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Патенти / Patentat

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ /
SHPALLJE ZYRTARE
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ
DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE

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.
/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë
industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi
Industriale për njohjen e asaj të drejte.
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. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për
tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në
përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.
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. / Përjashtimisht
nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të
drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse
gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të
mëvonshme.
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Патенти / Patentat

ПАТЕНТИ / PATENTAT
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./ Në
përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të
dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.
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. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe
abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet
pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.
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. / Në përputhje me nenin 2 të
dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse
është paguar tarifa e paraparë.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e
patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë
në INID.
(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit
(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:
А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi
А2-дополнителен патент/patentë shtesë
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për
patentën evropjanë
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një
patente evropiane me pretendime të modifikuara
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit
(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të
Patentave (KNP)
2

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

Патенти / Patentat

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на
пријавата година ex - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ
(data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
(61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
(62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
(73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
(74) Застапник / Përfaqësues
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi
ndërkombëtar PCT ( data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) /
Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата) / Aplikimi
ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i
patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

ПРЕНОС / BARTJE

(11) 8999
(73) Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven, NL
(11) 9711
(73) NUCANA PLC 3 Lochside Way Edinburgh EH12 9DT, GB

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(11) 7984
(73) Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, Ohtemachi,Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP
(11) 7916
(73) Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, Ohtemachi,Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP
(11) 8999
(73) SHARP KABUSHIKI KAISHA 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka , JP
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 1258
(73) ETHYPHARM 21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan, FR
(11) 1245
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 1320
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 1403
(73) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100-104 60318 Frankfurt, DE
(11) 1422
(73) ACTIAL Farmaceutica S.r.l. Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT
(11) 1527
(73) Nexmed Holdings, Inc 350 Corporate Blvd. Robbinsville, NJ 08691, US
(11) 1714
(73) PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres
Cantos, Madrid,, ES
(11) 1757
(73) Pagter & Partners International B.V P.O.Box 48 4670 AA Dinteloord, NL
(11) 1990
(73) Lec Tec Corporation 10701 red Circle Drive Minnetonka, MN 55343, US
(11) 2122
(73) THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE La Jolla, CA 92037, US
(11) 2044
(73) Biogen Idec, Inc. 11011 Torrey Ana Road, San Diego, CA 92121, US
(11) 2201
(73) ConjuChem Biotechnologies Inc. 3rd floor, Suite 3950, 225 President Kennedy Avenue
West , Montreal, Quebec H2X 3Y8, CA
5

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(11) 2215
(73) AKZO NOBEL N.V., Velperweg 76, Postbus 9300, 6800 SB Arnhem, NL
(11) 2277
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 2802
(73) PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres
Cantos, Madrid,, ES
(11) 3782
(73) Genentech, Inc 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, US
(11) 3841
(73) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје, MK
(11) 4014
(73) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД-Скопје Бул.
Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, MK
(11) 4202
(73) Pharma Mar, S.A 28760 Madrid, ES
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(54) MMP АКТИВИРАНИ АГЕНСИ ЗА

(51) A 61K 31/165, A 61K 31/135
(11) 10245

(13) Т1

ВАСКУЛАРНО НАРУШУВАЊЕ

(21) 2019/201

(22) 04/03/2019

(57) 1 Соединение или негова фармацевтски
прифатлива сол, кое што содржи агенс за

(45) 31/05/2020
(30) GB20080019287 22/10/2008 GB
(96) 20/10/2009 EP09760548.9

васкуларно нарушување (VDA) поврзан со
пептид кој содржи место на протеолитички

(97) 05/12/2018 EP2349344
(73) Ellipses Pharma Limited Berkeley Square

расцеп на матрична металопротеиназа (MMP),
назначен со тоа што VDA е анти-канцер и

House Berkeley Square London W1J 6BQ, GB

тубулин врзувачки агенс, и местото на MMP

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

протеолитичкиот расцеп содржи
аминокиселинска секвенца -Arg- Ser-Cit-Gly-Hof-

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

P2’-Leu- назначен со тоа што P2’ е
аминокиселина и не е тирозин.

(72) FALCONER, Robert, Andrew; GILL, Jason;
ATKINSON, Jennifer; LOADMAN, Paul; BIBBY,

има уште 31 патентни барања

Michael and PATTERSON, Laurence
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(51) F 26B 15/12, B 28B 19/00, B 28B 11/24, B

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

28B 17/00

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(11) 10246
(21) 2019/217

(13) Т1
(22) 07/03/2019

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) DELLANGELO, Scott M. and WYKOFF,

(45) 31/05/2020
(96) 29/09/2014 EP14783749.6

Robert
(54) СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА

(97) 20/02/2019 EP3052284
(73) United States Gypsum Company 550 West

ПРЕНОСЕН СИСТЕМ ЗА ВРЕМЕ НА
ПРОМЕНИ НА ПРОИЗВОД

Adams Street Chicago, IL 60661-3676, US

(57) има уште патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/005, A 61P 35/00
(11) 10247
(13) Т1

(72) KORMAN, Alan, J.; SELBY, Mark, J.; WANG,
Changyu; ENGELHARDT, John, J. and QUIGLEY,

(21) 2019/218

Michael
(54) ПОДОБРУВАЊЕ НА АНТИ-

(22) 07/03/2019
(45) 31/05/2020

(30) US 201261732760 P 03/12/2012 US and

КАНЦЕРОГЕНАТА АКТИВНОСТ НА

US 201361801187 P 15/03/2013 US
(96) 03/12/2013 EP13811698.3

ИМУНОМОДУЛАТОРНИ FC ФУЗИОНИ
ПРОТЕИНИ

(97) 30/01/2019 EP2925350
(73) Bristol-Myers Squibb Company Route 206

(57) 1 1. Афокосилиран ипилимумаб за
употреба во лекување на рак.

and Province Line Road Princeton, NJ 08543,
US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

8

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

трифлат, ба¬кар (II) бромид, бакар (II) хлорид, и

(51) C 07D 498/18, C 07D 498/16
(11) 10248

(13) Т1

магнезиум хлорид, каде што N-

(21) 2019/219

(22) 07/03/2019

карбоксианхидридот е прет¬ста¬вен со
следната формула:

(45) 31/05/2020
(30) US 201261705731 P 26/09/2012 US
(96) 26/09/2013 EP13774881.0
(97) 19/12/2018 EP2900676
(73) ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street
Waltham, MA 0245US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) WIDDISON, Wayne C. and ZHAO, Robert
Yongxin
(54) ПОДОБРЕН МЕТОД ЗА АЦИЛАЦИЈА НА

со што се формира соединението со Формула

МАИТАНЗИНОЛ

(Ia);
б) подложување на реакција на неподложениот

(57) 1 Метод за подготовка на соединение
претставено со следната формула:

на реакција N-карбоксианхидрид од
реак¬циската мешавина во чекорот a) со

каде што R1 е метил; и R2 е метил, при што
методот се состои од:

нуклеофилен реагенс, кој што е алкохол
селектиран од метанол, етанол, n-пропанол,

a) подложување на реакција на маитанзинол со
N-карбоксианхидрид во реакциска меша¬вина

изопропанол и терт-бутанол.
има уште 8 патентни барања

која што дополнително содржи база и Луисова
киселина селектирани од групата која што се
состои од цинк трифлат, цинк хлорид,
магнезиум бромид, магнезиум трифлат, бакар
(51) C 07K 14/47, C 07K 7/08, A 61K 38/12, A

(72) ZHAO, Qian; SUN, Li-Qiang; MULL, Eric;

61K 38/00, A 61K 45/06, A 61P 37/02

GILLIS, Eric P.; SCOLA, Paul Michael; MILLER,

(11) 10249
(21) 2019/220

(13) Т1
(22) 07/03/2019

Michael Matthew and ALLEN, Martin Patrick
(54) ИМУНОМОДУЛАТОРИ

(45) 31/05/2020
(30) US201462094281P 19/12/2014 US

(57) 1 1.

