субстанци за штавење на животински кожи
и кожи од големи животни (hides);

(551) индивидуална
(510, 511)

адхезиви кои што се користат во
индустријата; заптивачи/пополнувачи

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат
во индустријата, науката и фотографијата,
како и во земјоделството, хортикултурата

(putties) и други пасти филери; компост,
ѓубрива, гноива; биолошки препарати за

и шумарството; необработени вештачки
смоли, необработена пластика; композити

употреба во индустријата и науката;
флуиди за трансмисија (пренос);
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за гасење на пожар и за превенирање од

(551) индивидуална

пожар; препарати за калење и лемење;

(510, 511)

субстанци за штавење на животински кожи
и кожи од големи животни (hides);

кл. 4 индустриски масла и масти,
восок;лубриканти;композити за

адхезиви кои што се користат во
индустријата; заптивачи/пополнувачи

абсорбирање на прашина, навлажување и
врзување;горива и илуминанти;свеќи и

(putties) и други пасти филери; компост,
ѓубрива, гноива; биолошки препарати за

фитили за осветлување;моторни масла
(motor oils);моторни масла (engine oils)

употреба во индустријата и науката;
флуиди за трансмисија (пренос);
хидраулични флуиди; антифриз/разладни

(111) 28172

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/5

(220) 03/01/2019

течности; флуиди за одмрзнување (deicer); флуид за кочници; флуди за серво
управувач
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;

(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

лубриканти; композити за абсорбирање на

the laws of the State of New Jersey 5959

прашина, навлажување и врзување;
горива и илуминанти; свеќи и фитили за

Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US

осветлување; моторни масла; моторни
(engine) масла; масла за подмачкување;

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

масти; лубриканти; синтетички лубриканти
за мотори; восоци; беизстокс (basestocks);

(540)

горива; моторни горива, имено бензин и
дизел горива; компресиран природен гас
кл. 37 градежни конструкции; поправка;

(591) сина, црвена, црна
(551) индивидуална

инсталациски услуги; сервисни станици за
малопродажба на гориво; услуги за миење

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти,

на автомобили; услуги на подмачкување
на возила
(111) 28171

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/4

(220) 03/01/2019

восок;лубриканти;композити за
абсорбирање на прашина, навлажување и
врзување;горива и илуминанти;свеќи и
фитили за осветлување;лубриканти;масла
за подмачкување;масти;моторни

(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

масла;лубриканти за пренос
(запчаник);синтетички лубриканти за
мотори

the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(111) 28173

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/6

(220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029

(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a

(540)

corporation organized and existing under

ESP FORMULA
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the laws of the State of New Jersey 5959

консултации во полето на складирање,

Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

манипулирање/справување и употреба на

75039-2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

лубриканти, студии за ефикасност на
постројки во врска со употреба на

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

лубриканти, инжинеринг и подршка во
врска со избор и употребата на
лубриканти , и технолошки консултации во
полето на подготовка и одржување на

MOBIL SERV
(551) индивидуална

опрема што се однесуваат на лубриканти

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски
функции; овозможување на информации
за производи за потрошувачи по пат на он-

(111) 28174

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/7

(220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029

(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a

лајн алатка за избор со цел на избирање
на лубриканти кои ќе ги исполнат

corporation organized and existing under

спецификациите на потрошувачите
кл. 41 образование; овозможување на

the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

тренинг; забава; спортување и културни

75039-2298, US

активности; услуги на тренинг во полето на
лубрикантите

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн во врска со тоа;

MOBILFLUID

индустриски анализи и истражувачки
услуги; дизајн и развој на компјутерски

(551) индивидуална

хардвер и софтвер; инспекција на опрема;

(510, 511)

услуги на анализа на откажување на
исправност на производи; тестирање,

кл. 1 хемикалии кои што се
употребуваат во индустријата, науката и

анализа и евалуација на перформансот на
индустриските, комерцијалните и

фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и шумарството;

лубрикантите кои се употребуваат во
поморството, врз база на променливи

необработени вештачки смоли,
необработена пластика; композити за

услови, вклучително контаминација,

гасење на пожар и за превенирање од

оперативна средина и деградација на
лубрикант; табелирање на лубрикациските

пожар; препарати за калење и лемење;
субстанци за штавење на животински кожи

услови за опрема за индустриски
постројки, имено, анализирање на

и кожи од големи животни (hides);
адхезиви кои што се користат во

тековниот перформанс на лубрикантите и
условите и препораките за лубриканти,

индустријата; заптивачи/пополнувачи
(putties) и други пасти филери; компост,

вклучително фреквенција на промена,

ѓубрива, гноива; биолошки препарати за

сервисни интервали и метод на примена,
за подобрување на перформансот на

употреба во индустријата и науката;
хидраулични флуиди; флуиди за

лубрикантот; технолошки консултации во
полето на лубриканти, вклучително

трансмисија (пренос)
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(111) 28175

(151) 24/01/2020

смоли, необработена пластика; композити

(210) TM 2019/8

(220) 03/01/2019

за гасење на пожар и за превенирање од

(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

пожар; препарати за калење и лемење;
субстанци за штавење на животински кожи

the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

индустријата; заптивачи/пополнувачи
(putties) и други пасти филери; компост,

75039-2298, US

ѓубрива, гноива; биолошки препарати за

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

употреба во индустријата и науката;
флуиди за погон (drivetrain); флуиди за

(540)

трансмисија (пренос)

и кожи од големи животни (hides);
адхезиви кои што се користат во

MOBILGREASE
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029

(220) 03/01/2019

corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey 5959

горива и илуминати; свеќи и фитили за
осветлување; масти

(210) TM 2019/9

(210) TM 2019/10

(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a

прашина, навлажнување и врзување;

(151) 24/01/2020

(151) 24/01/2020
(181) 03/01/2029

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
лубриканти; композити за асорбирање на

(111) 28170

(111) 28176

Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

UNIVIS
(551) индивидуална

the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;

75039-2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

лубриканти; композити за абсорбирање на
прашина, навлажување и врзување;

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

горива и илуминанти; свеќи и фитили за

(540)

осветлување; масла за подмачкување;
масла за хидраулика (хидраулични масла)

MOBILTRANS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои

што се

(111) 28177

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/11

(220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029

(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

употребуваат во индустријата, науката
и фотографијата, како и во
земјоделството, хортикултурата и

the laws of the State of New Jersey 5959

шумарството; необработени вештачки
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Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

(181) 04/01/2029

75039-2298, US

(450) 31/01/2020

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(300) 00003323375 09/07/2018 UK
(732) DELAMODE GROUP LIMITED 37A

(540)

Balzan Valley, Balzan, Malta, BZN1408, MT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

WYROL

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

DELAMODE

кл. 4 индустриски масла и масти,
восок;лубриканти;композити за

(551) индивидуална

абсорбирање на прашина, навлажување и

(510, 511)

врзување;горива и илуминанти;свеќи и
фитили за осветлување;масла за

кл. 35 oгласување; услуги на управување
со деловно работење; деловна

подмачкување;ваљачни масла (масла за
валање) (rolling oils);масла за хидраулика

администрација; канцелариски работи;
деловни услуги поврзани со логистика и

(хидраулични масла); масла за пренос
(запчаник) и за лагери (bearing)

транспорт; деловни совети во врска со
логистичко управување во врска со
набавки, дистрибуција, транспорт,

(111) 28178

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/12

(220) 03/01/2019

одржување и враќање на производи;
деловни советодавни услуги; услуги на

(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

помош при управување; услуги на совети
за управување; услуги на деловни

the laws of the State of New Jersey 5959

информациите за налозите за испорака на

Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US

потрошувачите преку глобална
компјутерска мрежа; управување со бази

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

со податоци; организација, посредување и
работење на системи за придобивање

(540)

потрошувачи и системи за лојалност на
потрошувачи, посебно награди, бонуси и

франшизи; обезбедување автоматизирана
регистрација за идентификација на

XHP

шеми со намаленија, посебно за

(551) индивидуална
(510, 511)

користење на транспортни услуги;
организација, работење и надзор на шеми

кл. 4 индустриски масла и масти,

за лојалност на потрошувачи, имено
лоцирање на бонуси и наградни поени,

восок;лубриканти;композити за
абсорбирање на прашина, навлажување и

посебно за користење на транспортни
услуги; маркетинг, вклучително на

врзување; горива и илуминатни; свеќи и
фитили за осветлување; масти; моторни

дигитални мрежи; примање, обработка и

масла; масла за дизел мотори
(111) 28108

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/26

(220) 04/01/2019

постапување по порачки ( канцелариски
работи ); компјутеризирано управување со
датотеки; системско порачување и
средување на податоци во компјутерски
205

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

бази со податоци; компјутеризирана

железница, брод и воздух;достава на

подготовка за инвентар и контрола; услуги

производи порачани по

за управување со инвентар; работење и
управување на складишни компјутерски

пошта;обезбедување компјутеризирано
следење и пронаоѓање на пакети во

бази со податоци; услуги за ослободување
од царина; управување на синџир за

транзит;уредување и забрзување на
услугите за преземање – складирање –

снабдување; комерцијално посредување;
услуги на управување со деловно

транспорт и достава;следење на пакети со
користење на глобална компјутерска

работење во врска со логистика и

мрежа;услуги на ослободување од царина

транспорт; консултативни, информативни
и советодавни услуги поврзани со

( превоз на товар );услуги на резервации
на траект;транспортни

горенаведените услуги
кл. 36 осигурување;финансиски

услуги;дистрибутерски
услуги;организирање транспорт на

работи;монетарни работи;работи со
недвижнини;поморско

производи и имот преку море, река, воздух
и земја;транспорт на производи и имот

осигурување;царинско

преку брод, железница, пат,

посредување;царински
гаранции;уредување на собирање,

воздух;управување и совети поврзани со
транспорт на производи;шпедиција (

плаќање и поврат на царински
давачки;издавање електронски платежни

посредување за складирање ) преку море,
воздух и земја на производи и

картички за внесување на бонуси и
награди, поточно кредитни картички и

имот;пакување и препакување на
производи;изнајмување на

чековни картички кои содржат машинско

контејнери;работење на

читливи податоци за идентификација
и/или информации, поточно магнетни

складишта;складирање
производи;ракување со товар ( истовар,

картички и чип картички (паметни
картички);услуги на кредитни картички и

утовар и преместување
);шпедиција;посредување на транспортни

потрошувачки картички;кредитни картички,
кодирани идентификациони картички,

услуги;услуги на царинско
ослободување;изнајмување на простории

кодирани сервисни картички и услуги на

за чување;изнајмување на простории за

потрошувачки картички, сите за работење
со монетарни трансакции;консултативни,

складирање;следење на патници и
товарни возила преку компјутер или

информативни и советодавни услуги
поврзани со горенаведените услуги

ГПС;консултативни, информативни и
советодавни услуги поврзани со

кл. 39 транспорт;пакување и складирање
на производи;организирање

горенаведените услуги

патувања;складиштење;складиштење со

(111) 28104

(151) 24/01/2020

гаранција;собирање, транспорт и испорака
на производи;складишни

(210) TM 2019/31

(220) 09/01/2019
(181) 09/01/2029

информации;курирски услуги;физичко
складирање на електронски зачувани

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за реклама и издаваштво

податоци и документи;логистика, имено
транспорт на производи по пат,

АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
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Бул. 3-та Македонска Бригада бр. 47-1/8,

изнајмување време за рекламирање преку

1000, Скопје, MK

медиумите, изнајмување рекламен

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

простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),

(540)

информативни агенции; комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за
малопродажба; оп-Ппе рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со
јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување
рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на

(591) бела, златна, жолта, сина, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат

кл. 16 весници, печатени изданија,

на радио рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на

публикации; хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите

рекламни огласи), организирање трговски
саеми за комерцијални или рекламни

класи, печатени работи, книговезнички
материјал, печатарски букви, клишиња,

цели, ширење на рекламни огласи и
рекламен материјал (трактати, проспекти,

печатени изданија, печатарски производи,
брошури, фотографии, известувања,

печатени материјали, примероци),

книги, нацрти, магазини, ревија за

обработка на текстови, организирање
дејности и советувања за организирање од

автомобили, мотоцикли и мотоспорт
кл. 35 рекламирање, рекламирање во

областа на архитектурата и ентериерите;
советување за бизнис работење и

списанија; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

организација; телевизиско рекламирање;
уметнички професии (бизнис менаџмент

работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис

кај уметничките професии)

консултирање (професионално бизнис

кл. 41 образовни услуги;обука;забава,
спортски и културни активности и

консултирање); бизниз менаџмент кај
уметничките професии; демонстрација на

активности од областа на
автомобилизмот, мотоциклизмот и

производи, барање спонзорства;
вработување персонал, информации за

мотоспортот;услуги за продукција на
радио и телевизиски програми, забавни

дејноста, издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална

програми. шоу програми (продукција на

администрација за издавање лиценци за

шоу програми);организирање на
манифестации од областа на

стоки и сулуги за други лица), медиуми за
комуникација, маркетинг услуги, изложби

автомобилизмот, мотоциклизмот и
мотоспортот;резервирање места за шоу

(организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели,

програми;организирање шоу програми
[импресарио услуги];електронско
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издаваштво, забава (планирање на
забава), информации за образовни и

(450) 31/01/2020
(732) Shanghai Tobacco Group Co., Ltd

забавни настани, известување за забави,
звучни записи (изнајмување звучни

717 Chang Yang Road, Yangpu District,
Shanghai, CN

записи), конференции (организирање и
водење конференции), он-лајн

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’'ДамеГруев’' 3/ 2-11, 1000, Скопје

публикување електронски книги и
списанија, обезбедување на електронски

(540)

он-лајн публикации што не може да се
даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,
образование (информирање за
образование), организирање саеми,
организирање натпревари, организирање
и водење работилници, организирање и

(591) црно и бела
(551) индивидуална

водење семинари, симпозиуми,

(510, 511)
кл. 34 бурмут; цигари; тутун; пури; кутии

организирање изложби за културни или
образовни цели, презентација на дела од

за цигари; пепелници за пушачи; тутун за

визуелна уметност или литература пред
јавноста за забавни или образовни цели,

лулиња; кибрит; запалки за пушачи;
хартија за виткање цигари

изложби (организирање изложби за
културни или образаовни цели),
пишување текстови

што не се

рекламни, подготвување и
емтиување на вести, преведување,

(одржување приредби), разговори
(организирање и водење на разговорите),

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

репортери, услуги на пишување сценарија,
телевизиски програми (продукција на

(540)

WALDENHOFF

радио и телевизиски програми), услуги на
фотографија, фотографски репортажи,

(551) индивидуална
(510, 511)

конгреси (организирање и водење на

кл. 33 пенливи вина

конгреси), конференции (организирање и
водење на конференции), ноќни клубови

(220) 08/01/2019
(181) 08/01/2029

(220) 08/01/2019
(181) 08/01/2029

(740) Друштво за застапување од областа

што
не се рекламни текстови,
продавање на билети, услуги на

(210) TM 2019/37

(210) TM 2019/38

DE

разонода, текстови (пишување текстови)

(151) 24/01/2020

(151) 24/01/2020

(450) 31/01/2020
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

публикации и дистрибуција на печатени
медиуми
и снимки, приредби

(111) 28105

(111) 28166

(111) 28107

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/39

(220) 08/01/2019
(181) 08/01/2029
(450) 31/01/2020
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(732) Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.

(210) TM 2019/51

717 Chang Yang Road, Yangpu District,

(220) 15/01/2019
(181) 15/01/2029

Shanghai, CN
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат

(450) 31/01/2020
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Ул.’'ДамеГруев’' 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

(591) црна, жолта и бела

кл. 34 бурмут; цигари; тутун; пури; кутии

(551) индивидуална
(510, 511)

за цигари; пепелници за пушачи; тутун за
лулиња; кибрит; запалки за пушачи;

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива),

хартија за виткање цигари
(111) 28106

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/45

(220) 15/01/2019
(181) 15/01/2029

особено вина, жестоки пијалаци и ликери
(111) 28165

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/58

(220) 16/01/2019

(181) 16/01/2029
(450) 31/01/2020
(732) Unifi, Inc. 7201 West Friendly

(450) 31/01/2020
(732) Amouage SAOC PO Box 307, CPO
111, Seeb, OM

Avenue, Greensboro, North Carolina
27410 , US

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

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

(540)

LOVE MIMOSA
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 3
сапуни;парфимерија;парфеми;мириси;ете

REPREVE
(551) индивидуална
(510, 511)

рични масла;козметика;лосиони за
коса;препарати за нега на косата и

кл. 1 рециклирани полимери за примена

кожата;креми и лосиони за телото и
лицето;пудра;препарати за употреба при

при производство на индустриски
производи, производи за пакување,

бањање и туширање;деодоранси
(111) 28167

потрошувачка и домаќинства
кл. 23 предиво

(151) 24/01/2020

кл. 25 предиво кое е составен дел од
209

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

облека, имено, кошули, маици, пантолони,

кл. 35 книговодство, сметки (изработка на

шорцеви, фустани, здолништа, маици со

изводи од сметки), комерцијална

прерамки, пуловери, палта, елеци, долна
облека, облека за спиење, облека за по

администрација на издавањето лиценци за
стоки и услуги за други лица,

дома, шапки и капи, чорапи, трикотажа, и
облека за пливање

административна обработка на нарачките
за купување, рекламирање [огласување],

(111) 28035

(151) 09/01/2020

агенции за рекламирање, рекламирање
преку пошта, рекламен материјал

(210) TM 2019/136

(220) 29/01/2019

(ажурирање на рекпамниот материјал),

(181) 29/01/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за сточарство,
производство и трговија ВЕЗЕ ШАРИ

рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи), рекпамен простор (изнајмување

Арбен Абдурахмани и др. ДОО ул. 101
бб, с. Требош, Желино, MK

информации и советување на
потрошувачите) [продавница за

(540)

советување на потрошувачите], анализа

рекламен простор), советување на
потрошувачите (комерцијални

(анализа на цените), одговор (телефонски
одговор) за претплатниците што не се
достапни, проценки (бизнис проценки),
договарање претплати на весници за

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

трети лица, уметнички професии (бизнис
менаџмент кај уметничките професии),

кл. 29 јајца

помош (помош во водењето бизнис),

(111) 28034

(151) 09/01/2020

(210) TM 2019/285

(220) 06/03/2019

аукционерство, ревизија, лепење плакати,
книговодство, бизнис консултирање
(професионално бизнис консултирање),
бизнис информации, бизнис испитување,

(181) 06/03/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство

бизнис истражување, советување за
бизнис работење и организација, помош

градежништво трговија и услуги РОЈАЛ
Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип ул.