(96) 17/12/2015 EP15820775.3
(97) 06/02/2019 EP3233887
(73) Bristol-Myers Squibb Company Route 206
and Province Line Road Princeton, NJ 08543,
US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

9

Соединение избрано од:

Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(51) C 07K 16/28
(11) 10250

(13) Т1

(21) 2019/221

(22) 07/03/2019

секвенца на SEQ ID NO: 13, VLCDR2
аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 14, и
VLCDR3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 33, во согласност со Хотиа;

(45) 31/05/2020
(30) US 201461931512 P 24/01/2014 US; US
201462059676 P 03/10/2014 US and US

(b) VH којшто содржи VHCDR1
аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 1;

201462094834 P 19/12/2014 US

VHCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID

(96) 23/01/2015 EP15703384.6
(97) 19/12/2018 EP3097121
(73) President and Fellows of Harvard College;
Dana-Farber Cancer Institute, Inc. and Novartis

NO: 2; и VHCDR3 аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 3; и VL којшто содржи VLCDR1

AG 17 Quincy Street Cambridge, MA 02138, US;
450 Brookline Avenue Boston, MA 02115-5450,

NO: 1и VLCDR3 аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 32, во согласност со Кабат;

US and Lichtstrasse 35 4056 Basel, US

(c) VH којшто содржи VHCDR1 аминокиселинска

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

секвенца на SEQ ID NO: 224, VHCDR2
аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 5,

(72) FREEMAN, Gordon, James; SHARPE,
Arlene, Helen; BLATTLER, Walter, A.;

VHCDR3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 3; и VL којшто содржи VLCDR1

MATARAZA, Jennifer, Marie; SABATOS-PEYTON,
Catherine, Anne; CHANG, Hwai, Wen and FREY,

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 13,
VLCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID

Gerhard, Johann
(54) АНТИТЕЛО МОЛЕКУЛА ЗА PD-1 И
НИВНИ УПОТРЕБИ

NO: 14, и VLCDR3 аминокиселинска секвенца

(57) 1 Антитело молекула способна за
врзување на човечка програмирана смрт-1 (PD-

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 224;
VHCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID

1), којашто содржи:
(a) тешка низа на варијабилен регион (VH)

NO: 2; и VHCDR3 аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 3; и VL којшто содржи VLCDR1

којашто содржи VHCDR1 аминокиселинска

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 10,

секвенца на SEQ ID NO: 4, VHCDR2
аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 5, и

VLCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 1и VLCDR3 аминокиселинска секвенца на

VHCDR3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 3; и лесна низа на варијабилен регион (VL)

SEQ ID NO: 32, во согласност со Кабат;
има уште 24 патентни барања

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 10,
VLCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID

на SEQ ID NO: 33, во согласност со Хотиа; или
(d) VH којшто содржи VHCDR1

којашто содржи VLCDR1 аминокиселинска
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(51) C 07D 213/82
(11) 10252

(13) Т1

(21) 2019/222

(22) 07/03/2019

кадешто
R1 е избран од групата составена од C1-4
алкил и C3-10 циклоалкил;
mе2

(45) 31/05/2020
(30) US20090161177P 18/03/2009 US
(96) 17/03/2010 EP17151754.3

R2 е избран од групата составена од OCHR3R4 и -Z-Ar;

(97) 26/12/2018 EP3216784
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

R3 е водород и R4 е C3-10циклоалкил или

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

несупституиран или супституиран со -C1-4алкил
или ацетил;

(72) Broggini, Diego; Lochner, Susanne; Lellek,
Vit; Mani, Neelakandha, S.; Mauer, Adrian; Pippel,

алтернативно, R3 и R4 се земани заедно со
јаглеродот за којшто тие се сврзани за да

Daniel, J. and Young, Lana
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА
ХИСТАМИН H3 РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ

формираат C3-10циклоалкил или

(57) 1 Постапка за подготвување на
соединение со формула (I-E)

несупституиран или супституиран со -C1-4алкил
или ацетил;

хетероциклоалкил прстен; кадешто C310циклоалкил или хетероциклоалкил прстен е

хетероциклоалкил прстен; кадешто C310циклоалкил или хетероциклоалкил прстен е

Z е избран од групата составена од S и O;
Ar е фенил или хетероарил; кадешто фенилот
или хетероарил е несупституиран или
супституиран со еден, два или три R5
супституенти; кадешто секој R5 супституент е
независно избран од групата составена од
халоген, -C1-4алкил, -OH, -OC1-4 алкил, -SC14алкил, -CN, -CONRaRb, и -NO2; и кадешто Ra
и Rb се секој независно -H или -C1-4алкил;
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

или негова фармацевтска прифатлива сол,

соодветното соединение со формула (IX);

негов фармацевтски прифатлив пролек,
кадешто "пролек" се однесува на соединенија
коишто имаат аминокиселински остаток или
полипептидна низа од два или повеќе
аминокиселински остатоци, ковалентно
поврзани преку амидна или естер врска за
слободна амино, хидроксил или карбоксилна

реагирање на соединението со формула (IX) со
соединение со формула (VI), кадешто LG1 е

киселинска група на соединение со формула (I-

прва напуштачка група и LG2 е напуштачка

E); соединенија подготвени со дериватизирање
на слободни хидроксилни групи со употреба на

група; во присуството на редуцирачки агенс; во
органски растворувач; за да се добие принос од

групи коишто вклучуваат хемисукцинати,
фосфатни естери, диметиламиноацетати и

соодветното соединение со формула (X-E)

фосфорилоксиметилоксикарбонили; карбамат
деривати на хидроксил и амино групи; карбонат
деривати, сулфонатни естери и сулфатни
естери на хидроксилни групи; соединенија
добиени со дериватизација на хидроксил групи
како (ацилокси)метил и (ацилокси)етил етери,
кадешто ацил групата може да биде алкил
естер, опционално супституиран со еден или
повеќе етер, амин или карбоксилна киселина
функционалност, или кадешто ацил групата е
амино киселински естер и соединенија добиени
со дериватизација на слободни амини или

реагирање на соединението со формула (X-E)

амиди, сулфонамиди или фосфонамиди;
којaшто содржи

со соединение со формула (XII); во присуството
на прва неорганска база; во органски
растворувач; или
реагирање на соединението со формула (X-E)
со соединение со формула (XIII); во
присуството на втора неорганска база; во
органски растворувач; за да се добие
соодветно соединение со формула (I-E).

реагирање на соединениe со формула (V-S) со

има уште 5 патентни барања

алдехид или кетон дериват на посакуваната R1
супституент група; чист или органски
растворувач; за да се добие принос од
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(51) A 61K 31/167, A 61K 31/192, A 61P 19/00,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

A 61P 29/00
(11) 10253

(13) Т1

(21) 2019/223

(22) 08/03/2019

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) ATKINSON, HARTLEY CAMPBELL
(54) МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОД И ТРЕТМАН

(45) 31/05/2020

(57) 1 Лек за употреба при третирање на

(30) NZ 56961208 14/10/2008 NZ
(96) 12/10/2009 EP09820803.6

умерен или тежок остеоартритис или умерен
или тежок рев-матоиден артритис, каде што

(97) 20/02/2019 EP2341900
(73) AFT Pharmaceuticals Limited
Level 129 Hurstmere Road Takapuna Auckland

лекот содржи комбиниран состав којшто содржи

0622 , NZ

до 1.000 mg парацетамол по дозирање.
има уште 9 патентни барања

ибупрофен и пара-цетамол кој што се дава во
дози од 250 mg до 300 mg ибупрофен и 950 mg

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

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(51) A 61K 31/58, A 61K 9/46, A 61K 9/20, A 61K

(57) 1 Ородисперзибилна ефервесцентна

9/00
(11) 10254

(13) Т1

таблета којашто содржи 0.4 mg до 3 mg на
будезонид, солта на барем една фармаколошка

(21) 2019/224

(22) 08/03/2019

прифатлива киселина во водена средина може
да ослободи гас со дополнителна киселина како

(45) 31/05/2020
(30)

што е солта на дополнителна слаба киселина

(96) 23/12/2013 EP13199278.6
(97) 06/02/2019 EP2886108
(73) Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg, DE

или дополнителна слаба киселина којашто ја
намалува pH вредноста во воден раствор, и

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

карактеризира со тоа што ефервесцентната
таблета има маса од 100 mg до 200 mg,

(72) Greinwald, Roland; Müller, Ralph; Pröls,

дијаметар од 6.0 до 8.0 mm, и висина од 1.6 до

Markus and Wilhelm, Rudolf
(54) ОПТИМИЗИРАНА ФАРМАЦЕВТСКА

2.8 mm, како и сила на кршење од 10 N до 100
N и раширеност определена во согласност со

ФОРМУЛА ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА
ВОСПАЛИТЕЛНИ ПРОМЕНИ ВО

Европската Фармакопеја во согласност со
монографијата 2.9.7 од најмногу 5%.

ЕЗОФАГУСОТ

има уште 9 патентни барања

сукралоза во количина од 0.1 до 1.0% од
тежината, базирано на крајната таблета, се
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Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(51) A 63B 69/00, A 63B 67/04
(11) 10255
(13) Т1

конструкција (30) која што ја одделува
површината (11) за игра од подлогата (2),

(21) 2019/225

н а з н а ч е н со т о а, што
- носечката конструкција (30) ја има

(22) 08/03/2019
(45) 31/05/2020

(30) HU20120000223U 14/11/2012 HU

дополнителната единица (31) за подесување

(96) 13/11/2013 EP13824510.5
(97) 19/12/2018 EP2919870
(73) Teqball Holding S.à r.l. Avenue John F.
Kennedy 44 1855 Luxembourg, LU

на висината која што има едно врзувачко тело
(31a) прицврстено за носечката конструкција

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

играчкото подрачје (11) и стартната компонента
(31c) вметната помеѓу едното врзувачко тело

(72) BORSÁNYI, Gábor
(54) ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СПОРТСКИ УРЕД

(31a) и другото врзувачко тело (31b), a

(30) и друго врзувачко тело (31b) прицврстено
на основното тело (10) кое што го содржи

(57) 1 Повеќенаменскиот спортски уред за

- oсновното тело (10) го има горниот дел (10a)
oпремен со горната површина (15) која што го

подобрување на техничката вештина на
фудбалерите, вклучувајќи

содржи играчкото подрачје (11), и долниот дел
(10b) сместен под горниот дел, при што горниот

- oсновното тело (10) кое што ја содржи
површината (11) за игра

дел е направен најмалку делумно од
флексибилен материјал, а долниот дел од крут

- eлемент (20) на пречката поставена на

материјал, и исто така го има механизмот (40)

основното тело (10),
- играчка површина (11) на основното тело (10),

за подесување на искривување за промена на
искривување на горниот дел, при што

која што во поглед од внатрешноста на
основното тело (10) ја има најмалку делумно

механизмот за подесување на искривување е
вметнат помеѓу горниот дел (10a) и долниот

конвексна горна површина (15),
- oсновното тело (10) ја има носечката

дел (10b).
има уште 8 патентни барања
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(51) C 12N 15/113
(11) 10256

(13) Т1

(21) 2019/226

(22) 11/03/2019

(57) 1 Антисензитивен олигонуклеотид што
содржи 20-35 морфолино подединици поврзани
со интерподединица врски што содржат
фосфор спојувајќи морфолино азот од една

(45) 31/05/2020
(30) US 108416 P 24/10/2008 US
(96) 23/10/2009 EP16172354.9

подединица за 5’ егзоцикличен јаглерод од
соседна подединица, содржи основна секвенца

(97) 12/12/2018 EP3133160
(73) Sarepta Therapeutics, Inc.
215 First Street Cambridge, MA 02142, US

од СЕК ИД БР: 382, или секвенца што има

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

каде што антисензитивниот олигонуклеотид е
комплементарен на човечка дистрофин пре-

(72) KOLE, Ryszard and SAZANI, Peter
(54) СОСТАВИ ЗА ПРЕСКОКНУВАЊЕ ЕГЗОН

мРНК за да се индуцира прескокнување на
егзон 52; или негова фармацевтски прифатлива

ЗА ТРЕТИРАЊЕ ДМД

сол.

барем 80% секвенца идентична на истата, во
која тимин бази се опционално урацил бази, и

има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 405/06, A 61P 35/00

(73) Eisai R&D Management Co., Ltd. 6-10,

(13) Т1
(22) 11/03/2019

Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo 1128088 , JP

(45) 31/05/2020
(30) US 201461993423 P 15/05/2014 US

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

(96) 13/05/2015 EP15727125.5

(72) KIRA, Kazunobu; ZHENG, Guo Zhu; NAGAO,

(97) 12/12/2018 EP3143016

Satoshi; WANG, John; PRAJAPATI, Sudeep;
KEANEY, Gregg F.; GERARD, Baudouin; ARAI,

(11) 10257
(21) 2019/227
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

Kenzo; LIU, Xiang; TIVITMAHAISOON, Parcharee;

(57) 1 Соединение селектирано од соединение

GEARHART, Nicholas C.; KOTAKE, Yoshihiko;

со формулата 1:

KANADA SONOBE, Regina; MIYANO, Masayuki;
MURAI, Norio; BUONAMICI, Silvia; YU, Lihua;

соединение со формулата 2:
соединение со формулата 3:

CHAN, Betty; SMITH, Peter G.; PARK, Eunice
Sun; THOMAS, Michael P.; PAZOLLI, Ermira and

соединение со формулата 4:
и негови фармацевтски прифатливи соли.