во водењето бизнис, бизнис менаџмент на
хотели, советување за организирање на
работењето, бизнис проучување, бизниси

Јаким Стојковски бр. 16, 2210,
Пробиштип, MK

(услуги за преместување на бизнисите),
комерцијално-информативни агенции,

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

комерцијални информации и советување
на потрошувачите [продавница за

(540)

советување на потрошувачи], помош за
комерцијално или индустриско работење,
комуникациски медиуми (презентација на
стоки на комуникациски медиуми) за
малопродажба, служби за споредување

(591) златна, црна

(служби за споредување на цените),
собирање статистички податоци,

(551) индивидуална
(510, 511)
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компјутерски датотеки (средување на

(консултации за раководење со персонал),

информации во компјутерски датотеки),

маркетинг истражување, маркетинг студии,

компјутерски датотеки (систематизација на
информации во компјутерски датотеки),

ангажирање манекени за рекламирање
или промовирање на производи, услуги за

консултирање (професионално бизнис
консултирање), потрошувачи

пратење на печатените вести, претплати
на весници (договарање претплати на

(комерцијални информации и советување
на потрошувачи) [продавница за

весници) за трети лица, изнајмување
канцелариски машини и опрема,

советување на потрошувачите], анализа

компјутерско рекламирање преку

на цените, пребарување податоци во
компјутерски документи за трети лица,

интернет, испитување на јавното мислење,
организирање изложби од комерцијален и

претставување на стоките, директно
поштенско рекламирање, ширење на

рекламен карактер, организирање
трговски саеми за комерцијални или

рекламните огласи, дистрибуција на
примероци, копирање документи,

рекламни цели, надворешно
рекламирање, аутсорсинг услуги

економско прогнозирање, експерти за

[поддршка на бизниси], подготовки за

ефикасност, агенции за вработување,
проценка на стеблата во шумите,

исплата, консултации за раководење со
персонал, вработување персонал,

проценка на волна, изложби
(организирање изложби) од комерцијален

фотокопирање, испитување (испитување
на јавното мислење), презентација на

и рекламен карактер, раководење со
датотеки (компјутизирано раководење со

стоки на комуникациски медиуми, за
малопродажба, служби за споредување на

датотеки), прогнозирање (економско

цените, обработка (административна

прогнозирање), класификација на волна,
агенции за увоз и извоз, помош за

обработка на нарачките за купување),
обработка (обработка на текстови), услуги

индустриско работење (помош за
комерцијално или индустриско работење),

за набавки за трети лица[купување
производи и услуги за други фирми],

информативни агенции (комерцијалноинформативни агенции), советување за

психолошко тестирање за селекција на
персонал, односи со јавноста, објавување

организирање на работењето, бизнис

рекламни текстови, рекламирање, агенции

проучување, бизниси (услуги за
преместување на бизнисите),

за рекпамирање, подготвување рекламни
рубрики, изнајмување рекламен

комерцијално-информативни агенции,
информации (бизнис информации),

материјал, рекламни текстови (објавување
рекламни текстови), рекламни текстови

испитување (бизнис испитување),
истражување (бизнис истражување),

(пишување рекламни текстови), нарачки за
купување (административна обработка на

фактурирање , услуги за дизајн на

нарачките за купување), рекламирање

страници, за рекламни цели, раководење
(советнички услуги за бизнис раководење),

преку радио, радио реклами, вработување
(вработување персонал), услуги за

помош за работење (помош за
комерцијално или индустриско работење),

преместување на бизнисите, изнајмување
рекламен простор, изнајмување време за

раководење (компјутизирано раководење
со датотеки), консултации за раководење

рекламирање на медиумите, изнајмување
машини за фотокопирање, изнајмување
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автомати [за цигари или пијалаци],

површини), булдожери (изнајмување

изнајмување (изнајмување канцелариски

булдожери), столарија (поправање),

машини и опрема), изнајмување
(изнајмување рекламен материјал),

миење автомобили, чистење оџаци,
мажини за чистење (изнајмување машини

копирање (копирање документи),
проучување (бизнис проучување),

за чистење), чистење (чистење возила),
изградба, опрема за градење

малопродажба (презентација на стоки на
комуникациски медиуми за

(изнајмување опрема за градење),
информирање за градби, хидроизолирање

малопродажба), промовирање на

(градби), рушење градби, монтирање и

продажбата за трети лица, примероци
(дистрибуција на примероци), секретарски

поправање печки, одржување мебел,
обновување мебел, подмачкување

услуги, уредување излози, стенографски
услуги, барање спонзорства, изводи од

(подмачкување возила), градење
пристаништа, монтирање и поправање на

сметки (изработка на изводи од сметки),
статистички податоци (собирање

апарати аз греење, индормирање
(информирање за градби), известување

статистички податоци), претплати

(известување за поправки), монтирање

(договарање претплати на весници ) за
трети лица, систематизација на

врати и прозорци, изолирање (изолирање
градежни равботи), отстранување пречки

информации во компјутерски датотеки,
подготовување даночни уплати,

кај електрични апарати, монтирање и
поправање уреди за наводнување,

телекомуникациски услуги (договарање
претплати за телекомуникациски услуги )

монтирање кујнска опрема, монтирање и
поправање лифтови, брави (поправање

за трети лица, телефонски одговор за

сигурносни брави), подмачкување

претплатници што не се достапни,
телевизиско рекламирање, телевизиски

(подмачкување возила), монтирање,
одржување и поправка на машини,

реклами, тестирање (психолошко
тестирање) за селекција на персонал,

зидарски услуги, десонфектирање, копање
бунари, монтирање и поправање

текстови (пишување рекламни текстови,
стебла (проценка на стеблата во шумите),

електрични апарати, багери (изнајмување
багери), уништување (уништување

трговски саеми (организирање трговски

штетници), со исклучок на земјоделство,

саеми) за комерцијални или рекламни
цели, преписи , дактилографски услуги,

градење фабрики, монтирање и
поправање противпожарни аларми,

ажурирање на рекламниот материјал,
автомати (изнајмување автомати),

молерисување, внатрешност и
надворешност, лепење тапети,

обработка на текстови, пишување
рекламни текстови

поставување асфалтна површина (
поставување асфалтна површина на

кл. 37 заштита од рѓосување на возила,

патишта), градење заштитни зидови на

асфалтирање, зидање, надзор на
градежни работи, изолирање градежни

пристаништа, изградба и одржување
цевководи, малтерисување, поставување

работи, изградба на штандови и
продавници, изолирање градби, градби

водоводни инсталации, поправање пумпи,
услуги поврзани со каменолом, полнење

(чистење градби, надворешни површини),
градби (чистење градби, внатрешни

тонери за печатачи, изнајмување
булдожери, изнајмување опрема за
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градење, изнајмување кранови (градежна

програмирање (програмирање копјутерски

опрема), изнјмување багери, известување

системи), дизајн (индустриски дизајн),

за поправки, поправање сигурносни брави,
поправања (подводни поправања),

внатрешно уредување, дизајнирање
графика, планирање градби, заштеда на

обновивање (обновување мебел),
менување гуми, занитнување,

енергија (советување за заштеда на
енергија), инжињерство, премерување,

поставување асфалтна површина на
патишта, ставање покриви на објекти,

истражување на полето на заштита на
животната средина, подводно

антикорозивно заштитување, поставување

истражување, урбанистичко планирање,

скелиња, изолирање (изолирање градби)
бензиски станици (бензиски станици за

геолошки истражувања, дизајнирање
(индустриски дизајн), испитувања

возила), натписи (бојосување или
поправка натписи), надвоз( надзор на

(геолошки испитувања, проекти (технички
проекти), премерување земјиште

градежни работи ), одржување базени,
миење возила, лепење тапети, градење

(111) 28030

(151) 09/01/2020

поправање складишта, бунари( копање

(210) TM 2019/325

(220) 13/03/2019

бунари), чистење прозорци, прозорци
(монтирање врати и прозорци), гуми
менуваље, вулканизрање гуми, градење
под вода, тапацирање, поправање

(181) 13/03/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги БЛУ СИТИ доо

тапациран мебел, лакирање, чистење
возила, подмачкување возила, одржување

експорт-импорт ул. 514, бр. 2А, Скопје,
MK

возила

(740) Д.П.Т.У БЛУ СИТИ доо ул. Винарска

кл. 42 градежно советување, архитектура,
планирање градби, советување за

бр. 17, Неготино
(540)

заштеда на енергија, заштита на животна
средина( истражување на полето на
заштита на животната средина)
истражување (подводно истражување),
геолошки истрашувања на терен,

(591) црвена, бела
(551) индивидуална

геолошки истражувања, геолошки
испитувања, дизајнирање графика,

(510, 511)
кл. 35 трговија на големо и мало со

давање простор за веб (интернет )
страници, индустриски дизајн,

санитарија, туш кабини, опрема за

премерување земјиште, одржување
(креирање и одржување) веб интернет

купатила, железарија, бои и лакови, одвод
и канализација, бела технока, осветление,

страници за други, испитување

рачен алат, стакло и порцелан, кујнски
прибор, градинарска опрема и друга

материјали, физика( истражување),
проекти(технички проекти), истражувања

мешовита стока

на терен (геолошки истражувања на
терен), обезбедување алати за
пребарување по интернет, контролирање
на квалитетот, внатрешно уредување,
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(450) 31/01/2020
(732) Стопанско друштво за

(551) индивидуална

производство на чоколади, бонбони и
пецива „ПИОНИР“ ДОО Белград

кл. 30 бисквити, колачиња, колачи
(brownies)

(510, 511)

Пожешка 65/б, RS
(740) Даниела Велкоска, адвокат бул.

(111) 28120

(151) 24/01/2020

Јане Сандански бр. 14/1-2, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2019/429

(220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ФРАТЕЛИ ДАКОРДО
ДОО увоз-извоз Скопје ул. Св. Кирил и
Методиј бр. 1/1-6-3, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) златна, жолта, бела, црвена,
кафена, виолетова, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 десерти врз база на житарици,
овошје и мед
(111) 28119

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/415

(220) 09/04/2019

(181) 09/04/2029
(450) 31/01/2020
(732) Intercontinental Great Brands LLC

(551) индивидуална

100 Deforest Avenue East Hanover New
Jersey 07936, US

работењето, управување со работата;
бизнис менаџмент на угостителски објекти

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

кл. 41 забава, известување за забави,

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

планирање забави
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

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

пијалоци; угостителски објекти, барови,
ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа

(540)

и велнес центри; привремено сместување,
мотели, хотели, пансиони, резервирање на
привремено сместување
(111) 28121

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/446

(220) 16/04/2019
(181) 16/04/2029
(450) 31/01/2020

(591) сина, црна и бела
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(732) Велкова Емилија and Сања

(111) 28134

(151) 24/01/2020

Велкова – Сабато ул. Тодор

(210) TM 2019/476

(220) 22/04/2019

Александров бр. 13А, Скопје, MK and ул.
Тодор Александров бр. 13А, Скопје, MK
(740) Велкова Емилија ул. Тодор
Александров бр. 13А, Скопје

(181) 22/04/2029
(450) 31/01/2020
(732) Ел Дорадо 05 ДОО ул. Никола
Русински бр. 148, Скопје, MK

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за привремено сместување
(изнајмување апартмани); служење храна
и пијалоци
(551) индивидуална
(111) 28122

(151) 24/01/2020

(510, 511)

(210) TM 2019/463

(220) 19/04/2019

кл. 14 бижутерија
кл. 35 продажба на големо и мало на

(181) 19/04/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

бижутерија

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(111) 28048

(151) 20/01/2020

(210) TM 2019/493

(220) 25/04/2019
(181) 25/04/2029

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

(450) 31/01/2020
(732) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL

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

GROUP CO., LTD. No.1 JINSHAN ROAD,
JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,
HOHHOT, CN
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(591) кафена, златна, бела, темно кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кроасани;

полнети

кл. 5 лекови; минерална вода за

пекарски

медицински цели; пијалоци за медицински
цели; хранливи влакна; лекови за губење

производи
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на тежина; терапевтски или медицински

млеко од кикирики; сирење; масло за

нутритивни препарати; лекови за

јадење; желе; преработени зрнести

потребите на луѓето; витамински
препарати; медицински радиоактивни

производи; сушени печурки за јадење;
производи од тофу; природни или

материјали; медицински гасови; хемиски
проводник за електродите кај

вештачки црева за колбаси; млечни
парчиња (од млечни производи) козјо

електрокардиограмот; сперма за вештачка
инсеминација; дезинфектанти; контактни

млеко во прав
кл. 30 пијалоци со кафе; чоколадни

леќи (раствор за нивна употреба); медиум

пијалоци со млеко; кафе; какао (печено,

за култиру од бактерии; бомбони, со
лекови; протеински диетални суплементи;

мелено, гранулирано или подготвено како
пијалок); чоколадни пијалоци; чај; пијалоци

лецитински диетални суплементи;
диетални суплементи за бели приони;

со чајна основа; шеќер; бомбони; млечни
парчиња (бомбони); мед; жолт сируп;

нутритивни суплементи; суплементи со
минерална храна; пијалоци за медицинска

колачи; леб; слатки; овесни снегулки;
инстант ориз; житни подготовки; соино

исхрана; диетални храни прилагодени за

брашно; ориз; саго; пченично брашно;

медицински цели; лактеално млеко за
бебиња; храна за бебиња; формула за

инстант нудли; оризови нудли (шпагети);
ужинка врз база на житарки; ужинка врз

доенчиња; млеко во прав за доенчиња;
прочистувачи на воздух; храна со лекови;

база на ориз; густин за јадење; сладолед;
мраз за јадење; замрзнати лижавчиња;

диетални суплементи за животни;
инсектициди; бебешки пелени; подлоги за

сол; оцет; соја сос; зачини; сенф; рибин
сос; квасец; ферменти; ароматични

доење; дентални абразиви; пелени за

подготовки за во храна; мириси за во

миленичиња; диетални суплементи кои го
стимулираат растот на пробиотиците;

храна, освен етерични мириси и
есенцијални масла; подготовки за

медицински пробиотици
кл. 29 месо; екстракти од морски алги

зацврстување на шлаг; омекнувачи на
месо наменети за домашна употреба;

погодни за исхрана; риба (не-жива);
конзервирано овошје; овошје,

глутен за во храна; нудли од ориз
(брашно); прашок за сладолед

преработено; грицки врз база на овошја и

кл. 32 пиво; пијалоци врз база на ориз,

зеленчуци; процесирана палма арека,
зеленчуци, преработени; јајца; путер; крем

различни од млечните супституенти;
безалкохолни пијалоци со вкус на пиво;

(млечен производ); млеко; производи од
млеко; јогурт; шлаг пена; млеко во прав;

пијалоци за спортисти; енергетски
пијалоци; безалкохолни газирани

млечни пијалоци, во кои преовладува
млеко; соја во млеко; шејкови од млеко;

пијалоци; безалкохолни пијалоци со
овошен сок; пијалоци со сурутка; вода

млечен чај, со млечна основа; бадемово

(пијалок) литиумова вода; минерална вода

млеко; соино млеко; сметана (кисела
павлака); млеко од кикирики; соино млеко

(пијалок) газирана вода; столна вода;
лимонада; сода вода; безалкохолни

во прав; мирис на соино млеко; кокосово
млеко; оризово млеко; пијалоци врз база

пијалоци; аерирана вода; изотонични
пијалоци; квасс (безалкохолни пијалоци);

на кокосово млеко; пијалоци врз база на
бадемово млеко; пијалоци врз база на

смути; пијалоци врз база на соја, освен
пијалоци врз база на млеко; спортски
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пијалоци богати со протеини;

инсеминација; дезинфектанти; контактни

безалкохолни пијалоци со вкус на кафе;

леќи (раствор за нивна употреба); медиум

безалкохолни пијалоци со вкус на чај;
газирани пијалоци; кола; пијалоци со

за култиру од бактерии; бомбони, со
лекови; протеински диетални суплементи;

млечна киселина (овошни производи, без
млеко); млечен чај (без млеко);

лецитински диетални суплементи;
диетални суплементи за бели приони;

дестилирана вода (пијалоци); дестилирана
вода за пиење;чиста вода (пијалоци);

нутритивни суплементи; суплементи со
минерална храна; пијалоци за медицинска

пијалоци со зеленчук; пијалоци со треви;

исхрана; диетални храни прилагодени за

ферментиран пијалок изработен од
мелени зрна; подготовки за правење

медицински цели; лактеално млеко за
бебиња; храна за бебиња; формула за

пијалоци; сорбеа (пијалоци)

доенчиња; млеко во прав за доенчиња;
прочистувачи на воздух; храна со лекови;

(111) 28049

(151) 20/01/2020

(210) TM 2019/494

(220) 25/04/2019

диетални суплементи за животни;
инсектициди; бебешки пелени; подлоги за

(181) 25/04/2029

доење; дентални абразиви; пелени за

(450) 31/01/2020
(732) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL

миленичиња; диетални суплементи кои го
стимулираат растот на пробиотиците;

GROUP CO., LTD. No.1 JINSHAN ROAD,
JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,

медицински пробиотици
кл. 29 месо; екстракти од морски алги

HOHHOT, CN
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

погодни за исхрана; риба (не-жива);
конзервирано овошје; овошје,

Пиринска 66, 7500, Прилеп

преработено; грицки врз база на овошја и

(540)

зеленчуци; процесирана палма арека,
зеленчуци, преработени; јајца; путер; крем
(млечен производ); млеко; производи од
млеко; јогурт; шлаг пена; млеко во прав;
млечни пијалоци, во кои преовладува
млеко; соја во млеко; шејкови од млеко;
млечен чај, со млечна основа; бадемово
млеко; соино млеко; сметана (кисела
павлака); млеко од кикирики; соино млеко

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови; минерална вода за

во прав; мирис на соино млеко; кокосово
млеко; оризово млеко; пијалоци врз база

медицински цели; пијалоци за медицински
цели; хранливи влакна; лекови за губење

на кокосово млеко; пијалоци врз база на
бадемово млеко; пијалоци врз база на

на тежина; терапевтски или медицински
нутритивни препарати; лекови за

млеко од кикирики; сирење; масло за
јадење; желе; преработени зрнести
производи; сушени печурки за јадење;

потребите на луѓето; витамински
препарати; медицински радиоактивни
материјали; медицински гасови; хемиски

производи од тофу; природни или
вештачки црева за колбаси; млечни

проводник за електродите кај
електрокардиограмот; сперма за вештачка

парчиња (од млечни производи); козјо
млеко во прав
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кл. 30 пијалоци со кафе; чоколадни

вода за пиење; чиста вода (пијалоци);

пијалоци со млеко; кафе; какао (печено,

пијалоци со зеленчук ;пијалоци со треви;

мелено, гранулирано или подготвено како
пијалок); чоколадни пијалоци; чај; пијалоци

ферментиран пијалок изработен од
мелени зрна; подготовки за правење

со чајна основа; шеќер; бомбони; млечни
парчиња (бомбони); мед; жолт сируп;

пијалоци; сорбеа (пијалоци)

колачи; леб; слатки; овесни снегулки;
инстант ориз; житни подготовки; соино

(111) 28097

(151) 16/01/2020

(210) TM 2019/537

(220) 02/05/2019

брашно; ориз; саго; пченично брашно;

(181) 02/05/2029

инстант нудли; оризови нудли (шпагети);
ужинка врз база на житарки; ужинка врз

(450) 31/01/2020
(732) Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/2-

база на ориз; густин за јадење; сладолед;
мраз за јадење; замрзнати лижавчиња;

9, Скопје, MK

сол; оцет; соја сос; зачини; сенф; рибин
сос; квасец; ферменти; ароматични

Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул.

подготовки за во храна; мириси за во
храна, освен етерични мириси и
есенцијални масла; подготовки за
(591) темно сина

зацврстување на шлаг; омекнувачи на
месо наменети за домашна употреба;

(551) индивидуална
(510, 511)

глутен за во храна; нудли од ориз
(брашно); прашок за сладолед

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и
алуминиумски); внатрешни ролетни;
австриски ролетни; прозорски ролетни од

кл. 32 пиво; пијалоци врз база на ориз,
различни од млечните супституенти;
безалкохолни пијалоци со вкус на пиво;

текстил; блекаут ролетни; вариолајт
ролетни (пластични и од текстил); блекаут

пијалоци за спортисти; енергетски
пијалоци; безалкохолни газирани

вариолајт ролетни; вматрешни ролетни од
текстил; роло ролетни; роло блекаут

пијалоци; безалкохолни пијалоци со
овошен сок; пијалоци со сурутка; вода

ролетни; куки за завеси (прстени - алки);
шини за завеси (корнизи); палки за завеси
(стилски корнизи); врвки за завеси

(пијалок) литиумова вода; минерална вода
(пијалок) газирана вода; столна вода;
лимонада; сода вода; безалкохолни

(кордони); валјаци за завеси
кл. 24 мрежи за комарци (комарци);завеси

пијалоци; аерирана вода; изотонични
пијалоци; квасс (безалкохолни пијалоци);

од сите видови на материјали;блекаут
завеси;плисе завеси;огноотпорни

смути; пијалоци врз база на соја, освен
пијалоци врз база на млеко; спортски

заведи;драпери;ткаенини за полнење

пијалоци богати со протеини;

(тапацирање)

безалкохолни пијалоци со вкус на кафе;
безалкохолни пијалоци со вкус на чај;

(111) 28098

(151) 16/01/2020

(210) TM 2019/538

(220) 02/05/2019

газирани пијалоци; кола; пијалоци со
млечна киселина (овошни производи, без

(181) 02/05/2029
(450) 31/01/2020

млеко); млечен чај (без млеко);
дестилирана вода (пијалоци); дестилирана
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(732) Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/29, Скопје, MK
(740) Адвокат Владимир Стојановски бул.
Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)

(591) сина

(591) бела, сина
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и
алуминиумски); внатрешни ролетни;

алуминиумски); внатрешни ролетни;

австриски ролетни; прозорски ролетни од
текстил; блекаут ролетни; вариолајт

австриски ролетни; прозорски ролетни од
текстил; блекаут ролетни; вариолајт

ролетни (пластични и од текстил);блекаут

ролетни (пластични и од текстил); блекаут
вариолајт ролетни;внатрешни ролетни од

вариолајт ролетни; внатрешни ролетни од
текстил; роло ролетни; роло блекаут

текстил; роло ролетни; роло блекаут
ролетни; куки за завеси (прстени - алки);

ролетни ;куки за завеси (прстени - алки);
шини за завеси (корнизи); палки за завеси

шини за завеси (корнизи); палки за завеси

(стилски корнизи); врвки за завеси
(кордони);валјаци за завеси

(стилски корнизи); врвки за завеси
(кордони); валјаци за завеси

кл. 24 мрежи за комарци (комарци);завеси

кл. 24 мрежи за комарци (комарци);завеси
од сите видови на материјали; блекаут

од сите видови на материјали; блекаут
завеси; плисе завеси;огноотпорни завеси;

завеси; плисе завеси; огноотпорни завеси;
драпери; ткаенини за полнење

драпери;ткаенини за полнење
(тапацирање)

(тапацирање)

(111) 28099

(151) 16/01/2020

(111) 28100

(151) 16/01/2020

(210) TM 2019/539

(220) 02/05/2019

(210) TM 2019/540

(220) 02/05/2019
(181) 02/05/2029

(181) 02/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/29, Скопје, MK

(450) 31/01/2020
(732) Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/2-

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул.
Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје

(740) Адвокат Владимир Стојановски
бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје

9, Скопје, MK

(540)

(540)
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кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини машински спојници и
трансмисиски елементи, земјоделски
направи, инкубатори за јајца
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни
намени
(591) бела, сина
(551) индивидуална

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и
алуминиумски); внатрешни ролетни;

патувања

австриски ролетни; прозорски ролетни од
текстил; блекаут ролетни; вариолајт

(111) 28096

(151) 16/01/2020

ролетни (пластични и од текстил); блекаут
вариолајт ролетни; внатрешни ролетни од

(210) TM 2019/543

(220) 02/05/2019
(181) 02/05/2029

текстил; роло ролетни; роло блекаут

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство,

ролетни; куки за завеси (прстени - алки);
шини за завеси (корнизи); палки за завеси

трговија, консалтинг и сервисирање
ДАСА ДОО увоз-извоз Скопје ХО ШИ

(стилски корнизи); врвки за завеси
(кордони); валјаци за завеси

МИН бр. 258 Б, Скопје, MK

кл. 24 мрежи за комарци (комарци);завеси

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје

од сите видови на материјали; блекаут
завеси; плисе завеси; огноотпорни завеси;

(540)

драпери; ткаенини за полнење
(тапацирање)
(111) 28095

(151) 16/01/2020

(210) TM 2019/542

(220) 02/05/2019

(591) црвена, бела, црна

(181) 02/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство,
трговија, консалтинг и сервисирање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини машински спојници и
трансмисиски елементи, земјоделски

ДАСА ДОО увоз-извоз Скопје ХО ШИ
МИН бр. 258 Б, Скопје, MK

направи, инкубатори за јајца
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,

DASA

снабдување со вода и за санитарни
намени

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 24 текстил и текстилни производи, кои

(732) Адвокатско друштво

не се опфатени со другите класи

АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје ул.
Коста Веселинов бр. 5/1-2 , Скопје, MK

(111) 28056

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/547

(220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029

(540)

SOUTH EAST LEGAL
ALLIANCE-SELA

(450) 31/01/2020
(732) Адвокатско друштво
АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје ул.

(551) индивидуална

Коста Веселинов бр. 5/1-2 , Скопје, MK

(510, 511)
кл. 45 правни услуги;услуги за правно

(540)

застапување;агенции за
арбитража;агенции за консултирање за
интелектуална сопственост;лиценцирање
(551) индивидуална

(правни успуги) во рамки на издавање
софтвер;издавање лиценци за

(510, 511)
кл. 45 правни услуги;услуги за правно

компјутерски програми [правни
услуги];медијација;услуги за надгледување

застапување;агенции за

на правата од интелектуална
сопственост;правно управување со

арбитража;агенции за консултирање за
интелектуална сопственост;лиценцирање

дозволи;услуги при водење судски

(правни успуги) во рамки на издавање
софтвер;издавање лиценци за

процеси;регистрација на домени [правни
услуги];менаџмент со авторски

компјутерски програми [правни
услуги];медијација;услуги за надгледување

права;услуги за мирно решавање
спорови;услуги за изработка на правни

на правата од интелектуална

документи;услуги за правен
надзор;издавање лиценци за

сопственост;правно управување со
дозволи;услуги при водење судски

интелектуална сопственост;правно

процеси;регистрација на домени [правни
услуги];менаџмент со авторски

истражување;правни услуги во врска со
преговори за договори за други

права;услуги за мирно решавање
спорови;услуги за изработка на правни

(111) 28062

(151) 14/01/2020

документи;услуги за правен

(210) TM 2019/549

(220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029

надзор;издавање лиценци за
интелектуална сопственост;правно
истражување;правни услуги во врска со
преговори за договори за други

(450) 31/01/2020
(732) Sulphur Mills Limited 604/605, 349 Business Point, 6th Floor, Western

(111) 28055

(151) 14/01/2020

Express Highway, Andheri (E), Mumbai 400069, IN

(210) TM 2019/548

(220) 03/05/2019

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

(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020

(540)
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FLOSUL

VAINAS

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 хербициди, фунгициди, инсектициди,

кл. 5 фармацевтски производи

алгициди, авициди, актерициди, митициди,
молушициди, нематициди, ведециди,

(111) 28081

(151) 14/01/2020

родентициди, акарициди и подготовка за
отстранување на вермин и сите други

(210) TM 2019/552

(220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029

пестициди опфатени во наведената
класата

(450) 31/01/2020
(732) КРИН КГ ДОО and Христо
Китаноски ул. Орде Тодороски-Шемко

(111) 28091

(151) 16/01/2020

(210) TM 2019/550

(220) 03/05/2019

бр. 43, Прилеп, MK and ул. Блаже
Темелкоски бр. 13, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) СТОКОМАК ДОО ул. Димо Хаџи
Димов 6б, 1000, Скопје, MK

(540)

KRIN

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(551) индивидуална
(510, 511)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 19 неметални градежни материјали,
неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал, мермер,
камен, камен (предмети направени од
камен), камен за градба, биста од камен,
бетон или мермер, сечење, обликување и
обработка на камен, вештачки камен,

(591) црвена, црна, златна, темно жолта,

гранит, гробници /неметални/, ѕидни и

бела

подни облоги /неметални/, капаци
/штитници/ неметални, керамика (суровиии

(551) индивидуална
(510, 511)

за керамика), мозаици за градба,
надгробен камен, надгробни плочи

кл. 30 кафе, капучино, инстант кафе,
ледено кафе, кафе пијалоци

/неметални/, надгробни споменици
/неметални/, неметални плочници, ниски

(111) 28080

(151) 14/01/2020

столпчиња, огноотпорен камен, огради

(210) TM 2019/551

(220) 03/05/2019

/неметални/, плочи за градба /неметални/,
плочи за поплочување /неметални/, плочи

(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

од вештачки материјал за обложување
патишта, под од камени плочи, подови
/неметални/, прагови /неметални/, скали
/неметални/, скулптури од камен, бетон

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

или мермер, спомен плочи /неметални/,

(540)

столбови на скали /неметални/, столбови
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/надгробни столбови/ неметални, столбови

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Poţarevac, RS

/неметални/, уметнички предмети од

(740) Адвокатско друштво Величковски

камен, бетон или мермер, фигури од
камен, бетон или мермер

Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
Скопје

кл. 35 улсуги при продажба на големо и
мало со мермер, камен, гранит и предмети

(540)

Dobar osećaj koji se vidi

од мермер, камен и гранит, вадење руди
кл. 37 градежни конструкции, поправки,

(551) индивидуална
(510, 511)

инсталациски услуги, каменоломи (вадење

кл. 30 бисквити, мелени бисквити, посни
бисквити, посни мелени бисквити

камен)
кл. 40 обработка на материјали, сечење
блокови и плочи по најразлични димензии,
калибрирање, полирање до давање висок
сјај, попречно сечење и оборување на
рабови, завршна обработка на рабови
нарачка /за трето лице/
(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/554

(220) 06/05/2019

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/556

(220) 06/05/2019

(181) 06/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

(кантирање), составување градба по

(111) 28067

(111) 28065

Poţarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Poţarevac, RS
(740) Адвокатско друштво Величковски

(181) 06/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Koncern za proizvodnju i promet

Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
Скопје
(540)

konditorskih proizvoda BAMBI A.D.
Poţarevac

Ne grizi savest zagrizi
Wellness

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Poţarevac, RS
(740) Адвокатско друштво Величковски

(551) индивидуална

Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
Скопје

(510, 511)
кл. 30 интегрални бисквити

(540)

Sve što ti treba

(111) 28064

(151) 14/01/2020

(551) индивидуална

(210) TM 2019/557

(220) 06/05/2019

(510, 511)
кл. 30 бисквити, мелени бисквити, посни

(181) 06/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

бисквити, посни мелени бисквити
(111) 28066

(151) 14/01/2020

Poţarevac

(210) TM 2019/555

(220) 06/05/2019

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Poţarevac, RS

(181) 06/05/2029

(740) Адвокатско друштво Величковски

(450) 31/01/2020
(732) Koncern za proizvodnju i promet

Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
Скопје

konditorskih proizvoda BAMBI AD
Poţarevac

(540)

Zlatni Pek - zlata vredan
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, мелени бисквити, посни
бисквити, посни мелени бисквити, посни

(591) жолта, црна

бисквити со какао

(551) индивидуална

(111) 28038

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/559

(220) 06/05/2019

(510, 511)
кл. 5 забен кит; забен цемент; забни
амалгами; медицински забни пасти; гума
за забарство; лекови за забарство;

(181) 06/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) R & A Bailey & Co Nangor House,

порцелан за забни протези; материјали за
забни отпечатоци; абразивни средства за

Western Estate, Dublin 12, IE

забарство; никнување на заби; материјал

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

за пополнување на заби
кл. 10 вештачки заби; вештачки заби

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(комплети вештачки заби); забарски
столови;

BAILEYS
(551) индивидуална

столови за медицинска или стоматолошка
употреба;

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе
(замена на кафе); ориз, тапиока и саго;

кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)
кл. 44 забарство; медицинска помош;

брашно и производи од жито; леб,
производи од тесто и слатки; сладолед

изнајмување на медицинска опрема

(десерт со мраз, овошен сок и шеќер);
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол; сенф; оцет, сосови
(мирудии); зачини; мраз (смрзната вода)

(111) 28053

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/606

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

(111) 28090

(151) 14/01/2020

(450) 31/01/2020
(732) Македонски Бизнис Системи доо

(210) TM 2019/569

(220) 03/05/2019

Скопје ул. Атинска 12, Скопје, MK

(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Приватна здравствена установа -

(540)

специјалистичка ординација по
стоматолошка протетика Д-Р

(591) темно црвена, црна
(551) индивидуална

НЕЧАКОВСКИ ПРОТЕТИКА Битола ул.
Иван Милутиновиќ бр. 54-1/1, Битола,

(510, 511)
кл. 42 проектирање и развој на

MK
(740) Адвокатско друштво Димитровски

компјутерски хардвер и софтвер

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000,
Битола
(540)
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(450) 31/01/2020
(732) Walmart Apollo, LLC 702 SW 8th

(450) 31/01/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105

Street Bentonville, Arkansas, 72716, US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

WALMART
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 39 складирање и дистрибуција на
производи за други; услуги на складирање;
ускладиштување, отпремање и испорака
на производи; исполнување, извршување
и логистички услуги за трети лица;
транспорт на товар со камион, воз и преку
воздух; производи за пакување наменети
за транспорт
кл. 42 услуги на е-трговија, особено,

(591) сива, зелена
(551) индивидуална

пружање услуги за
аутентификација на потрошувач користејки

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

биометриско хардверска и софтверска
технологија за е-трговски трансакции;

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

давател на апликациска услуга со софтвер
за е-трговија која се користи како пристап

кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

за плаќање кој ја авторизира обработката

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

на кредитните картички или директните
плаќања за трговци; развој и услуги на

истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

послужување со сервер на ниво на
глобална компјутерска мрежа со намена за

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

олеснување на е-трговија со помош на
таков сервер; софтвер-како-услуга,
дизајнирање, креирање, одржување и
услуга на послужување во он-лајн
малопродажба и веб-страници за

(големопродажна и) малопродажна
дистрибуција на разни производи за

(210) TM 2019/614

(220) 09/05/2019
(181) 09/05/2029

(210) TM 2019/615

(220) 09/05/2019

(069534), SG

широка потрошувачка
(151) 14/01/2020

(151) 14/01/2020

(181) 09/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

електронска трговија за други; услуга на
компјутерско он-лајн нарачување во

(111) 28082

(111) 28083

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје
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канцелариски работи

(540)

кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(591) сива, зелена

истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/616

(220) 09/05/2019

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/617

(220) 09/05/2019

(181) 09/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

кл. 42 научни и технолошки услуги и

(111) 28084

(111) 28085

(069534), SG
(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

(181) 09/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

(540)

(069534), SG

(591) сива, зелена

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

(540)

кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(591) сива, зелена
(551) индивидуална

(111) 28054

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/632

(220) 14/05/2019
(181) 14/05/2029
(450) 31/01/2020

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
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(732) Друштво за трговија и услуги

(инспекција), спасување и настава;

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје ул. Кеј

апарати и инструменти за спроведување,

Димитар Влахов бр. 3-1/1/3, Центар,
Скопје, MK

вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или

(540)

контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук

За паметни деловни одлуки!