LIM, Kian Huat
(54) ПЛАДИЕНОЛИД ПИРИДИН

има уште 27 патентни барања

СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА

фузионо специфично моноклонално антитело,

(51) C 07K 14/135, A 61K 39/155
(13) Т1
(22) 11/03/2019

што содржи CDR1 регион на тежок ланец од
СЕК ИД БР: 54, CDR2 регион на тежок ланец од

(45) 31/05/2020
(30) EP 13165402 25/04/2013 --

СЕК ИД БР: 55, CDR3 регион на тежок ланец од
СЕК ИД БР: 56 и CDR1 регион на лесен ланец

(96) 24/04/2014 EP14719022.7
(97) 26/12/2018 EP2988780
(73) Janssen Vaccines & Prevention B.V.

од СЕК ИД БР: 62, CDR2 регион на лесен ланец
од СЕК ИД БР: 63, и CDR3 регион на лесен

Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

специфично моноклонално антитело, што
содржи CDR1 регион на тежок ланец од СЕК ИД

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LANGEDIJK, Johannes Petrus Maria and

БР: 58, CDR2 регион на тежок ланец од СЕК ИД
БР: 59, CDR3 регион на тежок ланец од СЕК ИД

KRARUP, Anders
(54) СТАБИЛИЗИРАНИ РАСТВОРЛИВИ
ПРЕФУЗИОНИ РСВ Ф ПОЛИПЕПТИДИ

БР: 60 и CDR1 регион на лесен ланец од СЕК

(57) 1 Рекомбинантен пре-фузион
респираторен синцицијален вирус (РСВ) Фузија

СЕК ИД БР: 68, каде што полипептидот содржи
мутација на амино киселинскиот остаток N/T на

(Ф) полипептид, што содржи барем еден епитоп
што е специфичен за пре-фузиониот

позиција 67 во I и/или мутација на амино
киселинскиот остаток S на позиција 215 во P,

конформацион Ф протеин, назначено со тоа,

каде што позициите на амино киселини се

што барем едниот епитоп е препознаен од пре-

дадени во одност на секвенцата на РСВ Ф

(11) 10258
(21) 2019/228

ланец од СЕК ИД БР: 64 и/или пре-фузионо

ИД БР: 66, CDR2 регион на лесен ланец од СЕК
ИД БР: 67, и CDR3 регион на лесен ланец од
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

протеин од А2 вирусот (СЕК ИД БР: 1).

има уште 17 патентни барања

(51) H 04M 1/60, H 04R 29/00

(72) Chintala, Sandeep Kumar
(54) МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА АВТОМАТСКО
ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ЗВУКОТ ПРИ ПОВИК

(11) 10259
(21) 2019/229

(13) Т1
(22) 11/03/2019

(45) 31/05/2020
(30) GB 201214369 13/08/2012 GB

СО КОРИСТЕЊЕ НА ЛОКАЛИЗАЦИЈА НА
ЗВУКОТ

(96) 13/08/2013 EP13750918.8

(57) 1 Апаратура за гласовна комуникација

(97) 12/12/2018 EP2883344
(73) Chintala, Sandeep Kumar

(10) која што може да се користи,
за да се провери дали треба да се направи

Flat 93 - Aspects 1 Throwley Way Sutton,
Surrey SM1 4FD, GB

повик;
доколку треба да се направи повик, да се

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

одреди дали нема да се користи автоматското
ис¬клу¬чување на звукот;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

доколку повикот треба да биде подложен на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

автоматско исклучување, да се провери дали
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

ко¬рисникот на апаратурата за гласовна

каде што растојанието (D) и аголот (A) се

комуникација (10) сака да има повеќе

одредени со споредување на гласноста, фазата

поединечни го¬ворници (16) за конференциски
повик, при што мноштвото поединечни

и вре¬мето на пристигнување на звучна
компонента поврзанасо соодветниот

говорници (16) го вклу¬чуваат корисникот на
апаратурата за гласовна комуникација (10);

поединечен го-вор¬ник (16);
да се примаат гласовни сигнали кои што се

да се одреди позицијата и идентитетот на
гласот на секој од мноштвото поединечни

однесуваат на поединечен говорник (16) од
мношт¬вото поединечни говорници (16), кога

говор¬ни¬ци (16) врз основа на звучната

поединечниот говорник (16) зборува за време

компонента поврзана со секој од мноштвото
поединечни го¬ворници (16);

на конференцискиот повик;
да се селектира поединечниот говорникт (16)

да се измери растојанието (D) на соодветниот
поединечен говорник (16) долж лингиту¬ди-

како прифатен поединечен говорник врз осно¬ва на соодветната позиција и идентитет на

нал¬на оска која што е нормална во однос на
страничната оска на аудио сензорот (12) на

гласот поврзан со тој поединечен говорник (16);
и

апа¬ратурата за гласовна комуникација (10);

автоматски да се исклучи звукот на

да се измери аголот (A) кој што се формира
помеѓу лонгитудиналната оска која што

конференцискиот повик кога прифатениот
поединечен говорник не зборува и автоматски

помину¬ва низ соодветниот поединечен
говорник (16) и правата линија која што го

да се вклучи звукот во конференцискиот повик
кога прифатениот поединечен говорник

поврзува соод¬вет¬ниот поединечен говорник
(16) со аудио сензорот (12),

зборува.
има уште 14 патентни барања
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(51) C 07C 51/4C 10M 117/04, C 10M 117/06, C
10M 117/02, C 10M 121/04, C 10N 10/02, C 10N

(57) 1 Комплексни масти од калциум/литиум
кои што содржат:

10/04, C 10N 40/04, C 10N 50/10
(11) 10260
(13) Т1

a) најмалку едно базно масло,
б) најмалку еден адитив,

(21) 2019/230

в) најмалку еден средството за згуснување,
каде што средството за згуснување е ком-

(22) 11/03/2019
(45) 31/05/2020

(30) DE102008034959 25/07/2008 DE

плексен са¬пун, кој што содржи комплексен

(96) 24/07/2009 EP09009621.5
(97) 02/01/2019 EP2154229
(73) Fuchs Petrolub SE
Friesenheimer Strasse 17 68169 Mannheim, DE

сапун од калциум/литиум и најмалку еден агенс
за соедину¬вање, каде што агенсот за

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

киселина која што има 2 до 16 јаглеродни
ато¬ми, незадолжи¬тел¬но заменети, и

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

г) вишок на Ca(OH)2,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Litters, Thomas and Liebenau, Alexander
(54) КОМПЛЕКСНИ МАСТИ ОД КАЛЦИУМ /
ЛИТИУМ, ЗГЛОБОВИ ЗА ПРЕНОС НА

каде што составот содржи моларен сооднос на
калциум и литиум поголем од 1,0 до 5,0 : имајќи