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови, двд

(551) индивидуална

и други дигитални медиуми за снимање;

(510, 511)
кл. 36 анализирање (финансиско

механизми за апаратура што работи на
монети; регистар каси, машини за

анализирање), информации (финансиски

сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски

информации), советување во врска со
финансии, управување (финансиско

софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 35 рекламирање; водење на

управување), финансиски услуги
(111) 28092

(151) 16/01/2020

(210) TM 2019/634

(220) 14/05/2019

работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

(181) 14/05/2029

инсталациски услуги
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

(450) 31/01/2020
(732) ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ

стоки; организирање патувања
кл. 42 научни и технолошки услуги и

Скопје, Друштво за дистрибуција на
електрична енергија ул. "11-ти

истражување и проектирање поврзано со

Октомври" бр. 9, Скопје, MK

нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(540)

компјутерски хардвер и софтвер
(111) 28093

(151) 16/01/2020

(210) TM 2019/635

(220) 14/05/2019
(181) 14/05/2029

(551) индивидуална

(450) 31/01/2020
(732) ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;

Скопје, Друштво за дистрибуција на
електрична енергија ул. "11-ти

соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; горива

Октомври" бр. 9, Скопје, MK
(540)

(вклучително и течните горива за мотори)
и материи за осветлување; свеќи и фитили
за осветлување
кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола
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(591) црвена и црна
(551) индивидуална

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство, промет

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;

и услуги ПП СЕРВИС С-9 Гоце ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје ул. Петар Драпшин

соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; горива

бр. 2-лок. бр.2, Скопје, MK
(540)

(вклучително и течните горива за мотори)
и материи за осветлување; свеќи и фитили
за осветлување
кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
(591) црна, црена, бела, портокалова
(551) индивидуална

вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати

(510, 511)

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

кл. 9 апарати за гаснење пожар; аларми
за пожар

дискови за снимање; компакт-дискови, двд
и други дигитални медиуми за снимање;

кл. 37 градежни конструкции поправки
инсталациски услуги; монтирање и

механизми за апаратура што работи на

поправање противпожарни аларми;
гаснење пожари

монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на

кл. 45 безбедносни услуги за заштита на

податоци и компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар

имот и лица; гаснење пожари;
изнајмување противпожарни аларми

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

(111) 28112

(151) 20/01/2020

канцелариски работи

(210) TM 2019/652

(220) 15/05/2019
(181) 15/05/2029

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање патувања

(450) 31/01/2020
(732) ГИНОСКИ БОРЧЕ and БАСОТОВ
МАРИН ул. „Народен Фронт“ бр. 15-7,

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со

Скопје, MK and ул. „Максим Горки“ бр.
8/1-13, Скопје, MK

нив; услуги за индустриски анализи и

(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар,

истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(111) 28059

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/644

(220) 15/05/2019
(181) 15/05/2029
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 41 забава; културни активнсти

(591) зелена, портокалова, црна, бела и
сива

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 28039

(151) 14/01/2020

кл. 6 бакар во сурова форма или

(210) TM 2019/660

(220) 16/05/2019

полуобработен, бакарна руда
кл. 37 ископување руда

(181) 16/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ
Радовиш
ул. Свети Спасо Радовишки бб, 2420,

(111) 28052

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/667

(220) 16/05/2019
(181) 16/05/2029

(450) 31/01/2020
(732) Златевски Љубиша Долна
Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,

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

Гостивар, MK

(540)

(540)

(591) бела, сива и темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 бакар во сурова форма или
полуобработен, бакарна руда
кл. 37 ископување руда

(591) бела, сина цтна и зелена
(551) индивидуална

(111) 28040

(151) 14/01/2020

(510, 511)

(210) TM 2019/661

(220) 16/05/2019
(181) 16/05/2029

кл. 32 вода, безалкохолни газирани и
негазирани пијалоци, витамински

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство,

пијалоци, овошни пијалоци, ледени чаеви
и енергетски пијалоци

трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ
Радовиш

(111) 28075

(151) 14/01/2020

ул. Свети Спасо Радовишки бб, 2420,

(210) TM 2019/682

(220) 20/05/2019

Радовиш, MK

(181) 20/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО

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

СЕЕ ДООЕЛ Скопје
229

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

ул. Народен фронт бр.17, Скопје, MK

кл. 9 магнетски носачи на податоци,

(540)

дискови за снимање;компакт-дискови,
машини за сметање и опрема за
обработка податоци,
компјутери;компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(591) сива, бела и сина
(551) индивидуална

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(510, 511)
кл. 9 магнетски носачи на податоци,

кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и

дискови за снимање;компакт-дискови,
машини за сметање и опрема за
обработка податоци,

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

компјутери;компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) 28073

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/684

(220) 20/05/2019

кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука

(181) 20/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

СЕЕ ДООЕЛ Скопје
ул. Народен фронт бр.17, Скопје, MK
(540)

(111) 28074

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/683

(220) 20/05/2019

(181) 20/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО

(591) сина, жолта
(551) индивидуална

СЕЕ ДООЕЛ Скопје
ул. Народен фронт бр.17, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 9 магнетски носачи на податоци,

(540)

дискови за снимање;компакт-дискови,
машини за сметање и опрема за
обработка податоци,
компјутери;компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(591) модро сина, бела
(551) индивидуална

кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(510, 511)
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истражување и планирањето поврзано со

услуги; изработка и развој на комјутерски

нив; индустриски анализи и истражувачки

хардвер и софтвер

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

(111) 28068

(151) 10/01/2020

(210) TM 2019/691

(220) 22/05/2019
(181) 22/05/2029

(111) 28136

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/685

(220) 20/05/2019
(181) 20/05/2029

(450) 31/01/2020
(732) Небојша Златевски Долна Баница,

(450) 31/01/2020
(732) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK

СЕЕ ДООЕЛ Скопје
ул. Народен фронт бр.17, Скопје, MK

(540)

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(591) сина, темно сина, бела, сива, бордо,

производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски

зелена
(551) индивидуална

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња;фластери,

(510, 511)
кл. 29 месо; риба;живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано,смрзнато,

материјали за преврзување;материјал за
пломбирање заби, забарски
смоли;дезинфекциони средства;препарати

сушено и варено овошје и зеленчук; желе;
џемови; компоти; јајца; млеко и млечни

за уништување штетници;фунгициди,
хербициди

производи; масла и масти за јадење
кл. 30

кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање;компакт-дискови,

кафе;чај;какао;шеќер;ориз;тапиока;саго;за
мена за кафе;брашно и производи од
жита;леб;производи од тесто и слатки,

машини за сметање и опрема за
обработка податоци,
компјутери;компјутерски софтвер

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за
печење, сол, сенф;оцет, сосови (како

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

мирудии);мирудии;мраз
кл. 32 пиво; минерална

недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали

и

вода и други безалкохолни
пијалоци;

кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

енергетски безалкохолни пијалоци;
пијалоци од овошје и овошни сокови;

нив; индустриски анализи и истражувачки
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сирупи и други препарати за производство

(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.

на пијалоци

20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево,
Скопје, MK

(111) 28113

(151) 20/01/2020

(210) TM 2019/698

(220) 23/05/2019
(181) 23/05/2029

(540)

(450) 31/01/2020
(732) Banja Komerc Bekament DOO Banja
34304, Arandjelovac, RS
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) црвена, бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) портокалова, црна
(551) индивидуална

кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци

(510, 511)
кл. 1 лепила за индустриска употреба;

и изотонични пијалоци

полудисперзивни и дисперзивни премази
од полимер; силикони
кл. 2 бои, фирнајзи и лакови за

(111) 28141

(151) 24/01/2020

индустриска и рачна употреба во груби и
завршни молерски работи, антикорозивни

(210) TM 2019/701

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

препарати
кл. 17 материјали за непропустливо

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево,
Скопје, MK

затворање, запечатување и изолација,
особено експандиран полистирен,

(540)

решетка, пур пена
кл. 19 фасадни малтери; машински
малтери; неметални градежни материјали,
особено типли, експандиран полистирен,
решетка, пур пена
кл. 37 изведување или подизведување на
работи при конструкција и изградба на

(591) црвена, бела, црна, зелена
(551) индивидуална

постојани градби, конструкција и изградба

(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,

на градби, патишта, мостови

спортски, енергетски, витамински пијалоци
(111) 28140

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/700

(220) 27/05/2019

(111) 28142

(151) 24/01/2020

(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020

(210) TM 2019/702

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020
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(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.

(210) TM 2019/704

20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево,

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

Скопје, MK

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.

(540)

20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) сина, црвена, бела, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,

(591) црвена, црна, сина, бела

спортски, енергетски, изотонични пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 28143

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/703

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци
и витамински води, изотонични пијалоци

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.

(111) 28145

(151) 24/01/2020

20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево,

(210) TM 2019/705

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

Скопје, MK

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.

(540)

20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) сина, црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
(591) црна, сребрена, црвена
(551) индивидуална

спортски, енергетски, витамински пијалоци
и изотонични пијалоци

(510, 511)
(111) 28144

(151) 24/01/2020
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кл. 32 енергетски пијалоци,

(551) индивидуална

витамински,спортски изотонични

(510, 511)

(111) 28146

(151) 24/01/2020

кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци

(210) TM 2019/706

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

и витамински води, изотонични пијалоци

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.

(111) 28149

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/708

(220) 27/05/2019

20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,

(181) 27/05/2029

Скопје, MK

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.

(540)

20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) црна, црвена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,

(591) портокалова, сина, бела, жолта,

спортски, енергетски, изотонични пијалоци

зелена

(111) 28148

(151) 24/01/2020

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/707

(220) 27/05/2019

кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, изотонични пијалоци

(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, MK

(111) 28150

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/709

(220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,

(540)

Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сина, бела
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(111) 28152

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/711

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, MK
(540)

INSOMNIA
(591) црна, зелена, темно зелена, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
газирани пијалоци, енергетски
пијалоци,
пијалоци

витамински

и

изотонични

(111) 28151

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/710

(220) 27/05/2019

VRG ORANGE
(591) портокалова, сина, бела, црвена,

(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,

зелена, жолта
(554) тродимензионална

Скопје, MK

кл. 32
газирани пијалоци, енергетски
пијалоци,
витамински
и
изотонични

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

пијалоци
(111) 28153

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/712

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, MK

INSOMNIA

(540)

(591) бела, црна, виолетова, црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани пијалоци, енергетски
пијалоци, витамински и изотонични
пијалоци
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кл. 32 газирани пијалоци, енергетски
пијалоци, витамински и изотонични
пијалоци
(111) 28156

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/714

(220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, MK

VRG BITTER LEMON
(591) сина, темно сина, жолта сребрена,
црвена, бела

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
газирани пијалоци, енергетски
пијалоци,
витамински
и
изотонични
пијалоци
(111) 28154

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/713

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

INSOMNIA
(591) сребрена, зелена, темно зелена,

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.

црна
(554) тродимензионална

20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 32

газирани пијалоци, енергетски

пијалоци,
пијалоци

витамински

и

изотонични

(111) 28157

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/715

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20
бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје,

VRG COLA

MK

(591) сина, црвена, бела, сребрена

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
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(111) 28159

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/717

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20
бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје,
MK
(540)

BIG DOG FIGHTER
(591) црна, црвена, сива, темно сива
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци
и витамински води, изотониччни пијалоци
(111) 28158

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/716

(220) 27/05/2019

PIT POWER ENERGY DRINK
(591) црвена, бела, црна

(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20
бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје,

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

MK

спортски, енергетски, витамински пијалоци
и изотонични пијалоци

(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,

(540)

(111) 28160

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/718

(220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20
бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје,
MK
(540)

Five star energy
(591) сина, црвена, сребрена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци
и изотонични пијалоци
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високо напонски 6 kV електро мотори,
трансформатори, лизгачки прстени и
колектори, графитни четкици и
четкодржачи, пластични и метални перки и
капаци, приклучни таблички, пневматски
венитли, кранска опрема, потпорни
изолатори, одземачи на струја и резервни
делови за нив, изолациони материјали
хартии во сите температурни класи B, F, и
H, со потекло од западно Европско
производство, изолациони ленти како:

Dr Fruit
(591) портокалова, жолта, зелена, црвена,
темно сина, црна, бела

хартиени, текстилни, свилени, од стаклени
влакна, со лискун и полигласни за

(554) тродимензионална

бандажирање, изолациони лакови за
електромотори, китови за балансирање на

(551) индивидуална
(510, 511)

електромотори, силика гел за дехидратори

кл. 32 негазирани пијалоци, витамински и
изотонични и сирупи за растварање
(111) 28101

(151) 16/01/2020

(210) TM 2019/727

(220) 30/05/2019

на трансформатори, половни енергетски
трансформатори со испитен лист
кл. 37 сервисирање и одржување на
асинхрони електро мотори , монофазни и
трифазни со кафезен ротор и намотан
ротор; еднонасочни електро мотори со

(181) 30/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) МЕГАОМ ДООЕЛ ул. Црниче бр. 41/0, 1000, Скопје, MK

колектор и четкици во сите големини;
електро мотори, тирфазни со прстени и
колектор (четкици); серво мотори; електро

(540)

мотори со постојани магнети; електро
мотори од лифтови; електро мотори
вибратори; електро мотори од пумпи за
вода; електро мотори вентилатори и фен
којлери; електро мотори од компресори;
синхрони и асинхрони генератори како
хидро и ветро генератори и генератори на

(591) бела, зелена, сива
(551) индивидуална

други горива, генератори на еднонасочна
струја погонувани од синхрони, асинхрони

(510, 511)

или еднонасочни електро мотори; електро
магнети за кревање терети, електро

кл. 9 електро магнети, лизгачки прстени,
секции за високо напонски 6 kV електро

магнети за кочници и електромагнетни

мотори
кл. 35 услуги при продажба на големо и

спојки, електро магнети за вибро
додавачи; електро магнети сепаратори на

мало со: електро магнети, електро мотори
со технички избор на соодветен електро

метал; трансформатори: ниско напонскимонофазни и трифазни; високо напонски -

мотор, стругови и резервни делови, уреди

енергетски, дистрибутивни и блок
трансформатори; трансформаторски

за палење мини во рударство, секции за
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преклопки под оптеретување; апарати за
заварување - трансформаторски апарати и

(111) 28102

(151) 16/01/2020

вртливи апарати за заварување; намотки и
соленоиди најразлични видови-изолирани,

(210) TM 2019/731

(220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029

лакирани и залиени во смеса
кл. 42 испитувања на електро мотори,

(450) 31/01/2020
(732) ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА

генератори, електро магнети и други
електрични уреди и испитувања и ревизии

Скопје бул. 8-ми Септември бр. 2,
Скопје, MK

на трансформатори

(540)

(111) 28041

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/728

(220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029

(591) црна, црвена

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство,

(551) индивидуална
(510, 511)

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

кл. 44 медицински услуги, ветеринарни

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

услуги, хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните, услуги од

MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(111) 28094

(151) 16/01/2020

(210) TM 2019/732

(220) 30/05/2019

Lea Bye Bye Cellulite

(181) 30/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) АНТ ГРУП ДООЕЛ Скопје бул.
Партизнски Одреди бр. 15/А-5/10,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;

Скопје, MK

препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
1000, Скопје
(540)

полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

(591) жолта, црна

луѓето и животните; фластери, материјали

(551) индивидуална
(510, 511)

за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

земјоделието, градинарството и
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шумарството сурови вештачки смоли,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

сурови пластични материи; вештачки

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

ѓубриња; смеши за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување

(540)

KRYOR

метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;

(551) индивидуална
(510, 511)

материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата

кл. 5 фунгициди како хемикалии за
земјоделие;инсектициди;нематициди;херб

кл. 17 каучук, гутапетка, гума, азбест,

ициди;пестициди

лискун и производи од нив, кои не се
опфатени во другите класи; пластика во
обликувана форма за користење во
производство; материјали за подлошки, за
заптисување и за изолација; свитлив
неметални цевки

(210) TM 2019/734

(220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029

(210) TM 2019/751

(220) 05/06/2019
(181) 05/06/2029

Industries, Ltd Clarendon House 2Church
Street, Hamilton, HM1 1, BM

работење; управување со работи;
канцелариски работи
(151) 14/01/2020

(151) 14/01/2020

(450) 31/01/2020
(732) DuPont Agricultura Caribe

кл. 35 рекламирање; водење на

(111) 28076

(111) 28042

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

RELSERA

(450) 31/01/2020
(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka,

(551) индивидуална

JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

плевел;пестициди,
хербициди;фунгициди;инсектициди

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(111) 28114

(151) 20/01/2020

(210) TM 2019/758

(220) 10/06/2019

(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на

ZENBY

(181) 10/06/2029
(450) 31/01/2020
(732) Д.П.Т.Т.ТУ. МОНТЕНЕГРО Љубе и
Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фунгициди како хемикалии за
земјоделие; инсектициди; нематициди;

ИЛИНДЕНСКА бр. 118, Гостивар, MK

хербициди; пестициди

(540)

(111) 28077

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/735

(220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029

(450) 31/01/2020
(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

(591) зелена, црна
(551) индивидуална

3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka,
JP

(510, 511)
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кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и

кл. 36 банкарски услуги, банкарски

варено овошје и зеленчук (друга

консултации, онлајн банкарскиуслуги,

преработка и конзервирање на овошје и
зеленчук)

банкарски тендери, електронско
банкарство преку глобална компјутерска

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавнизи за

мрежа, услуги за финансиско управување;
финансиски консултации

прехрамбени производи
кл. 39 транспорт;пакување и складирање

(111) 28046

(151) 14/01/2020

стоки

(210) TM 2019/774

(220) 13/06/2019

(111) 28043

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/759

(220) 10/06/2019
(181) 10/06/2029

(181) 13/06/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство, услуги
и трговија на големо и мало АЛФА

(450) 31/01/2020
(732) Трговско друштво за внатрешна и

ЕЛЕКТРОНИК Мирјана ДООЕЛ увозизвоз Битола Булевар 1-ви Мај бр. 56,

надворешна трговија КАРБОН дооел

Битола, MK

Скопје
ул. Скупи бр. 82а, Скопје, MK

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

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

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ALFA ELECTRIC

кл. 7 апарати; алати; машини и машински
алати; мотори и погонски машини (освен

(591) сина

за копнени возила); машински елементи за

(551) индивидуална

спојување и пренос (освен за копнени
возила); земјоделски направи (кои не се

(510, 511)
кл. 1 индустриски лепила
(111) 28078

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/760

(220) 10/06/2019
(181) 10/06/2029

рачни); инкубатори за јајца
кл. 9 батерии; батерии за осветлување;
електрични апарати и уреди; сите видови
кабли; електрични кабли; прекинувачи;
далечински прекинувачи; озвучување;

(450) 31/01/2020
(732) RA Trupo Holdings LLC c/o
Ripplewood Advisors LLC 920 Broadway,

научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и
инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

6th Floor New York, NY 10010, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

обучување; апарати и инструменти за

SME In A Box

спроведување, вкпучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,

(551) индивидуална

регулирање или контрола на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или

(510, 511)
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репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;

(111) 28045

(151) 14/01/2020

автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

(210) TM 2019/782

(220) 17/06/2019
(181) 17/06/2029

регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство, промет

компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 осветлување; електрични батерии

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје

за осветлување; електрики; уреди за

ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000, Скопје,

осветлување; апарати за осветлување,
греење, создавање пареа, готвење,

MK

ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и санитарни намени

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 28044

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/781

(220) 17/06/2019

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(181) 17/06/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство, промет
и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје
ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000, Скопје,
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 32

пијалоци од овошје и овошни

сокови

(540)

(111) 28072

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/792

(220) 18/06/2019

(181) 18/06/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија и услуги
ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми
Септември бр. 2-2, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

VIVA SPARK
(591) сива, црна, жолта, портокалова,
црвена, зелена

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 производи за лична хигиена.

кл. 32
сокови

HAPA pharm

пијалоци од овошје и овошни

кл. 5 диететски суплементи и диететски
препарати; фармацевтски производи и
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природни лекови

(732) Друштво за трговија и услуги

кл. 35 услуги за малопродажба или

ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми

големопродажба на фармацевтски,
ветеринарни и санитарни препарати и

Септември бр. 2-2, Скопје, MK

медицински производи; услуги за
големопродажба во врска со диететски

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

суплементи; услуги за големопродажба во
врска со прехранбени производи
(111) 28071

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/793

(220) 18/06/2019

HAPA cultivation
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 земјоделски и аквакултурни
култури, хортикултурни и шумарски

(181) 18/06/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија и услуги
ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми

производи; растенија; семиња, луковици и
садници за одгледување на растенија;
садници
кл. 44 земјоделски, аквакултурни,

Септември бр. 2-2, Скопје, MK

хортикултурни и шумарски услуги;
земјоделски услуги; професионални

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

консултации поврзани со земјоделството;

(540)

услуги во областа на земјоделството,
хортикултурата и шумарството

(591) зелена, црна
(551) индивидуална

(111) 28069

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/795

(220) 18/06/2019
(181) 18/06/2029

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија и услуги
ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми

(510, 511)
кл. 3 производи за лична хигиена

Септември бр. 2-2, Скопје, MK

кл. 5 диететски суплементи и диететски
препарати; фармацевтски производи и

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

природни лекови
кл. 35 услуги за малопродажба или
големопродажба на фармацевтски,
ветеринарни и санитарни препарати и
медицински производи; услуги за
големопродажба во врска со диететски
суплементи; услуги за големопродажба во

(591) зелена, црна

врска со прехранбени производи
(111) 28070

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/794

(220) 18/06/2019
(181) 18/06/2029

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 земјоделски и аквакултурни
култури, хортикултурни и шумарски
производи; растенија; семиња, луковици и

(450) 31/01/2020
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садници за одгледување на растенија;

производи од скапоцени метали или

садници

обложени со нив што не се опфатени со

кл. 44 земјоделски, аквакултурни,
хортикултурни и шумарски услуги;

другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски

земјоделски услуги; професионални
консултации поврзани со земјоделството;

инструменти; промоција, пропагандни
дејности, проучување на пазарот

услуги во областа на земјоделството,
хортикултурата и шумарството

/маркетинг/, огласување/рекламирање/
кл. 40 обработка на материјали;
обложување со злато, обложување со

(111) 28047

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/798

(220) 19/06/2019

сребро, обложување со метал; лиење
метали; полирање

(181) 19/06/2029
(450) 31/01/2020
(732) Изработка и дизајн на филигран
ЕКА ФИЛИГРАН Елена Аспарух
Пешевска Скопје

(111) 28079

(151) 14/01/2020

(210) TM 2019/802

(220) 21/06/2019
(181) 21/06/2029

ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 169, Скопје, MK

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги КИМИКО КОМПАНИ

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

ДООЕЛ с.Мороишта Струга МОРОИШТА
Инд.зона 3, Струга, MK

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 блузи, блузи /работнички кошули/,
боди облека, вметнати делови на кошули,

(591) бела, црна, виолетова

вратоврски, вратоврски за кошули, гаќички
со пелени за доенчиња, горна облека,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури

горни капути /палта/, готови постави /дел

и производи од скапоцени метали или
обложени со нив што не се опфатени со

од облека/, градници, долна облека,
домашни фустани, елеци, женски гаќи,

другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти

женски градници /долна облека/, женски
капи, женски наметки за бања, женски

кл. 35 рекламирање; водење на

поткошули, женски шалови од крзно,
затегнувачи, затегнувачи од еластична

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги при

ткаенина, здолништа, капење (костуми за
капење), капење (машки гаќички за
капење), капење (наметки за бања), капи

продажба на големо и мало и увоз-извоз
со: скапоцени метали и нивните легури и

/беретки/, капути, комбинезони /женска
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долна облека/, конфекциска облека,

ткаенини (огноотпорна обработка на

костуми, кошули, кошули (одделно

ткаенини), ткаенини (собирање на

направени градни делови за кошули),
крзна /предмет за облекување/, крзнени

ткаенините по перење), ткаење, печатење
на ткаенини, шиење, шиење на ткаенини

наметки /палта/, куси блузи, куси капути
/сакоа/, машки гаќи, мачки наметки,

(111) 28050

(151) 20/01/2020

(210) TM 2019/822

(220) 01/07/2019
(181) 01/07/2029

наметки /облека/, обвивки од текстил,
пелени за новороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, пижами, поткошули,

(450) 31/01/2020

престили /предмети за облекување/,
пуловери, пуловери без ракави, ракавици,

(300) 076850 04/02/2019 JM
(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, CH-

спортски шорцеви, трикотажни предмети
за облекување, тренерки, туника

1701 Fribourg, CH

/предмети за облекување/, шалови, шамии
кл. 35 огласување, водење на работење,

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

управување со работи, анализа на

See Brilliantly

производна цена, демонстрација на
производи, објавување рекламни текстови,

(551) индивидуална
(510, 511)

огласување /рекламирање/, пазар
(проучување на пазарот), пазар

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;

(побарувачка на пазарот), персонал
(вработување персонал), производни

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

цени, промоција, проучување на

користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

пазарот/маркетинг/, рекламирање по пат
на радио и телевизија, трговски дејности,

луѓето и животните; фластери, материјали

уредување излози, увоз - извоз, ширење
рекламен материјал

за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за

кл. 40 услуги во врска со: апретура на
текстил, апликација на завршници на

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

текстил, белење на ткаенина, боење

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,

текстил, бојадисување, валање ткаенини,
везење, волна (обработка на волна),

кинематографски, аудиовизуелни, оптички,

заштита на ткаенини од туткање, кожа
(боење на кожа), кожа (обработка на

за вагање, мерни, сигнализациски,
детектирачки, тестирачки, инспекциски,

кожа), кожарство (обработка на кожа),
кројачки услуги, крзно (изработка

спасувачки и наставни апарати и
инструменти;апарати и инструменти за

предмети од крзно), молци (обработка на

спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,

ткаенина за заштита од молци), обработка
на непропустливи тканенини, обработка на

регулирање или контролирање на

текстил, обработка на ткаенини,
примероци (печатење примероци),

дистрибуцијата или употребата на
електичната енергија; апарати и

порабување на ткаенини, пеглање, сечење
ткаенина, ткаенини (боење на ткаенини),

инструменти за снимање, пренос,
репродукција или обработка на звук, слики
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или податоци; снимени и превземачки

CASTELLO

медиуми, компјутерски софтвер, празни

(551) индивидуална
(510, 511)

дигитални и аналогни медиуми за
снимање и складирање; механизми за

кл. 1 натриум бикарбонат

апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси, уреди за

кл. 29 конзервирано овошје и зеленчук;
подготвено овошје и зеленчук; замрзнато

сметање; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костими за нуркање,

овошје, сушено овошје; кандирана кора од
портокал и кандирана кора од лимон;

маски за нуркачи, чепови за уши за

мелени бадеми, преработени јаткасти
плодови; кокосови снегулки (кокосово

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и
пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за

брашно); десерти, кои воглавно се состојат

дишење за подводно пливање; апарати за
гаснење пожар

од овошје; производи од кромпир,
мешавини од производи од кромпир готови

кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и

за употреба; готови полнења за печење,
кои воглавно се состојат од семки од

инструменти; вештачки екстремитети, очи

афион, јаткасти плодови, бадеми, кокосово
брашно и/или овошје; желатин за исхрана;

и заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиење; терапевтски и

десерти, кои воглавно се состојат од

помошни направи прилагодени за
хендикепирани лица; апарати за масажа;

желатин со додаток на шеќер; мелено
семе од афион; намирници за

апарати, уреди и артикли за доенчиња;
апарати, уреди и артикли за сексуални

ароматизирање на храна, имено,
екстракти (сокови), кора и/или пулпа од

активности

цитрус, во сува или дехидрирана форма;
масло за готвење, масла за готвење кои

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

се користат за ароматизирање; желеа

работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

кл. 30 кафе; чај; шеќер; шеќер во прав;
тапиока; саго; замени за кафе; брашно и

инсталациски услуги
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

препарати направени од житарки, брашно
за леб, пченкарно брашно, гриз, лебни

наставата; забава; спортски и културни

трошки; палента; леб, исечен леб, векни
леб, тесто и слаткарски производи, 'ржени

активности
(111) 28131

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/823

(220) 28/06/2019

производи, торти, тарт (слатка пита без
горна кора), пецива, бисквити (колачи),
крутони; готови мешавини за печење,

(181) 28/06/2029
(450) 31/01/2020
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

мешавини за правење на колачи,
мешавини за печење на леб, готови
пецива, тесто за колачи, прехранбени
тестенини, готови прехранбени тестенини;

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

мед, меласа; квасец, прашок за пециво,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

сода бикарбона (за печење); сол; сенф;
оцет, сосови (додатоци на јадења); зачини;

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

зачински додатоци, зачински додатоци за
пијалоци, зачини за печење, ароми за
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печење, есенции за печење; скроб за
исхрана, брашно од компири, пченкарен

(450) 31/01/2020
(732) Colgate-Palmolive Company 300

скроб; врзувачки агенси за сосови, сос во
прав; додатоци за згуснување на храна за

Park Avenue, New York, New York 10022,
US

готвење, препарати за зацврстување на
шлаг крем; глазури за торти, чоколадни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

преливи, чоколадни глазури, шеќерни
трошки, марципан, бадемово тесто, нугат,

(540)

слатки од јаткасти плодови, обланда,
ванила и ванилин шеќер, ванилини
стапчиња, чоколада, производи од
чоколада, чоколадни трошки, чоколадни
листови, чоколадни зрна и чоколадни
снегулки; декоративна чоколада и
слаткарски производи, особено како
украси за десерти; слатки; бомбони;
пудинг; пудинг во прав, мешавини за
правење на пудинг; готови десерти од

(591) бела, зелена, сива, виолетова,

сладолед; подготвени десерти (на база на
чоколадо)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 афионово семе, јаткасто овошје,
бадеми

кл. 3 производи за лична нега, имено,
немедикаментозни препарати за чистење

кл. 32 пива

на кожата и телото; производи за лична
нега, имено, препарати за чистење на

жолта, розова

(111) 28051

(151) 20/01/2020

кожата и телото; тврд сапун; течен сапун

(210) TM 2019/825

(220) 02/07/2019
(181) 02/07/2029

за раце; гелови и креми за туширање;
средства за миење на тело; препарати за

(450) 31/01/2020
(732) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

нега на коса; дезодоранси,
антиперспиранти и спрејови за под

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

пазувите за лична употреба;
навлажнувачи, лосиони и креми за тело и

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR

кожа; талк во прав; препарати за бричење;

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

козметички препарати за сончање и
препарати за заштита на кожата од

(540)

ефектите на сонцето; влажни марамчиња
импрегнирани со раствор за чистење

Uroday
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 28123

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/826

(220) 01/07/2019
(181) 01/07/2029

(111) 28164

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/827

(220) 02/07/2019
(181) 02/07/2029
(450) 31/01/2020
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(732) Друштво за промет и услуги

(професионални консултации), јавно

ТРИМАКС ДОО Скопје Бул. Кузман

мислење (испитување на јавното

Јосифовски 15/6-лок. 1, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

мислење), објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, огласување и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

рекпамирање, организирање дејности
(советување за организирање на
дејностите), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг),
рекламна документација (уредување на
рекламна документација), рекламна
хроника, рекламни агенции, рекламни
огласи (ширење на рекпамни огласи),
водење на комерцијални работи,

(591) жолта, портокалова, црвена, розова,

комерцијална администрација,
канцелариски работи, ширење рекламен

виолетова, зелена, сина, црна
(551) индивидуална

материјал /трактати, проспекти, печатени

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од

примероци; услуги на агенции за увозизвоз и трговија на мало и големо со

нив кои не се опфатени со другите класи,

хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени

печатени работи, книговезнички
материјал, фотографии, канцелариски

работи, книговезнички материјал,
фотографии, канцелариски материјал,

материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба; материјали кои ги користат

лепила за канцелариска и куќна употреба,

уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен

материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и

мебелот); материјали за обука и настава

канцелариски прибор (освен мебелот),
материјали за обука и настава (освен

(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите

апарати), пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите

класи; печатарски букви, клишиња; книги;
папки за хартија; нотеси; албуми; атласи;

класи, печатарски букви, клишиња, книги,

школски прибор
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

папки за хартија, нотеси, албуми, атласи,
школски прибор, кожа и имитација на кожа

производи направени од овие материјали,

и производи направени од овие
материјали, што не се вклучени во другите

што не се вклучени во другите класи;
торби и куфери; чадори, сонцебрани и

класи, торби и куфери, чадори,
сонцебрани и стапови за одење, камшици,

стапови за одење; камшици, узди и
сарачки производи; ранци; ученички

узди и сарачки производи, ранци, ученички

училишни торби; актовки
кл. 35 огласување, водење на работење,

училишни торби, актовки, игри и играчки

управување со работи, ширење на
рекламен материјал, водење дејност
(служби за давање совети за водење на

(111) 28058

(151) 10/01/2020

(210) TM 2019/828

(220) 02/07/2019
(181) 02/07/2029
(450) 31/01/2020

одделни дејности), дејности (консултации
за водење на дејностите), дејности
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(732) INTERTRADE HELLAS A.V.E.E.

монетарни работи; работи поврзани за

Paragogis Proionton Chartou 99, Iviskou

недвижен имот

Street, Acharnes, Athens, GR
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

(111) 28124

(151) 24/01/2020

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2019/831

(220) 03/07/2019
(181) 03/07/2029

(450) 31/01/2020
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware

SOFTEX
(551) индивидуална

limited liability company) 9330 Zionsville

(510, 511)
кл. 16 кујнска хартија во ролна, салфетки

Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

од хартија за маса, тоалетна

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

хартија/хигиенска хартија, шамичиња од
хартија за отстранување шминка, крпи од

BROADWAY

хартија, крпи од хартија за лице

(551) индивидуална
(111) 28060

(151) 20/01/2020

(210) TM 2019/830

(220) 03/07/2019

(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за

(181) 03/07/2029

уништување штетници, фунгициди,

(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија, маркетинг,

хербициди и инсектициди

промет со недвижности и
градежништво БРИК ЕНД МОРТАР ДОО

(111) 28125

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/832

(220) 03/07/2019

Скопје ул. Никола Вапцаров бр. 2/3,
1000, Скопје, MK

(181) 03/07/2029
(450) 31/01/2020
(732) Аронија здрава храна ДООЕЛ бул.

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Кочо Рацин 14, Скопје, MK

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) портокалова, жолта, беж, темно

кл. 30 мусли, плочки од житарки,
високопротеински плочки од житарки,

црвена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

крекери, колачиња од слад, чајни
колачиња, чај, леден чај, пијалоци на
основа на чај

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

кл. 31 семе од житарици, растителни
семиња

работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
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кл. 32 овошни сокови, сок од зеленчук

(210) TM 2019/840

(пијалоци)

(220) 05/07/2019
(181) 05/07/2029

(111) 28061

(151) 20/01/2020

(450) 31/01/2020
(732) House of Prince A/S Vester

(210) TM 2019/833

(220) 03/07/2019
(181) 03/07/2029

Farimagsgade 19 DK-1606 Copenhagen V,
DK

(450) 31/01/2020
(732) Qatar Sports Investment Suhaim Bin

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

Hamad Street, Al Saad, Regency Travel

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

and Tours Building, Doha, QA

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

(551) индивидуална

(591) сива, црна и бела
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 36 инвестиции, спортски инвестиции

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

(111) 28133

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/837

(220) 04/07/2019

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(181) 04/07/2029
(450) 31/01/2020
(732) SMS Tobacco Trading 28 Jala
Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

Teluk Intan, Perak, MY

машини за вбризгување на тутун во

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

производи од тутун наменети за
загревање

(551) индивидуална

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/841

(220) 05/07/2019

(181) 05/07/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за трговија и услуги
МЕЈФЕР БЈУТИ ДОО Скопје ул. Бул.8-

(510, 511)
кл. 34 тутун; предмети за пушачи;
кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; држачи за цигари; хартија за

ми Септември бр. 3, Скопје, MK

цигари; врвови за цигари; муштикли;

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

лулиња; цигарилоси; пури; пепелници за
пушачи; запалки за пушачи
(111) 28063

(111) 28126

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)

(151) 20/01/2020
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мемориски картички со интегрирани кола;
NAND флеш мемории; NAND флеш уреди
за складирање; NAND флеш мемориски
контролери; NAND мемории; трајна
меморија (меморија што не ја губи
содржината по исклучено напојување);
уреди со трајна меморија; USB флеш
мемории; кертриџи со меморија во цврста
состојба; флеш мемории; картички со

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи, лосиони за

флеш меморија; мемориски картички;
кутии за мемориски картички;

коса, производи за виткање коса, шампони
кл. 44 козметичи салони, фризерски

полупроводници; полупроводнички
мемории, полупроводнички мемориски

салони, маникирање, масажа

уреди; медиум за складирање податоци за
компјутер; уреди за складирање податоци;

(111) 28127

(151) 24/01/2020

процесори за податоци; компјутерски

(210) TM 2019/842

(220) 05/07/2019

мемориски уреди; компјутерски периферни
уреди; драјвови во цврста состојба;

(181) 05/07/2029
(450) 31/01/2020
(732) Toshiba Memory Corporation 1-1,

интергирани кола; печатени плочи;
компјутерски хардвер; уреди за следење

Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

биолошки информации (што не се во
класа 10); компјутерски програми што се

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

превземаат; компјутерски програми;