КОНСТАНТНА БРЗИНА ВО КАПСУЛИ КОИ
ШТО СОДРЖАТ ТАКВИ МАСТИ, НИВНА

калциумо-ви¬те и литиумовите соединенија.
има уште 14 патентни барања

соединување е алкална сол, и земноалкална
сол или алуминиу¬мо¬ва сол на дикарбоксилна

го предвид соодносот на сите калциумови и
литиумови атоми кои што се присутни во

УПОТРЕБА И МЕТОД ЗА НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО

(51) A 01N 33/02, A 61K 9/06, A 61K 47/10, A

(45) 31/05/2020

61K 31/13, A 61K 31/74
(11) 10261
(21) 2019/231

(30) US 3984008 P 27/03/2008 US
(13) Т1
(22) 11/03/2019

(96) 11/03/2009 EP09724939.5
(97) 06/03/2019 EP2273876
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(73) Helsinn Healthcare SA Via Pian Scairolo 9

0,05 проценти според тежината рацемскин

6912 Lugano-Pazzallo, CH

ментол;

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

0,01 проценти според тежината
бутилхидрокситолуен;

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

49,91 проценти според тежината 2-(2-етоксиетокси)етанол;

(72) ALONSO, Robert; WALKER, Barry, R. and
CROOKS, Peter, A.
(54) СТАБИЛИЗИРАНИ СОСТАВИ НА

15,27 проценти според тежината изопропил
алкохол;

АЛКИЛИЗИРАЧКИ АГЕНСИ И МЕТОДИ ЗА
НИВНА УПОТРЕБА

гликол;
11,33 проценти според тежината глицерин;

(57) 1 Фармацевтски состав кој што се состои
од:

3,65 проценти според тежината рацемска
млечна киселина; и

0,02 проценти според тежината мехлоретамин
хидрохлорид;

0,18 проценти според тежината натриум
хлорид.

2,00 проценти според тежината хидроксипропил

има уште 4 патентни барања

17,57 проценти според тежината пропилен

целулоза;
0,01 проценти според тежината едетат
динатриум дихидрат;

(51) C 07D 207/26, C 07D 413/12, C 07D 209/52,
C 07D 215/48, C 07D 217/02, C 07D 217/22, C

(73) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York,
NY 10017, US

07D 217/24, C 07D 239/86, C 07D 239/88, C 07D

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

263/24, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D
403/12, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) STROHBACH, Joseph Walter; TRZUPEK,

207/273
(11) 10269

(13) Т1

John David; WANG, Xiaolun; HEPWORTH, David;
ZAPF, Christoph Wolfgang; ANDERSON, David

(21) 2019/232

(22) 11/03/2019

Randolph; BUNNAGE, Mark Edward; CURRAN,
Kevin Joseph; DEHNHARDT, Christoph Martin;

(45) 31/05/2020
(30) US201461975473P 04/04/2014 US

GAVRIN, Lori Krim; GOLDBERG, Joel Adam;

(96) 26/03/2015 EP15717250.3
(97) 27/02/2019 EP3126330

HAN, Seungil; HUANG, Horng-Chih; LEE, Arthur;
LEE, Katherine Lin; LOVERING, Frank Eldridge;
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LOWE, Michael Dennis; MATHIAS, John Paul;

(57) 1 Соединението 1-{[(2S,3S,4S)-3-етил-4-

PAPAIOANNOU, Nikolaos; PATNY, Akshay;

флуоро-5-оксопиролидин-2-ил]метокси}-7-

PIERCE, Betsy Susan; SAIAH, Eddine; VARGAS,
Richard and WRIGHT, Stephen Wayne
(54) БИЦИКЛИЧНИ-ФУЗИРАНИ ХЕТЕРОАРИЛ
ИЛИ АРИЛ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА

метоксиизокинолин-6-карбоксамид; или
фармацевтска прифатлива сол од споменатото

УПОТРЕБА КАКО IRAK4 ИНХИБИТОРИ

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 9/16, A 61K 33/26
(11) 10262
(13) Т1

(57) 1 Цврстата композиција за употреба во
лекување на пореметувања или заболувања

(21) 2019/233

поврзани со недостаток на железо, која што
опфаќа:

соединение или таутомер од споменатото
соединение или сол.

(22) 11/03/2019
(45) 31/05/2020

(30) IT2012MI01350 31/07/2012 IT
(96) 30/07/2013 EP13777110.1

(i) железото (III) е сол која што е
ферипирофосфат, во количество кое што

(97) 16/01/2019 EP2879667
(73) Alesco S.r.l. Via delle Lenze 216/B 56122
Pisa, IT

опфаќа од 30 дo 70mas.%; и

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

и
(iii) лецитин кој што е лецитин E322, каде што

(72) LACORTE, Andrea and TARANTINO,
Germano
(54) ЦВРСТА КОМПОЗИЦИЈА КОЈА ШТО ГО

спомнатиот лецитин се бира од групата која
што опфаќа пченкарни, сончогледов или

ОПФАЌА ЖЕЛЕЗОТО ЗА УПОТРЕБА КАЈ
СОСТОЈБИ НА НЕДОСТАТОК НА ЖЕЛЕЗО

опфаќа од 0,1 дo 1,5 mas.%.
има уште 13 патентни барања

(ii) eстри на сахароза или сахароестри E473, во
количество кое што опфаќа од 10 дo 30mas.%;

сојиниот лецитин; и во количество кое што
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пред обликување со притисок на тој зрнест

(51) C 04B 18/00, C 04B 40/02, B 28B 11/24
(11) 10263

(13) Т1

материјал поради формирање на спомнатиот

(21) 2019/234

(22) 11/03/2019

отпресок, се изведува серија на тестови во кои
за секој притисок на компресија на серија на

(45) 31/05/2020
(30) EP20140182955 29/08/2014 -(96) 28/08/2015 EP15757245.4

растечки притисоци на компресија, који
варираат од најнискиот до највисокиот притисок

(97) 26/12/2018 EP3186210
(73) ORBIX SOLUTIONS Rue du Dria 46 6240

на компресија, најмалку еден примерок на
зрнест материјал се обликува со притисок на

Farciennes, BE

спомнатиот притисок на компресија, а, по

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

ослободување на притисок на компресија, се
утврдува параметар кој укажува на густината со

(72) MAYELLE, Nick; BOUILLOT, Frédérique and
VAN MECHELEN, Dirk
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СО
КАРБОНАТ ПОВРЗАН, СО ПРИТИСОК

притисок на обликуван примерок;и
тој зрнест материјал се обликува со притисок

ОБЛИКУВАН АРТИКАЛ

ограничен со граница на низок и повисок

(57) 1 Постапка за производство со карбонат
поврзан, со притисок обликуван артикал, која

притисок на компресија, при што границата на
низок притисок на компресија повисока од 5

постапка опфаќа фази:
- обезбедување на зрнест материјал кој може

MPa, а граница на повисок притисок на
компресија е еднаква или помала од

да се карбонизира а кој содржи вода;
- обликување со притисок на тој зрнест

спомантиот највисок притисок на компресија, а,
во случај густината да се намалува кога во

материјал поради формирање на отпресок; и

спомнатата серија на тестови притисокот на

- карбонзирање на зрнест материјал во
спомнатиот отпресок поради производство на

компресије се зголеми од помалиот притисок
на компресија на спомнати серији на притисоци