(540)

електронски машини, апарати и нивни
делови; мултимедијални мемориски

KIOXIA

картички и други мемориски медиуми со
наснимени податоци; електронски

(551) индивидуална
(510, 511)

публикации
кл. 35 малопродажни услуги или

кл. 7 машини за брусење
полупроводнички вафери (плочи); машини

големопродажни услуги за електрични

за сечење полупроводнички вафери
(плочи); машини за транспорт на

машини и апарати; давање информации
што се однесуваат на комерцијална

полупроводнички вафери (плочи); машини
и системи за производство на

продажба
кл. 41 обезбедување електронски

полупроводници

публикации; изнајмување мемориски
медиум со наснимени податоци

кл. 9 машини и инструменти за
анализирање; машини и инструменти за

кл. 42 дизајн на интегрирани кола; дизајн

мерење или тестирање; електрични или
магнетни мерачи и тестери;

на компјутерски софтвер, компјутерско
програмирање, или одржување на

телекомуникакциски машини и апарати;
SD мемориски картички; компјутерски

компјутерски софтвер; техничко
советување поврзано со компјутери,

мрежни адаптери; компјутерски мрежни

автомобили и индустриски машини; онлајн
софтвер што не може да се превземе;

свичеви; компјутерски мрежни хабови;
компјутерски мрежни рутери; IC чипови;
251

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

компјутерски операции на облак;

брошури, музички партитури, магазини,

обезбедување компјутерски програми на

списанија, прирачници, летоци, памфлети

податочни мрежи

и билтени, сите во областа на музиката и
забавата поврзана со музиката; мобилни

(111) 28128

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/843

(220) 05/07/2019

апликации за користење во врска со
пристап, прикажување, дистрибуирање,

(181) 05/07/2029
(450) 31/01/2020
(732) Polar Music International AB

симнување, репродукција, примање,
стриминг и пренос на музика и забава

Banérgatan 16, Stockholm 114 83, SE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

симнат од интернет
кл. 16 печатени книги и списанија од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

областа на музиката, забавата, уметноста
и културата; печатени музички партитури;

поврзана со музика, што може да се

адресари; книги за закажување;
календари; честитки; разгледници;

ABBA
(551) индивидуална

пенкало и кутии за моливи; острилки за

(510, 511)
кл. 9 претходно снимени аудиокасети,

моливи; пенкала; моливи; роковници;
налепници за браници; транспарентни

дискови и касети, видео касети, дискови и

налепници; блокчиња за забелешки;
налепници; гумирани печати; пренесувачи

касети, дигитални аудио и аудио-видео
касети и дискови, ЦД-а, ДВД-а, ласерски

за привремени тетоважи; постери;
капачиња од метал за шишиња за млеко

дискови, и фонограмски записи со музика
и забава; театарски и музички звук и видео

што се користат за тргување; картички за

снимки; софтвер за игри за виртуелна
реалност; превземање на ринг-тонови,

тргување; штипки за пари; канцелариски
материјал

музика, mp3-датотеки со музика и забава,

кл. 18 кожни производи, имено, чанти,
кеси, куфери, футроли за кредитни

графика, слики од областа на музиката и
забава поврзана со музика, видеа од

картички, кутии за пренесување, багаж,
ташничка за метални парички, торби за

областа на музиката и забавата поврзана
со музика и игри за безжични

костими за патување, торби за вежбање,

комуникациски уреди; музика што може да
се превземе, mp3-датотеки со музика и

ранци, торби за книги, мали торбички за на
ремен, актовка за папки и паричници;

забава поврзана со музика, графика, слики

чанти; кеси; куфери; футрола за кредитни
картички; кутии за пренесување; багаж;

од областа на музиката и забава поврзана
со музика, видеа во областа на музиката и

ташничка за метални парички; торби за
костими за патување; торби за вежбање;

забавата поврзана со музика и
компјутерски игри; софтвер за

ранци; торби за книги; мали торбички за на

компјутерска игра, ленти, картриџи и
касети; софтвер за видео игри, ленти,

ремен; актовка за папки; паричници;
чадори; колани и облека за домашни

картриџи и касети; кружна прекривка за

миленици; несесери што не се
прицврстени; несесери што се продаваат

грамофонската подлога како делови и
додатоци на грамофон; подлоги за

празни
кл. 25 облека, имено, бањарки, блузи,

компјутерски глувчиња; симнување на
електронски публикации во вид на книги,
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костими за тело, капути, комбинезони,

стока; онлајн продавници за

фустани, свечени фустани, костуми за

малопродажба со можност за преземање

ноќта на вештерките, трикотажа, јакни,
џемпери, хеланки, ракавици без прсти,

на претходно снимена музика и аудиовизуелна содржина, облека и општа стока;

ракавици, пењоари, комбинезони, пижами,
панталони, наметки, марами, шалови,

организирање на промоции со користење
аудио-визуелни медиуми; подготвување

кошули, шорцеви, здолништа, чорапи,
жартели, јакни за апсорбирање пот,

аудио-визуелни прикази за музичко
рекламирање; подготовка на аудио

панталони за апсорбирање пот, кошули за

визуелни презентации за употреба во

апсорбирање пот, џемпери, костими за
капење, маици без ракави, вратоврски,

рекламирање; организирање и
спроведување на изложби во областа на

хулахопки, маици, маици со кратки ракави,
долна облека, елеци и стегачи за зглоб;

музиката и забавата; организирање и
спроведување саеми и изложби за

обувки; заштита за глава, имено, шарени
свилени шамии, качкети, штитници за уши

деловни и рекламни цели; промовирање и
спроведување на саеми во областа на

од студ, капи и визири; ремени; корсети;

музиката; промовирање на концерти на

женска долна облека; престилки,
чизмички; лигавчиња од ткаенина; обувки

други; промовирање на стоките и услугите
на други преку организирање спонзори да

со меки влошки; бебешка облека; и
шпилхозни

ги поврзат своите стоки и услуги со
концерти и музички настани; промовирање

кл. 35 дистрибутерски услуги во областа
на музички звучни снимки и видео снимки;

на стоки на други преку подготвување и
поставување реклами во електронски

рекламирање и промотивни услуги и

магазин за кој се пристапува преку

сродните консултантски услуги;
рекламирање и рекламни услуги; услуги за

глобална компјутерска мрежа;
обезбедување информации за

здружување, имено, промовирање на
интересите на музичари, пејачи,

производите за широка потрошувачка за
стоките и услугите на другите преку

текстописци, музички изведувачи и
уметници; компјутеризирано онлајн

глобална компјутерска мрежа; услуги за
малопродажба достапни преку

нарачување, кое опфаќа тргување и стоки

компјутерска комуникација и интерактивна

за широка потрошувачка;
компјутеризирани онлајн услуги за нарачки

телевизија со ЦД-а, касети, ДВД-а,
видеокасети и лиценцирана трговска

во областа на музиката; компјутеризирани
онлајн малопродажни продавници во

стока; претплати за книги, рецензии,
весници или стрипови

областа на музиката; компјутеризирани
онлајн услуги за нарачки на подароци кои

кл. 41 производство на телевизиски и
радио програми; дистрибуција на

ги задоволуваат барањата на давателот

телевизиски и радио програми за други;

на подарокот со желбите и потребите на
примачите на подарок; одржување на

производство и издавање на музика;
обезбедување на онлајн забава, имено,

онлајн саем за изложба, во областа на
музиката, музичките концерти и видеа;

обезбедување снимање на звук и видео
снимки во областа на музиката и забавата

услуги за нарачка на каталог по пошта со
ЦД-а, касети, ДВД-а, облека и општа

поврзана со музиката, што не можат да се
симнат од интернет; забавни услуги,
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имено, обезбедување на онлајн претходно

мултимедијални материјали со музика и

снимен музички звук и видео снимки преку

забава, што не можат да се симнат од

глобална компјутерска мрежа, што не
можат да се симнат од интернет; фан

интернет; забавни услуги, имено,
обезбедување онлајн прегледи на музика,

кпубови; развој и дисеминација на
едукативни материјали од други во

музички уметници и музички спотови;
забавни услуги, имено, обезбедување

областа на музиката и забавата;
производство и дистрибуција на радио

претходно снимена музика што не може да
се превземе, информации во областа на

забава; аудио и снимање на звук и

музиката и коментари и статии за музика,

продукција; продукција на записи; филмска
и видео продукција; продукција на на

сите онлајн преку глобална компјутерска
мрежа; забавни услуги, имено, во живо,

кинематографски филмови; дистрибуција
на кинематографски филмови;

телевизиски и филмски настапи од страна
на професионален забавувач;

телевизиска синдикална програма; забава
во вид на тековни телевизиски програми

спроведување на забавни изложби во
смисла на музички фестивали; забавни

во областа на музиката и забавата;

услуги, имено, спроведување изложби во

забава, имено, континуирана музичка и
забавна емисија дистрибуирана преку

областа на музиката и уметноста;
организирање изложби за забавни цели со

телевизиски, сателитски, аудио и видео
медиуми; објавување на книги и списанија;

музика и уметност; објавување на вебсписанија

забава во вид на тековни радио програми
во областа на музиката; забава во смисла

(111) 28086

(151) 20/01/2020

на концерти и изведби во живо од музички

(210) TM 2019/846

(220) 08/07/2019

уметници и групи; забавни услуги, имено,
лични настапи од музички групи, музички

(181) 08/07/2029
(450) 31/01/2020
(732) Друштво за филмска продукција и
маркетинг КИНО ОКО ДООЕЛ Скопје

уметници и познати личности; забавни
услуги во смисла на изведби во живо
изведени од музички уметници преку
медиумите на телевизија, радио, аудио и

ул. Нобелова 12А/6, 1000, Скопје, MK

видео записи; забавни услуги, имено,

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

изведби на музички изведувачи кои се
изведуваат во живо и снимени за идна

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ЗОКИ ПОКИ

дистрибуција; едукативни и забавни
услуги, имено, производство и

(551) индивидуална
(510, 511)

презентација на телевизиски емисии,
спортски настани, модни ревии, емисии за

кл. 9 апликации за компјутерски софтвер,
што може да се преземат; филмови;

игри, музички емисии, шоу за награди и

експозиционирани; анимирани цртани
филмови; кинематографски филмови;

комични претстави пред жива публика, кои
се емитуваат во живо или се снимаат за

експозиционирани

подоцнежно емитување; забавни услуги,
имено, обезбедување на веб-страница со

кл. 16 моливи; острилки за моливи;
боенки; сликовница; тетратки; прибори за

музички изведби, музички спотови, сродни
филмски клипови, фотографии и други

цртање; маркери [прибор за пишување]
кл. 18 ранци; ташни; торби; спортски
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торби

кл. 30 леб, пекарски производи базирани

кл. 25 маици; капи; качулки; јакни;

на брашно; бисквити; чоколади; слатки;

тренерки; дресови; дуксери; блузони;
маици со долги ракави; маици со куси

крекери; наполитанки; торти; тартови;
десерти, имено, слаткарски десерти,

ракави; спортски чевли; спортски обувки за
деца; спортски дресови за деца; спортски

десерти базирани на брашно и чоколада,
мус десерти, замрзнати десерти;

маици за деца
кл. 28 игри; друштвени игри; интерактивни

сладоледи; мраз што се јаде

игри за деца

(111) 28088

(151) 20/01/2020

кл. 30 сладолед; чоколадо; кроасани; гума
за џвакање; пијалоци [чоколадни

(210) TM 2019/849

(220) 09/07/2019
(181) 09/07/2029

пијалоци]; бонбони; крекери; плочки од
житарки; пудинзи; пуканки; слаткарски

(450) 31/01/2020
(732) Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri

производи
кл. 41 организирање натпревари

42000, Kosovë, XX

[образование или забава] за деца;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

организирање спортски натпревари за
деца; продукција на музика; услуги на

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

vipa

компонирање музика; прикажување
филмови; производство на филмови
(111) 28087

(151) 20/01/2020

(210) TM 2019/847

(220) 08/07/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
производи од компири; тесто од компири;

(181) 08/07/2029
(450) 31/01/2020
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi

подготвени компири, печени, сушени,
подготвени со зачини и/или други вкусови,
имено чипс и со вкус на кикирики, кечап,

11.Cadde, ESKISEHIR, TR

оригано, класични (само со сол), сирење,
кисела павлака и кромид, сол и киселина,

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

пилешко, слатка пиперка, чили пиперка;
печени (barbecue - со вкус на скара), пица,

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

со основа од пченка и компир; рендан,

(540)

сушен, обработен со вкусови или солени
кикирики; желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, производи од пченка,
поточно, со вкус на кечап, пица, лута
пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап,

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална

пуканки, тортиља со чили пиперка,
бахарат (зачин), сирење, производи од

(510, 511)
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брашно со вкус на пилешко, хот дог,

пуканки, тортиља со чили пиперка,

сирење, кечап, леб, производи од тесто и

бахарат (зачин), сирење, производи од

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови

брашно со вкус на пилешко, хот дог,
сирење, кечап, леб, производи од тесто и

(како мирудии); мирудии; мраз

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови

(111) 28089

(151) 20/01/2020

(како мирудии); мирудии; мраз

(210) TM 2019/850

(220) 09/07/2019
(111) 28129

(151) 24/01/2020

(450) 31/01/2020
(732) Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri

(210) TM 2019/854

(220) 09/07/2019
(181) 09/07/2029

42000, Kosovë, XX

(450) 31/01/2020
(732) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца

(181) 09/07/2029

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

OMNIKUM
(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;

сушено и варено овошје и зеленчук;
производи од компири; тесто од компири;

препарати за белење и други супстанции

подготвени компири, печени, сушени,

за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување

подготвени со зачини и/или други вкусови,
имено чипс и со вкус на кикирики, кечап,

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;

оригано, класични (само со сол), сирење,
кисела павлака и кромид, сол и киселина,

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

пилешко, слатка пиперка, чили пиперка;
печени (barbecue - со вкус на скара), пица,

користат во медицината и ветерината,

со основа од пченка и компир; рендан,

храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали

сушен, обработен со вкусови или солени
кикирики; желе, џемови, компоти, јајца,

за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за

млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

(111) 28130

(151) 24/01/2020

производи од жита, производи од пченка,

(210) TM 2019/855

(220) 09/07/2019

поточно, со вкус на кечап, пица, лута
пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап,

(181) 09/07/2029
(450) 31/01/2020
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(732) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

MEDISOFT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
(111) 28132

(151) 24/01/2020

(210) TM 2019/860

(220) 10/07/2019

(181) 10/07/2029
(450) 31/01/2020
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PURIO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 кеси за смет и вреќи од хартија или
пластика
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510)

(111)

5

28050

9

28128

24

28096

1

28043

5

28051

9

28135

24

28097

1

28094

5

28062

9

28136

24

28098

1

28113

5

28071

9

28137

24

28099

1

28131

5

28072

9

28147

24

28100

1

28165

5

28076

10

28050

25

28037

1

28168

5

28077

10

28090

25

28079

1

28169

5

28080

11

28046

25

28086

1

28170

5

28090

11

28095

25

28112

1

28174

5

28111

11

28096

25

28128

2

28113

5

28124

14

28047

25

28137

3

28033

5

28129

14

28134

25

28165

3

28041

5

28130

14

28137

26

28037

3

28071

5

28136

16

28058

28

28086

3

28072

5

28139

16

28086

29

28028

3

28106

6

28039

16

28104

29

28035

3

28123

6

28040

16

28128

29

28036

3

28126

7

28046

16

28132

29

28048

3

28129

7

28095

16

28161

29

28049

3

28139

7

28096

16

28164

29

28068

4

28092

7

28127

17

28094

29

28088

4

28093

9

28046

17

28113

29

28089

4

28168

9

28050

18

28086

29

28114

4

28169

9

28059

18

28128

29

28118

4

28171

9

28073

18

28137

29

28131

4

28172

9

28074

18

28164

30

28027

4

28175

9

28075

19

28081

30

28038

4

28176

9

28086

19

28113

30

28048

4

28177

9

28092

20

28097

30

28049

4

28178

9

28093

20

28098

30

28064

5

28041

9

28101

20

28099

30

28065

5

28042

9

28103

20

28100

30

28066

5

28048

9

28109

23

28165

30

28067

5

28049

9

28127

24

28095

30

28068
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30

28086

32

28154

35

28120

39

28057

30

28087

32

28156

35

28127

39

28092

30

28088

32

28157

35

28128

39

28093

30

28089

32

28158

35

28134

39

28095

30

28091

32

28159

35

28137

39

28103

30

28115

32

28160

35

28139

39

28108

30

28118

33

28166

35

28155

39

28109

30

28119

33

28167

35

28161

39

28114

30

28122

34

28063

35

28162

39

28155

30

28125

34

28105

35

28163

40

28037

30

28131

34

28107

35

28164

40

28047

31

28028

34

28116

35

28173

40

28073

31

28036

34

28117

36

28054

40

28074

31

28069

34

28133

36

28060

40

28075

31

28070

34

28138

36

28061

40

28079

31

28125

35

28028

36

28073

40

28081

31

28131

35

28030

36

28074

40

28090

32

28029

35

28033

36

28075

40

28136

32

28031

35

28034

36

28078

41

28050

32

28032

35

28036

36

28103

41

28073

32

28044

35

28047

36

28108

41

28074

32

28045

35

28050

36

28109

41

28075

32

28048

35

28060

36

28135

41

28082

32

28049

35

28071

36

28136

41

28083

32

28052

35

28072

36

28147

41

28084

32

28068

35

28079

36

28155

41

28085

32

28125

35

28081

37

28034

41

28086

32

28131

35

28082

37

28039

41

28103

32

28140

35

28083

37

28040

41

28104

32

28141

35

28084

37

28050

41

28109

32

28142

35

28085

37

28059

41

28112

32

28143

35

28092

37

28081

41

28120

32

28144

35

28093

37

28092

41

28127

32

28145

35

28094

37

28093

41

28128

32

28146

35

28101

37

28101

41

28136

32

28148

35

28103

37

28113

41

28155

32

28149

35

28104

37

28155

41

28162

32

28150

35

28108

37

28168

41

28163

32

28151

35

28109

37

28169

41

28173

32

28152

35

28110

38

28103

42

28034

32

28153

35

28114

38

28109

42

28053
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42

28057

42

28092

42

28147

44

28090

42

28073

42

28093

42

28173

44

28102

42

28074

42

28101

43

28112

44

28126

42

28075

42

28103

43

28120

45

28055

42

28082

42

28109

43

28121

45

28056

42

28083

42

28127

43

28155

45

28059

42

28084

42

28135

44

28069

45

28103

42

28085

42

28136

44

28070

45

28109

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(731)

(111)

(210)

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО"
ДООЕЛ увоз-извоз

28027

MK/T/2016/0120

Ризванче Јасин

28033

MK/T/2018/0692

BGP Products Switzerland GmbH

28111

MK/T/2018/1049

British American Tobacco (Brands) Limited

28117

MK/T/2018/1075

British American Tobacco (Brands) Limited,

28116

MK/T/2018/1076

British American Tobacco (Brands) Limited,

28138

MK/T/2018/1077

Alibaba Group Holding Limited

28147

MK/T/2018/1080

Alibaba Group Holding Limited

28103

MK/T/2018/1081

Alibaba Group Holding Limited

28109

MK/T/2018/1082

Alibaba Group Holding Limited

28135

MK/T/2018/1084

ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ

28028

MK/T/2018/1120

ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ

28036

MK/T/2018/1121

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

28139

MK/T/2018/1128

експорт импорт Скопје

28163

MK/T/2018/1156

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје

28162

MK/T/2018/1157

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје

28161

MK/T/2018/1158

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје

28155

MK/T/2018/1159

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје

28110

MK/T/2018/1160

Pierre Balmain S.A.S.

28137

MK/T/2018/1294

Brand Management Group Ltd

28115

MK/T/2018/1302

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
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Бобан Петровски

28037

MK/T/2018/1304

ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ

28029

MK/T/2018/1318

ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ

28032

MK/T/2018/1319

ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ

28031

MK/T/2018/1320

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

28168

MK/T/2019/0002

laws of the State of New Jersey

28169

MK/T/2019/0003

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

28171

MK/T/2019/0004

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

28172

MK/T/2019/0005

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

28173

MK/T/2019/0006

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

28174

MK/T/2019/0007

laws of the State of New Jersey

28175

MK/T/2019/0008

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

28170

MK/T/2019/0009

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

28176

MK/T/2019/0010

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

28177

MK/T/2019/0011

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

28178

MK/T/2019/0012

DELAMODE GROUP LIMITED

28108

MK/T/2019/0026

Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

28104

MK/T/2019/0031

Shanghai Tobacco Group Co., Ltd

28105

MK/T/2019/0037

Lidl Stiftung & Co. KG

28166

MK/T/2019/0038

Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.

28107

MK/T/2019/0039

Amouage SAOC

28106

MK/T/2019/0045

Lidl Stiftung & Co. KG

28167

MK/T/2019/0051

Unifi, Inc.

28165

MK/T/2019/0058

Друштво за сточарство, производство и трговија ВЕЗЕ ШАРИ Арбен
Абдурахмани и др. ДОО

28035

MK/T/2019/0136

ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

28034

MK/T/2019/0285

Друштво за производство, трговија и услуги БЛУ СИТИ доо експортимпорт

28030

MK/T/2019/0325

Стопанско друштво за производство на чоколади, бонбони и пецива
„ПИОНИР“ ДОО Белград

28118

MK/T/2019/0407

Intercontinental Great Brands LLC

28119

MK/T/2019/0415

Друштво за угостителство, трговија и услуги ФРАТЕЛИ ДАКОРДО ДОО

28120

MK/T/2019/0429

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the

Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе
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увоз-извоз Скопје
Сања Велкова - Сабато

28121

MK/T/2019/0446

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

28122

MK/T/2019/0463

Ел Дорадо 05 ДОО

28134

MK/T/2019/0476

INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

28048

MK/T/2019/0493

INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

28049

MK/T/2019/0494

Таневски Борис

28097

MK/T/2019/0537

Таневски Борис

28098

MK/T/2019/0538

Таневски Борис

28099

MK/T/2019/0539

Таневски Борис

28100

MK/T/2019/0540

Друштво за производство, трговија, консалтинг и сервисирање ДАСА
ДОО увоз-извоз Скопје

28095

MK/T/2019/0542

Друштво за производство, трговија, консалтинг и сервисирање ДАСА
ДОО увоз-извоз Скопје

28096

MK/T/2019/0543

Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје

28056

MK/T/2019/0547

Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје

28055

MK/T/2019/0548

Sulphur Mills Limited

28062

MK/T/2019/0549

СТОКОМАК ДОО

28091

MK/T/2019/0550

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

28080

MK/T/2019/0551

Христо Китаноски

28081

MK/T/2019/0552

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D.
Požarevac

28067

MK/T/2019/0554

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac

28066

MK/T/2019/0555

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac

28065

MK/T/2019/0556

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac

28064

MK/T/2019/0557

R & A Bailey & Co

28038

MK/T/2019/0559

Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по
стоматолошка протетика Д-Р НЕЧАКОВСКИ ПРОТЕТИКА Битола

28090

MK/T/2019/0569

Македонски Бизнис Системи доо Скопје

28053

MK/T/2019/0606

Walmart Apollo, LLC

28057

MK/T/2019/0607

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

28082

MK/T/2019/0614

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

28083

MK/T/2019/0615

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

28084

MK/T/2019/0616

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

28085

MK/T/2019/0617

Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

28054

MK/T/2019/0632

електрична енергија

28092

MK/T/2019/0634

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на
електрична енергија

28093

MK/T/2019/0635

Друштво за производство, промет и услуги ПП СЕРВИС С-9 Гоце

28059

MK/T/2019/0644

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на
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ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
БАСОТОВ МАРИН

28112

MK/T/2019/0652

Друштво за производство, трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ
Радовиш

28039

MK/T/2019/0660

Друштво за производство, трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ
Радовиш

28040

MK/T/2019/0661

Златевски Љубиша

28052

MK/T/2019/0667

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ
ДООЕЛ Скопје

28075

MK/T/2019/0682

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ
ДООЕЛ Скопје

28074

MK/T/2019/0683

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ
ДООЕЛ Скопје

28073

MK/T/2019/0684

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ
ДООЕЛ Скопје

28136

MK/T/2019/0685

Небојша Златевски

28068

MK/T/2019/0691

Banja Komerc Bekament DOO

28113

MK/T/2019/0698

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28140

MK/T/2019/0700

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28141

MK/T/2019/0701

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28142

MK/T/2019/0702

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28143

MK/T/2019/0703

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28144

MK/T/2019/0704

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28145

MK/T/2019/0705

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28146

MK/T/2019/0706

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28148

MK/T/2019/0707

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28149

MK/T/2019/0708

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28150

MK/T/2019/0709

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28151

MK/T/2019/0710

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28152

MK/T/2019/0711

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28153

MK/T/2019/0712

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28154

MK/T/2019/0713

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28156

MK/T/2019/0714

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28157

MK/T/2019/0715

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28158

MK/T/2019/0716

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28159

MK/T/2019/0717

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

28160

MK/T/2019/0718

МЕГАОМ ДООЕЛ

28101

MK/T/2019/0727

Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО
Скопје

28041

MK/T/2019/0728

ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА Скопје

28102

MK/T/2019/0731

АНТ ГРУП ДООЕЛ Скопје

28094

MK/T/2019/0732

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

28076

MK/T/2019/0734

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

28077

MK/T/2019/0735

251

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

DuPont Agricultura Caribe Industries, Ltd

28042

MK/T/2019/0751

Д.П.Т.Т.ТУ. МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

28114

MK/T/2019/0758

Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија КАРБОН дооел
Скопје

28043

MK/T/2019/0759

RA Trupo Holdings LLC

28078

MK/T/2019/0760

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АЛФА
ЕЛЕКТРОНИК Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз Битола

28046

MK/T/2019/0774

28044

MK/T/2019/0781

увоз-извоз Скопје

28045

MK/T/2019/0782

Друштво за трговија и услуги ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје

28072

MK/T/2019/0792

Друштво за трговија и услуги ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје

28071

MK/T/2019/0793

Друштво за трговија и услуги ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје

28070

MK/T/2019/0794

Друштво за трговија и услуги ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје

28069

MK/T/2019/0795

Изработка и дизајн на филигран ЕКА ФИЛИГРАН Елена Аспарух
Пешевска Скопје

28047

MK/T/2019/0798

Друштво за производство, трговија и услуги КИМИКО КОМПАНИ ДООЕЛ
с.Мороишта Струга

28079

MK/T/2019/0802

Alcon Inc.

28050

MK/T/2019/0822

Lidl Stiftung & Co. KG

28131

MK/T/2019/0823

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

28051

MK/T/2019/0825

Colgate-Palmolive Company

28123

MK/T/2019/0826

Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје

28164

MK/T/2019/0827

INTERTRADE HELLAS A.V.E.E.

28058

MK/T/2019/0828

Друштво за трговија, маркетинг, промет со недвижности и градежништво
БРИК ЕНД МОРТАР ДОО Скопје

28060

MK/T/2019/0830

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

28124

MK/T/2019/0831

Аронија здрава храна ДООЕЛ

28125

MK/T/2019/0832

Qatar Sports Investment

28061

MK/T/2019/0833

SMS Tobacco Trading

28133

MK/T/2019/0837

House of Prince A/S

28063

MK/T/2019/0840

Друштво за трговија и услуги МЕЈФЕР БЈУТИ ДОО Скопје

28126

MK/T/2019/0841

Toshiba Memory Corporation

28127

MK/T/2019/0842

Polar Music International AB

28128

MK/T/2019/0843

Друштво за филмска продукција и маркетинг КИНО ОКО ДООЕЛ Скопје

28086

MK/T/2019/0846

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28087

MK/T/2019/0847

Pestova sh.p.k.

28088

MK/T/2019/0849

Pestova sh.p.k.

28089

MK/T/2019/0850

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

28129

MK/T/2019/0854

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

28130

MK/T/2019/0855

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО
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Lidl Stiftung & Co. KG

28132
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ПРЕНОС

(111) 3618
(732) Transform SR Brands, LLC, US

(111) 9312

(111) 4848

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(732) Fortune Media IP Limited 812
Silvercord, Tower 1, 30 Canton Road, Tsim

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

Sha Tsui, Kowloon, HK

MK

(111) 5333

(111) 9488

(732) COTT BEVERAGES LLC 1001 10th
Avenue, Columbus, Georgia 31901, US

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(111) 5356

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico

MK

Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK
(111) 8705
(111) 1853
(732) COTT BEVERAGES LLC 1001 10th

(732) Aptiv Technologies Limited Erin
Court, Bishop's Court Hill St. Michael, BB

Avenue, Columbus, Georgia 31901, US
(111) 8705
(732) Delphi Technologies IP Limited Erin

(111) 4543
(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

Court, Bishop's Court Hill St. Michael, BB

(111) 4544

(111) 8705
(732) Delphi International Operations

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico

Luxembourg S.a.r.L. Avenue de

Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

Luxembourg, L-4940 Bascharage, G.D. of
Luxembourg, LU

(111) 4545
(732) Fox Media LLC 10201 West Pico

(111) 9018

Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД

(111) 2243

Скопје ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје,

(732) COTT BEVERAGES LLC 1001 10th
Avenue, Columbus, Georgia 31901, US

MK
(111) 9493
(732) Fox Media LLC 10201 West Pico

(111) 6929
(732) Guildan Branded Apparel SRL
Newton, Christ Church, BB17047, BB

Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK
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(111) 9500

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico

Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK
(111) 13426
(111) 9847
(732) Transform SR Brands, LLC, US

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 10032

(111) 14718

(732) Transform SR Brands, LLC, US

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 10376
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(111) 13695
(732) COTT BEVERAGES LLC 1001 10th

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

Avenue, Columbus, Georgia 31901, US

MK

(111) 15340

(111) 12099

(732) Candy Plus, a.s. Vinohradska 343/6,
120 00 Praha 2 - Vinohrady, CZ

(732) BGP Products Operations GmbH
Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,

(111) 16468

CH

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road, Slough,

(111) 11678

Berkshire, SL1 3UH, GB

(732) BGP Products Operations GmbH
Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,

(111) 15891

CH

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 12899
(732) Друштво за производство,

(111) 17110

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

MK

(111) 17539
(732) SUN LABORATORIES FZE Saif Plus

(111) 14557
(732) Друштво за производство,

R-5-30/B, P.O. Box 7818, SHJ, AE

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(111) 17592

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

(732) Maelor Laboratories Limited
Avonbridge House, Bath Road,

MK

Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, UK

(111) 13173

(111) 17590
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(732) Maelor Laboratories Limited

(732) Друштво за производство,

Avonbridge House, Bath Road,

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, UK

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

(111) 20841
(732) Друштво за производство,

MK

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје

(111) 27797
(732) Chocoladefabriken Lindt & Sprungli

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

AG Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg,

MK

CH

(111) 19378
(732) Трговско друштво за

(111) 25567
(732) Друштво за производство,

производство, трговија и услуги
ФИТОФАРМ ДОО увоз-извоз Скопје ул.

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје

Качанички пат бр. 156,, 1000, Скопје, MK

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

(111) 21673
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(111) 27332
(732) Арменд Салиху and Бујар Мурати

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

ул. Вуковарска бр. 5/2-14, 1000, Скопје,
MK and ул. Крсте Асенов бр. 2А/1-35,

MK

1000, Скопје, MK

(111) 21794

ПРОМЕНИ
(111) 1867
(732) JT International S.A. Rue KazemRadjavi 8, 1202, Geneva, CH

(111) 1633
(732) Nissan Chemical Corporation 5-1,
Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

(111) 4848
(732) TI Gotham Inc. 1716 Locust Street,

(111) 4405
(732) ŢITO prehrambena industrija d.o.o .
Šmartinska cesta 154, 1000, Ljubljana, SI

Des Moines, Iowa 5030, US
(111) 6236
(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,

(111) 2155

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,

(732) Paws, Incorporated 1515 Broadway,

California 92705-4933, US

New York NY 10036, US
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(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
(111) 4499

Avenue South, Seattle, Washington,

(732) CARGOTEC PATENTER AB c/o
Cargotec Sweden AB, Box 1133, 16422

98134, US

Kista, SE

(111) 9466
(732) Starbucks Corporation 2401 Utah

(111) 5905
(732) Brown-Forman Distillery, Inc. a

Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

Delaware corporation 2921 Dixie Highway,
Shively, Kentucky 40216, US

(111) 8510
(732) Starbucks Corporation 2401 Utah

(111) 2243
(732) COTT BEVERAGES INC 5519 W.

Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

Idlewild Avenue, Tampa, Florida 336348016, US

(111) 9305
(732) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300

(111) 2452
(732) Coty Beauty Germany GmbH

Vantaa, FI

Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, DE

(111) 9306
(732) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300

(111) 2452
(732) Coty Germany GmbH, a German

Vantaa, FI

Company Berliner Allee 65, 64295

(111) 9312

Darmstadt, DE

(732) Приватна здравствена установаГаленска лабораторија ФИТОФАРМ

(111) 2913
(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN

Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

INTERNATIONAL HOLDING, LLC 7100
Corporate Drive, Plano TX, 75024, US

MK
(111) 9488

(111) 6925
(732) BlackBerry Limited 2200 University

(732) Приватна здравствена установаГаленска лабораторија ФИТОФАРМ

Avenue East, Waterloo N2K 0A7, Ontario,
CA

Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

(111) 6924
(732) BlackBerry Limited 2200 University

(111) 8290

Avenue East, Waterloo N2K 0A7, Ontario,
CA

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükçamlica, Istanbul, TR

(111) 9465
(111) 8291

257

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

(111) 8507

Büyükçamlica, Istanbul, TR

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

(111) 8292
(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Büyükçamlica, Istanbul, TR

Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükçamlica, Istanbul, TR

(111) 8508
(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

(111) 8293
(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Büyükçamlica, Istanbul, TR

Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükçamlica, Istanbul, TR

(111) 8460
(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

(111) 8294

Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükçamlica, Istanbul, TR

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükçamlica, Istanbul, TR

(111) 8505
(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

(111) 8295

Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükçamlica, Istanbul, TR

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

(111) 8504

Büyükçamlica, Istanbul, TR

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

(111) 8296

Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükçamlica, Istanbul, TR

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

(111) 8503

Büyükçamlica, Istanbul, TR

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

(111) 8506

Büyükçamlica, Istanbul, TR

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

(111) 8502

Büyükçamlica, Istanbul, TR

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

(111) 8462
(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Büyükçamlica, Istanbul, TR

Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

(111) 9566

Büyükçamlica, Istanbul, TR

(732) Здружение Центар за едукација и
предприемништво МОЖНОСТИ Скопје

(111) 8461
(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Бул. Јане Сандански бр. 111, Скопје, MK

Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükçamlica, Istanbul, TR

(111) 9687
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(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

(732) Genzyme Corporation 50 Binney

Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,

Street Cambridge, Massachusetts 02142,

Büyükçamlica, Istanbul, TR

US

(111) 9840
(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

(111) 10947
(732) Genzyme Corporation 50 Binney

Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükçamlica, Istanbul, TR

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 8840
(732) COMPAGNIE GENERALE DES

(111) 11313
(732) Друштво за трговија и услуги СИС

ETABLISSEMENTS MICHELIN 23, Place
des Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-

ХОСПИТАЛ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански Одреди бр. А-3/1, MK

Ferrand, FR
(111) 11698
(111) 8993

(732) Друштво за трговија и услуги СИС

(732) INSTITUT PASTEUR 25-28, rue du
Docteur Roux, 75015 PARIS, FR

ХОСПИТАЛ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански Одреди бр. А-3/1, MK

(111) 9595

(111) 12418

(732) WYBOROWA S.A. UL. Janikowska
23, 61-070 Poznań, PL

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 9196
(732) Genzyme Corporation 50 Binney

(111) 12899

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(732) Приватна здравствена установаГаленска лабораторија ФИТОФАРМ

(111) 10376

Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

(732) Приватна здравствена установа-

MK

Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје

(111) 14557

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

(732) Приватна здравствена установаГаленска лабораторија ФИТОФАРМ

(111) 10544

Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

(732) Genzyme Corporation 50 Binney

MK

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 13299

(111) 10545

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US
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(111) 13474

(732) Genzyme Corporation 50 Binney

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,

Street Cambridge, Massachusetts 02142,

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

US

(111) 13691

(111) 15410
(732) Genzyme Corporation 50 Binney

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

US
(111) 13693

(111) 15408
(732) Genzyme Corporation 50 Binney

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

US
(111) 17600
(111) 13758

(732) Трговско друштво на големо и

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
експорт-импорт Скопје ул. Камник бб,

California 92705-4933, US

1000, Скопје, MK

(111) 14010
(732) Mitsubishi Chemical Media Co., Ltd.