карбонат, со што се трансформира тој отпресок
во спомнатиот со карбонат поврзан, со

на компресија до повисок притисок на
компресија на спомнатите серији, спомнатата

притисок обликуван артикал, при што
зрнестиот материјал се карбонизира со

граница на повисок притисок на компресија е
помала од спомнатиот повисок притисок на

доведување на тој отпресок во контакт со гас

копресија и пожелно е еднаква или помала од

кој содржи најмалку еден 1 vol.% на
јаглендиоксид,

спомнатиот помал притисок на компресија.
има уште 18 патентни барања

поради формирање на спомнатиот отпресок со
притисок на компресија кој е избран од опсегот

назначен со тоа ,што
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(51) H 01H 31/02, H 01H 9/02, E 04H 9/02, F 16F

сеизмичка изолација, при што наведениот уред

15/04, F 16F 7/10

содржи:

(11) 10264
(21) 2019/235

(13) Т1
(22) 11/03/2019

- прва метална плоча (1), квадратна форма,
прилагодена за фиксирање на подрумот;

(45) 31/05/2020
(30) IT2014MI00729 17/04/2014 JM

- втората метална плоча (2), прилагодена да
биде прицврстена на наведената преклопна

(96) 17/04/2015 EP15164019.0
(97) 16/01/2019 EP2933815
(73) Terna Rete Italia S.p.A. Viale Egidio

основа; назначена со тоа, што
- четири амортизери/изолатори на типот на

Galbani 70 00156 Roma, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

и втора плочи, меѓусебно распоредени во
вертикалите на скверот и ориентирани под агол

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Di Bartolomeo, Evaristo; Rebolini, Massimo;

од 45° во однос на страните на првата плоча,
каде што

Amoretti, Marilena; Freddo, Andrea and
Sembiante, Falco
(54) Уред за сеизмичка изолација на

- кажаните први и втора метални плочи (2)
содржат, соодветно, прв и втор централен

прекинувач од тип употребен во високонапонски електрични системи

- кажаните први и втори централни отвори
имаат иста големина и се позиционирани едно

(57) 1 Сеизмичка изолирана основа на
прекинувачот за високонапонски електричен

над другото.
има уште 7 патентни барања

жица-јаже (3), поврзани меѓу споменатите први

отвор;

систем, што опфаќа најмалку еден уред за

24

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(51) E 06B 3/263, E 06B 3/58, E 06B 7/14, E 06B

нејзи¬ни¬от соодветен профил на вратата (2) ја

7/10, E 06B 3/964

прицврстуваат облогата помеѓу нив, при што

(11) 10265
(21) 2019/236

(13) Т1
(22) 12/03/2019

рамката (1) има најмалку еден аголен дел (5)
поставен помеѓу две соседни ленти за држење

(45) 31/05/2020
(30) FR20140059396 02/10/2014 FR

на стаклото (4) и е круто поврзан со двата
профили на вратата (2) поврзани со

(96) 01/10/2015 EP15771637.4
(97) 12/12/2018 EP3201415
(73) Aluk Societe Anonyme , LU

споменатите две соседни ленти за држење на
стаклото (4), при што споменатиот најмалку

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

што формираат агол помеѓу нив, при што
слободниот крај (8) на секој крак (5a, 5b) е

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

по¬вр¬зан со соодветна лента за држење на
стаклото (4), што се карактеризира со тоа што

(72) RONDELLI, Patrick
(54) РАМКА ЗА ВРАТА СО НАЈМАЛКУ ЕДЕН

споме¬на¬тиот најмалку еден аголен дел (5)
има отвор (6) за флуидна комуникација која што

АГОЛЕН ДЕЛ

овозможува флуидна комуникација од

(57) 1 Рамка за врата (1) која што се состои од
мноштво профили на вратата (2) поставени од

споменатиот простор за прифаќање (3) на
рамката (1) со надвореш¬нос¬та на рамката (1),

крај до крај за да се формира контурата на
рамката (1), при што рамката (1) има, во

и со тоа што отворот (6) е позициониран на
надворешниот дел од споме¬на¬тиот најмалку

нејзината внатреш¬ност, простор за прифаќање
(3) конфигуриран така да ја прифати облогата

еден аголен дел (5), при што отворот (6) се
протега од споменатиот агол фор¬ми¬ран со

на вратата како што е најмалку едно стакло,

двата крака (5a, 5b) и континуирано врз

при што овој простор за прифаќање (3) е
ограничен со профилите на вра¬та¬та (2) и

деловите, соседни еден на друг, на двата
кра¬ка (5a, 5b) со што се формира споменатиот

ленти за држење на стаклото (4) кои што се
соодветно поврзани со секој од профили¬те на

агол на споменатиот најмалку еден аголен дел
(5).

вратата (2) додека се паралелни, при што
секоја лента за држење на стаклото (4) и

има уште 14 патентни барања

еден аголен дел (5) има два крака (5a, 5b) кои
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(51) A 61K 31/407, A 61K 31/4995, A 61K

Francisco; GALMARINI, Carlos María; GUILLÉN

31/513, A 61K 31/519, A 61K 31/69, A 61K
31/704, A 61K 31/7068, A 61K 38/15, A 61K

NAVARRO, María José and AVILÉS MARÍN,
Pablo Manuel
(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО
АНТИТУМОР АНТИБИОТИК

45/06, A 61P 35/00
(11) 10266

(13) Т1

(21) 2019/238

(22) 12/03/2019

(57) 1 PM01183, или негова фармацевтска
прифатлива сол, за употреба во лекувањето на

(45) 31/05/2020
(30) EP20100382300 12/11/2010 --

рак, којшто содржи администрирање на

(96) 11/11/2011 EP14175259.2
(97) 09/01/2019 EP2786753
(73) Pharma Mar S.A. Avda. de los Reyes, 1
Polígono Industrial La Mina-Norte 28770

терапевтска ефективна количина на PM01183,
или негова фармацевтска прифатлива сол, во

Colmenar Viejo Madrid, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

антибиотик, кадешто антиканцерогениот
антибиотик е избран од даунорубицин,

бр.27/2/22, 1000 Скопје

доксорубицин, епирубицин, идарубицин,

(72) MONEO OCAÑA, Victoria; SANTAMARÍA
NÚÑEZ, Gema; GARCÍA FERNÁNDEZ, Luis

валрубицин, митомицин C и актиномицин D.
има уште 9 патентни барања

синергистичка комбинација со терапевтска
ефективна количина на антикацероген
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(51) C 07K 16/28, A 61K 31/513, A 61K 33/24, A

региони со тежок синџир и лесен синџир, каде

61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K 31/337, A 61K

што варијабилниот ре-гион со тежок синџир

39/00
(11) 10267

(13) Т1

содржи:
(i) HVR-H1 кој што ја содржи аминокиселинската

(21) 2019/239

(22) 13/03/2019

низа од НИЗА ИД БР: 6;
(ii) HVR-H2 кој што ја содржи

(45) 31/05/2020
(30) US 201361861198 P 01/08/2013 US; US
201361901732 P 08/11/2013 US and US

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 7; и
(iii) HVR-H3 кој што ја содржи

201461933632 P 30/01/2014 US

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 8;

(96) 31/07/2014 EP14752705.5
(97) 27/02/2019 EP3027651
(73) Five Prime Therapeutics, Inc. 111 Oyster
Point Boulevard South San Francisco, CA

а варијабилниот регион со лесен синџир
содржи:

94080, US
(74) Друштво за застапување од областа на

(v) HVR-L2 кој што ја содржи
аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 10; и

индустриската сопственост ЖИВКО

(vi) HVR-L3 кој што ја содржи

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

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 11;
каде што најмалку 95% од анти-FGFR2IIIb

(72) HARDING, Thomas; PIERCE, Kristen; PATIL,
Namrata; BRENNAN, Thomas and HAMBLETON,

антителата во составот се афукосилирани;
за употреба во метод за третирање на канцер

Julie
(54) АФУКОСИЛИРАНИ АНТИ-FGFR2IIIB

кај поединец, каде што канцерот преку-мер¬но
изра¬зува FGFR2IIIb.

АНТИТЕЛА

има уште 17 патентни барања

(iv) HVR-L1 кој што ја содржи
аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 9;

(57) 1 Состав кој што содржи мноштво антиFGFR2IIIb антитела, каде што секое антиFGFR2IIIb анти¬те-ло содржи варијабилни
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(51) A 61K 31/337, A 61K 31/475, A 61K

NAVARRO, María José and AVILÉS MARÍN,

31/4995, A 61K 31/513, A 61K 31/519, A 61K

Pablo Manuel
(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО
МИТОТИЧЕН ИНХИБИТОР

31/69, A 61K 31/7068, A 61K 38/15, A 61K 45/06,
A 61P 35/00
(11) 10268
(21) 2019/240

(13) Т1
(22) 13/03/2019

(57) 1 PM01183, или негова фармацевтска
прифатлива сол, за употреба во лекувањето на

(45) 31/05/2020
(30) EP 10382300 12/11/2010 --

рак, којшто содржи администрирање на
терапевтска ефективна количина на PM01183,

(96) 11/11/2011 EP14175268.3

или негова фармацевтска прифатлива сол, во

(97) 09/01/2019 EP2786754
(73) Pharma Mar S.A. Avda. de los Reyes, 1

синергистичка комбинација со терапевтска
ефективна количина на митотичен инхибитор,

Polígono Industrial La Mina-Norte 28770
Colmenar Viejo Madrid, ES

кадешто митотичниот инхибитор е избран од
пацлитаксел, доцетаксел, винкристин и

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

винорелбин.
има уште 9 патентни барања

(72) MONEO OCAÑA, Victoria; SANTAMARÍA
NÚÑEZ, Gema; GARCÍA FERNÁNDEZ, Luis
Francisco; GALMARINI, Carlos María; GUILLÉN
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(51) C 07D 401/04, C 07D 409/14, C 07D 417/14,

и (C1-12 јаглеводородна низа супституирана со

C 07D 401/14, A 61K 31/454, A 61P 3/10

0-3 Ra; каде што споменатата јаглеводородна

(11) 10285
(21) 2019/241

(13) Т1
(22) 14/03/2019

низа може да биде рамна или разгранета,
заситена или незаситена);

(45) 31/05/2020
(30) US 201461949490 P 07/03/2014 US

R2 е независно избран од: C1-4 алкил, C3-4
циклоалкил, и C1-4 халоалкил;

(96) 05/03/2015 EP15710686.5
(97) 13/02/2019 EP3114120
(73) Bristol-Myers Squibb Company

R3 е независно избран од: H, F, C1-4 алкил и
CN;

Route 206 and Province Line Road Princeton,
NJ 08543, US

R3 и R4 може да се комбинираат со
јаглеродниот атом за кој се сврзани за да

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

формираат 3- до 6-член карбоцикл;
R6 е независно избран од: халоген, C1-6 алкил

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) AHMAD, Saleem
(54) ТЕТРАЗОЛОН-СУПСТИТУИРАНИ

супституиран со 0-2 Rh, C1-4 алкокси, C1-4
халоалкил, C1-4 халоалкокси, CO(C1-4 алкил), -

ИНХИБИТОРИ НА ДИХИДРОПИРИДИНОН
MGAT2

ORi, SRi, и (4- до 6-член хетероцикл кој содржи
јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми избрани од

(57) 1 1. Соединение со Формула (I):

N, NRe, O, и S);
R7 е независно избран од: халоген, C1-4 алкил,

R4 е независно избран од: H, F, и C1-4 алкил;

(CH2)m-C3-6 карбоцикл, -(CH2)m-NRfRi, CN,

C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, и C1-4
халоалкокси;
алтернативно, R6 и R7, заедно со јаглеродниот
атом за кој се поврзани, се комбинираат за да
формираат 5- до 6-член карбоцикличен прстен
или 5- до 6-член хетероцикличен прстен кој
содржи јаглеродни атоми и 1-3 хетероатоми
избрани од N, NRe, O, и S; каде што
споменатиот хетероцикл е супституиран со 0-2
или негов стереоизомер, тавтомер,

Rg;

фармацевтски прифатлива сол, полиморф,
солват или хидрат, каде што:

Ra е, во секое појавување, независно избран
од: халоген, OH, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил,

прстенот А е независно 5- до 6-член
хетероарил кој содржи јаглеродни атоми и 1-4

C1-6 халоалкокси, N(C1-4 алкил)2, COOH, и (CH2)n-Rc;

хетероатоми избрани од N, NRe, O и S; каде

Rb е, во секое појавување, независно избран
од: халоген, OH, C1-10 алкил, C1-10 алкокси,

што споменатиот хетероарил е супституиран со
0-1 R6 и 0-2 R7;

C1-10 халоалкил, C1-10 халоалкокси, C1-10

R1 е независно избран од: -(CH2)m-(C3-6
карбоцикл супституиран со 0-2 Rb и 0-2 Rg), -

алкилтио, C1-10 халоалкилтио, N(C1-4 алкил)2,
-CONH(C4-20 алкил), -CONH(C4-20 халоалкил),

(CH2)m-(5- до 6-член хетероарил кој содржи
јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми избрани од

-O(CH2)sO(C1-6 алкил), -O(CH2)sO(C1-6
халоалкил), Rc, и -(CH2)n-(O)t-(CH2)mRc;

N, NRe, O и S; каде што споменатиот

Rc е, во секое појавување, независно избран
од: C3-6 циклоалкил супституиран со 0-2 Rd,

хетероарил е супституиран со 0-1 Rb и 0-2 Rg),
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C3-6 циклоалкенил супституиран со 0-2 Rd, -

Rg е, во секое појавување, независно избран

(CH2)m-(фенил супституиран со 0-3 Rd), и (5-

од: халоген, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4

до 6-член хетероцикл кој содржи јаглеродни
атоми и 1-4 хетероатоми избрани од N, NRe, O,

халоалкил, и C1-4 халоалкокси;
Rh е, во секое појавување, независно избран

и S; каде што споменатиот хетероцикл е
супституиран со 0-2 Rd);