(111) 15554
(732) Друштво за производство,

3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku,

трговијс и услуги КОЛА ДООЕЛ увоз-

Tokyo, JP

извоз Скопје
ул. Качанички пат бр. 254, 1000, Скопје,

(111) 14011
(732) Mitsubishi Chemical Media Co., Ltd.

MK

3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

(111) 15504
(732) Друштво за производство,
трговијс и услуги КОЛА ДООЕЛ увоз-

(111) 14157
(732) Genzyme Corporation 50 Binney

извоз Скопје
ул. Качанички пат бр. 254, 1000, Скопје,

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

MK

(111) 14154

(111) 16130
(732) Djordans Ltd. Knyaz Bogoridi 1,

(732) Genzyme Corporation 50 Binney

4000, Plovdiv, BG

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 16463

(111) 15411

(732) Друштво за компјутерски услуги и
производи ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ
Скопје
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ул. Кеј 13-ти Ноември, ГТЦ, локал 24, ДЕ

(732) Друштво за трговија и услуги СИС

142, 1000, Скопје, MK

ХОСПИТАЛ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански Одреди бр. А-3/1, MK

(111) 16762
(732) Друштво за транспорт и туризам
ПИЛОТ ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје

(111) 17730
(732) Fresenius Kabi AG Else-Kröner-Str.

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб,
Скопје, MK

1, 61352 Bad Homburg, DE
(111) 18062

(111) 18731
(732) Друштво за трговија и услуги СИС

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,

ХОСПИТАЛ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански Одреди бр. А-3/1, MK

US

(111) 17592

(111) 17936
(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,

(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,

The Office Village; Sandpiper Court
Chester Business Park; Chester CH4 9QZ,

CA 92705, US

UK

(111) 18447
(732) Genzyme Corporation 50 Binney

(111) 17590
(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

The Office Village; Sandpiper Court
Chester Business Park; Chester CH4 9QZ,
UK

(111) 18446
(732) Genzyme Corporation 50 Binney

(111) 17483

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(732) ADAMA AGAN Ltd. Northern
Industrial Zone, P. O. Box 262, Ashdod

(111) 18445

77120, Israel, IL

(732) Genzyme Corporation 50 Binney

(111) 17867

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,

(111) 18707

US

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,

(111) 17866

US

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,

(111) 18836

US

(732) Трговско радиодифузно друштво
24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип ул. Железничка

(111) 18995

бр. 12, Штип, MK
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(111) 20157

(111) 20311

(732) Друштво за угостителство,

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,

трговија и услуги ТЕМОВ КРАФТ ДООЕЛ
Скопје

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, Скопје,
MK

(111) 20683

(111) 20154

(732) Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG
Heinrich Stutz-Strasse 20, 8902 Urdorf, CH

(732) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ТЕМОВ КРАФТ ДООЕЛ
Скопје

(111) 21225
(732) Genzyme Corporation 50 Binney

ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, Скопје,
MK

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 19104

(111) 23290

(732) Genzyme Corporation 50 Binney

(732) Genzyme Corporation 50 Binney

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 19103

(111) 21673

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,

(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.
156, 1000, Скопје, MK

US
(111) 20841

(111) 21851
(732) Starbucks Corporation 2401 Utah

(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.
156, 1000, Скопје, MK

Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 19544

(111) 21852

(732) Bora Creations S.L. 11, Calle

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah

Velázquez (Pto. de Andratx), 07150
Andratx, Beleares, ES

Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 19924

(111) 21853

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,

California 92705-4933, US

98134, US

(111) 20260

(111) 21856

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,

California 92705-4933, US

98134, US
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(111) 21860
(732) Starbucks Corporation 2401 Utah

(111) 25781

Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 21861
(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,

(111) 25056
(732) Bioverativ Therapeutics Inc 225

98134, US

Second Avenue, Waltham, Massachusetts
02451, US

(111) 21862
(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,

(111) 25208
(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,

98134, US

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) 22778
(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,

(111) 27484
(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,

California 92705-4933, US

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) 22177
(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,

(111) 25489

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,

California 92705-4933, US

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) 24772
(732) БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС

(111) 26290

ДОО Скопје ул. Скупи бр. 57, 1000,
Скопје, MK

(732) "EA TOBACCO SHPK" Rruga Ismail
Qemali Tirane shk2, Ap 2, Hyrja 2, Tirane,
AL

(111) 24791
(732) БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС
ДОО Скопје ул. Скупи бр. 57, 1000,
Скопје, MK
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 21207 MK/T/ 2012/1248
(111) 22286 MK/T/ 2013/526

ПОНИШТУВАЊЕ
(111) 27431 MK/T/ 2018/1165

СПОЈУВАЊЕ
(111) 4405
(732) ŢITO prehrambena industrija d.d. Šmartinska cesta 154, 1000, Ljubljana, SI
(111) 2452
(732) HFC Prestige International Germany GmbH Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, DE

ОБНОВУВАЊА
(111) 3851

(186) 10/05/2030

(111) 3978

(186) 16/01/2030

(111) 4022

(186) 14/04/2030

(111) 4023

(186) 14/04/2030

(111) 3378

(186) 21/03/2030

(111) 3379

(186) 21/03/2030

(111) 3380

(186) 21/03/2030
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(111) 3150

(186) 21/03/2030

(111) 1867

(186) 18/12/2030

(111) 1438

(186) 20/09/2030

(111) 1448

(186) 20/09/2030

(111) 1472

(186) 20/09/2030

(111) 1477

(186) 04/01/2030

(111) 4031

(186) 11/07/2030

(111) 4032

(186) 11/07/2030

(111) 4033

(186) 11/07/2030

(111) 4034

(186) 11/07/2030

(111) 4038

(186) 28/12/2029

(111) 4050

(186) 07/09/2030

(111) 4857

(186) 23/01/2030

(111) 4952

(186) 06/04/2030

(111) 4879

(186) 23/03/2030

(111) 5043

(186) 20/02/2030

(111) 4076

(186) 25/12/2029

(111) 1898

(186) 28/12/2029

(111) 4103

(186) 27/06/2028

(111) 4111

(186) 22/01/2030

(111) 4115

(186) 23/01/2030

(111) 3341

(186) 16/05/2030

(111) 3481

(186) 30/01/2030

(111) 2013

(186) 12/12/2029

(111) 2022

(186) 20/06/2028

(111) 2996

(186) 15/05/2030

(111) 2997

(186) 15/05/2030

(111) 3453

(186) 02/02/2030

(111) 3454

(186) 15/02/2030

(111) 1698

(186) 01/11/2028

(111) 1714

(186) 01/11/2028

(111) 3254

(186) 27/06/2028

(111) 2061

(186) 13/11/2029

(111) 2062

(186) 13/11/2029

(111) 4405

(186) 21/12/2029

(111) 1755

(186) 02/02/2030
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(111) 1758

(186) 22/01/2030

(111) 1776

(186) 22/01/2030

(111) 1844

(186) 07/02/2030

(111) 1846

(186) 07/02/2030

(111) 2155

(186) 28/03/2030

(111) 4499

(186) 05/12/2028

(111) 1351

(186) 22/07/2030

(111) 1353

(186) 22/07/2030

(111) 1356

(186) 14/10/2028

(111) 1371

(186) 22/07/2030

(111) 3210

(186) 23/01/2030

(111) 3225

(186) 22/01/2030

(111) 4542

(186) 23/01/2030

(111) 4543

(186) 24/11/2028

(111) 4551

(186) 19/01/2030

(111) 4552

(186) 19/01/2030

(111) 2201

(186) 15/03/2030

(111) 2670

(186) 22/01/2030

(111) 2763

(186) 25/12/2030

(111) 6403

(186) 15/12/2029

(111) 2913

(186) 20/12/2029

(111) 6470

(186) 02/02/2028

(111) 8944

(186) 02/02/2028

(111) 8942

(186) 02/02/2028

(111) 8941

(186) 02/02/2028

(111) 8943

(186) 02/02/2028

(111) 8945

(186) 02/02/2028

(111) 9331

(186) 19/03/2028

(111) 9328

(186) 10/04/2028

(111) 8055

(186) 07/05/2028

(111) 9472

(186) 28/05/2028

(111) 8563

(186) 29/05/2028

(111) 8570

(186) 05/06/2028

(111) 8121

(186) 18/06/2028

(111) 8877

(186) 29/07/2028

(111) 9358

(186) 27/10/2028
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(111) 9305

(186) 21/12/2028

(111) 9306

(186) 21/12/2028

(111) 9312

(186) 29/12/2028

(111) 9488

(186) 29/12/2028

(111) 8290

(186) 28/01/2029

(111) 8291

(186) 28/01/2029

(111) 8292

(186) 28/01/2029

(111) 8293

(186) 28/01/2029

(111) 8294

(186) 28/01/2029

(111) 8295

(186) 28/01/2029

(111) 8296

(186) 28/01/2029

(111) 8506

(186) 08/02/2029

(111) 8462

(186) 08/02/2029

(111) 8461

(186) 08/02/2029

(111) 8507

(186) 08/02/2029

(111) 8508

(186) 08/02/2029

(111) 8460

(186) 08/02/2029

(111) 8505

(186) 08/02/2029

(111) 8504

(186) 08/02/2029

(111) 8503

(186) 08/02/2029

(111) 8502

(186) 08/02/2029

(111) 9355

(186) 11/02/2029

(111) 9566

(186) 15/02/2029

(111) 9687

(186) 09/03/2029

(111) 9840

(186) 09/03/2029

(111) 8974

(186) 12/11/2029

(111) 9018

(186) 18/11/2029

(111) 9016

(186) 18/11/2029

(111) 8814

(186) 01/12/2029

(111) 8699

(186) 14/12/2029

(111) 8692

(186) 14/12/2029

(111) 9480

(186) 14/12/2029

(111) 8244

(186) 14/12/2029

(111) 8240

(186) 14/12/2029

(111) 8908

(186) 14/12/2029

(111) 8872

(186) 15/12/2029

267

Трговски марки

Гласник Бр.1/2020 - 31/01/2020

(111) 8970

(186) 16/12/2029

(111) 8996

(186) 20/12/2029

(111) 8840

(186) 30/12/2029

(111) 8888

(186) 13/01/2030

(111) 8989

(186) 13/01/2030

(111) 8993

(186) 24/01/2030

(111) 8876

(186) 24/01/2030

(111) 9220

(186) 24/01/2030

(111) 8980

(186) 24/01/2040

(111) 9876

(186) 28/01/2030

(111) 9199

(186) 03/02/2030

(111) 9514

(186) 03/02/2030

(111) 9196

(186) 07/02/2030

(111) 9211

(186) 07/02/2030

(111) 9119

(186) 09/02/2030

(111) 9726

(186) 10/02/2030

(111) 9031

(186) 16/02/2030

(111) 9202

(186) 24/02/2030

(111) 9603

(186) 28/02/2030

(111) 9604

(186) 28/02/2030

(111) 9612

(186) 15/03/2030

(111) 9543

(186) 17/03/2030

(111) 10046

(186) 17/03/2030

(111) 9555

(186) 27/03/2030

(111) 9618

(186) 27/03/2030

(111) 9502

(186) 06/04/2030

(111) 9665

(186) 09/05/2030

(111) 10126

(186) 11/05/2030

(111) 9675

(186) 17/05/2030

(111) 9695

(186) 24/05/2030

(111) 9723

(186) 25/05/2030

(111) 9768

(186) 04/09/2030

(111) 9851

(186) 28/09/2030

(111) 10178

(186) 30/10/2030

(111) 10279

(186) 28/11/2030

(111) 15340

(186) 06/09/2027
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(111) 17600

(186) 13/03/2028

(111) 15789

(186) 14/03/2028

(111) 15554

(186) 01/04/2028

(111) 16396

(186) 15/04/2028

(111) 15504

(186) 21/04/2028

(111) 15825

(186) 07/05/2028

(111) 18462

(186) 08/05/2028

(111) 18461

(186) 08/05/2028

(111) 15819

(186) 21/05/2028

(111) 15923

(186) 26/05/2028

(111) 16130

(186) 25/06/2028

(111) 16180

(186) 04/07/2028

(111) 16181

(186) 04/07/2028

(111) 16214

(186) 30/07/2028

(111) 16218

(186) 30/07/2028

(111) 16222

(186) 30/07/2028

(111) 16221

(186) 30/07/2028

(111) 16220

(186) 30/07/2028

(111) 16680

(186) 15/08/2028

(111) 16463

(186) 02/09/2028

(111) 15891

(186) 10/09/2028

(111) 16762

(186) 25/09/2028

(111) 17067

(186) 06/04/2029

(111) 17539

(186) 27/08/2029

(111) 17596

(186) 23/09/2029

(111) 17858

(186) 13/10/2029

(111) 17483

(186) 22/10/2029

(111) 17867

(186) 27/10/2029

(111) 17866

(186) 27/10/2029

(111) 20075

(186) 28/10/2029

(111) 17883

(186) 28/10/2029

(111) 17882

(186) 28/10/2029

(111) 18995

(186) 28/10/2029

(111) 17881

(186) 28/10/2029

(111) 17880

(186) 28/10/2029

(111) 17571

(186) 30/10/2029
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(111) 17143

(186) 03/11/2029

(111) 17589

(186) 05/11/2029

(111) 17508

(186) 18/11/2029

(111) 17510

(186) 18/11/2029

(111) 19039

(186) 20/11/2029

(111) 19044

(186) 24/11/2029

(111) 18124

(186) 27/11/2029

(111) 18125

(186) 27/11/2029

(111) 17572

(186) 30/11/2029

(111) 17923

(186) 04/12/2029

(111) 17830

(186) 07/12/2029

(111) 17799

(186) 16/12/2029

(111) 17593

(186) 18/12/2029

(111) 17567

(186) 18/12/2029

(111) 17893

(186) 25/12/2029

(111) 18907

(186) 31/12/2029

(111) 18883

(186) 31/12/2029

(111) 19234

(186) 31/12/2029

(111) 18885

(186) 31/12/2029

(111) 18935

(186) 31/12/2029

(111) 18881

(186) 31/12/2029

(111) 18882

(186) 31/12/2029

(111) 17588

(186) 12/01/2030

(111) 17730

(186) 20/01/2030

(111) 17798

(186) 20/01/2030

(111) 17797

(186) 20/01/2030

(111) 18020

(186) 26/01/2030

(111) 18022

(186) 26/01/2030

(111) 18027

(186) 26/01/2030

(111) 18028

(186) 26/01/2030

(111) 18252

(186) 27/01/2030

(111) 19679

(186) 28/01/2030

(111) 18139

(186) 29/01/2030

(111) 18025

(186) 03/02/2030

(111) 17786

(186) 10/02/2030

(111) 17785

(186) 10/02/2030
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(111) 17712

(186) 16/02/2030

(111) 17856

(186) 19/02/2030

(111) 17857

(186) 19/02/2030

(111) 17855

(186) 22/02/2030

(111) 18032

(186) 23/02/2030

(111) 17849

(186) 08/03/2030

(111) 17951

(186) 22/03/2030

(111) 18002

(186) 08/04/2030

(111) 17936

(186) 12/04/2030

(111) 18041

(186) 13/04/2030

(111) 18045

(186) 16/04/2030

(111) 18254

(186) 20/04/2030

(111) 18154

(186) 20/04/2030

(111) 18155

(186) 20/04/2030

(111) 18156

(186) 20/04/2030

(111) 18157

(186) 20/04/2030

(111) 18158

(186) 20/04/2030

(111) 18048

(186) 22/04/2030

(111) 17983

(186) 07/05/2030

(111) 18491

(186) 21/06/2030

(111) 18315

(186) 30/06/2030

(111) 18719

(186) 16/07/2030

(111) 18378

(186) 20/07/2030

(111) 18339

(186) 29/07/2030

(111) 18337

(186) 29/07/2030

(111) 18575

(186) 10/08/2030

(111) 18573

(186) 10/08/2030

(111) 18574

(186) 10/08/2030

(111) 18649

(186) 02/09/2030

(111) 18853

(186) 27/10/2030

(111) 18888

(186) 29/10/2030

(111) 18887

(186) 29/10/2030

(111) 18833

(186) 03/12/2030

(111) 18836

(186) 07/12/2030

(111) 18793

(186) 17/12/2030

(111) 18794

(186) 17/12/2030
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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 2019/28

(45) 31/01/2020
(22) 29/10/2019

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(30) 29/701,007 07/08/2019 US
(72) Maxwell Joseph PETRIE; Robert Anthony EGNATCHIK and Joshua Noah Sussman HIATT
(73) Frito-Lay North America, Inc 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, TX 75024-4099, US
(74) Тоневски Драган, адвокат бул. Кочо Рацин бр. 14/4-13 1000 Скопје
(51) 01-01
(54) "БИСКВИТИ"
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(21) ID 2019/30

(45) 31/01/2020
(22) 26/11/2019

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ
(73) АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ Воденска 4/2-14, 1020, Скопје, MK
(51) 23-04
(54) МЕХАНИЗАМ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ЗАГАДЕНИОТ ВОЗДУХ
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(21) ID 2019/31

(45) 31/01/2020
(22) 06/12/2019

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Горан Ангеловски
(73) Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, MK
(74) Адвокат Лидија Ристовски ул.Христо Смирненски бр. 17, Скопје
(51) 15-02
(54) "РУДНИЧКА ПУМПА"
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(21) ID 2019/32

(45) 31/01/2020
(22) 06/12/2019

(28)
3 (три) дизајни, тродимензионални
(72) Горан Ангеловски
(73) Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, MK
(74) Адвокат Лидија Ристовски ул.Христо Смирненски бр. 17, Скопје
(51) 15-02
(54) "ОБЛОГА ЗА РУДНИЧКИ ПУМПИ"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)

(21)

01-01

MK/I/ 2019/28

23-04

MK/I/ 2019/30

15-02

MK/I/ 2019/31

15-02

MK/I/ 2019/32

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Frito-Lay North America, Inc 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, TX 75024-4099, US

MK/I/ 2019/28

АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ Воденска 4/2-14, 1020, Скопје, MK

MK/I/ 2019/30

Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, MK

MK/I/ 2019/31

Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, MK

MK/I/ 2019/32
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ПРОМЕНИ
175. Борко Бајалски, адвокат
ул. Ристо Шишков бр. 38/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3151-454
факс. 02 3151-886
e-mail: info@bajalski.com
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