од: OH, халоген, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4
халоалкил, и C1-4 халоалкокси;

Rd е, во секое појавување, независно избран
од: халоген, OH, CN, NO2, C1-4 алкил, C1-4

Ri е, во секое појавување, независно избран од
група која се состои од C1-4 алкил, C3-4

алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси,

циклоалкил и фенил;

тетразолил, OBn и фенил;
Re е, во секое појавување, независно избран

n, во секое појавување, е независно 0 или 1;
m, во секое појавување, е независно 0, 2, 3, или

од: H, C1-8 алкил, C1-8 халоалкил, -(CH2)n-C3-6
карбоцикл, CO(C1-4 алкил) и COBn;

4;
s, во секое појавување, е независно 2, или 3; и

Rf е, во секое појавување, независно избран од:
H и C1-4 алкил;

t, во секое појавување, е независно 0 или 1.
има уште 8 патентни барања

(51) C 07B 53/00, C 07C 69/76, C 07C 69/96, C

ИНТЕРМЕДИЈАР ЗА СИНТЕЗА НА

07C 69/92, C 07C 69/78, C 07C 69/618, C 07C
69/28, C 07C 68/06, C 07C 67/29, C 07C 303/28,

ТИОНУКЛЕОЗИД,И МЕТОДИ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ОВИЕ ИНТЕРМЕДИЈАРИ

C 07C 309/73, C 07C 45/00, C 07D 333/32, C 07H
13/08, C 07H 13/04, C 07H 15/203, C 07H 15/18,

(57) 1 1. Метод за добивање на соединение
претставено со следната формула [1E]:

C 07H 15/04, C 07H 17/02, A 61K 31/7068
(11) 10286
(21) 2019/242

(13) Т1
(22) 14/03/2019

(45) 31/05/2020
(30) JP 2012179380 13/08/2012 JP and JP
2013012693 25/01/2013 JP
(96) 13/08/2013 EP13879640.4
(97) 27/02/2019 EP2883866
(73) FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2chome Minato-ku Tokyo 106-8620, JP

каде што R1A, R1B, R2A, R2B, R3A и R3B ги
имаат истите значења како оние опишани
подолу
кој опфаќа овозможување на соединението

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

претставено со следнава формула [1D] да
реагира со водород сулфид или негова сол:

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) NAKAMURA, Kouki; SHIMAMURA, Satoshi;
IMOTO, Junichi; TAKAHASHI, Motomasa;
WATANABE, Katsuyuki; WADA, Kenji; FUJINO,
Yuuta; MATSUMOTO, Takuya; TAKAHASHI,
Makoto; OKADA, Hideki; YAMANE, Takehiro and
ITO, Takayuki
(54) ИНТЕРМЕДИЈАР ЗА СИНТЕЗА НА 1-(2ДЕОКСИ-2-ФЛУОРО-4-ТИО-бета-D-

каде што R1A и R1B, кои се исти или различни,
секоја претставува водороден атом,

АРАБИНОФУРАНОЗИЛ) ЦИТОЗИН,

опционално заштитена карбоксилна група,
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опционално супституирана C1-6 алкил група,

претставува водороден атом, хидроксилна

опционално супституирана C2-6 алкенил група,

група, халоген атом, цијано група, азидна група,

опционално супституирана C2-6 алкинил група,
опционално супституирана арил група или

опционално заштитена амино група,
опционално заштитена карбоксилна група,

опционално супституирана хетероциклична
група; најмалку една од R1A и R1B е

опционално супституирана C1-6 алкил група,
опционално супституирана C2-6 алкенил група,

супституент;
R2A и R2B, кои се исти или различни, секоја

опционално супституирана C2-6 алкинил група,
опционално супституирана C1-6 алкокси група,

претставува водороден атом, хидроксилна

опционално супституирана C1-6 алкилтио

група, халоген атом, цијано група, азидна група,
опционално заштитена амино група,

група, опционално супституирана арил група,
опционално супституирана арилокси група,

опционално заштитена карбоксилна група,
опционално супституирана C1-6 алкил група,

опционално супституирана арилтио група,
опционално супституирана хетероциклична

опционално супституирана C2-6 алкенил група,
опционално супституирана C2-6 алкинил група,

група, опционално супституирана
хетероциклична окси група, опционално

опционално супституирана C1-6 алкокси група,

супституирана хетероциклична тио група или -

опционално супституирана C1-6 алкилтио
група, опционално супституирана арил група,

OR3a каде што R3a претставува хидроксилназаштитна група; или R3A и R3B може заедно да

опционално супституирана арилокси група,
опционално супституирана арилтио група,

образуваат опционално супституирана C1-6
алкилиденска група; или R2A и R3A може

опционално супституирана хетероциклична
група, опционално супституирана

заедно да образуваат врска или група
претставена со -O-Y1-O- каде што Y1

хетероциклична окси група, опционално

претставува опционално супституирана C1-6

супституирана хетероциклична тио група или OR2a каде што R2a претставува хидроксилна-

алкиленска група или опционално
супституирана силоксан група; и врската на

заштитна група; или R2A и R2B може заедно да
образуваат опционално супституирана C1-6

левата страна се сврзува за јаглеродниот атом
кој се сврзува со R2A, и

алкилиденска група;
R3A и R3B, кои се исти или различни, секоја

X претставува заминувачка група.
има уште 6 патентни барања

(51) A 61M 5/00, A 61M 5/32, A 61M 5/31

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(11) 10287
(21) 2019/243

(13) Т1
(22) 14/03/2019

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(45) 31/05/2020

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(30) EP20150172166 15/06/2015 -(96) 15/06/2015 EP15172166.9

(72) Wittland, Frank and Vogl, Maximilian
(54) МЕТОД ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА

(97) 06/02/2019 EP3106188
(73) Gerresheimer Regensburg GmbH and

ЗАШТИТЕН УРЕД НА ШПРИЦ

Gerresheimer Bünde GmbH Kumpfmühler Str.
2 93047 Regensburg , DE and Erich-Martens-

(2) и за поставување на заштитниот уред (2)
на телото на шприцот (1) пред шприцот да се

Strasse 26-32 32257 Bünde, DE

наполни, кој ги содржи чекорите на:

(57) 1 Метод за поставување на заштитен уред
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a.

обезбедување на обвивка (3;22) федер

водечката игла (7), и содржи најмалку еден

(4) и монтажен елемент(5),

накосен дел (32) на проксималниот крај (31)

b.
вметнување на федерот (4) во
внатрешноста на обвивката (3; 22) долж

што формира депресија во внатрешниот ѕид
(34) на обвивката и е дизајнирана

правецот на поставување (6)
c.
вметнување на монтажниот елемент (5)

комплементарно на најмалку една водечка игла
(7), и, во чекор с., монтажниот елемент (5) е

во внатрешноста на обвивката(3;22) долж
правецот на поставување (6),

поврзан со обвивката (3; 22) со помош на барем
една водечка игла (7), водечката игла (7) е

d.

добивање на заштитен уред (2),

водена од накосениот дел (32) и водечкиот

e.
поставување на заштитниот уред (2) на
телото на шприцот (1) пред шприцот (1) да се

отвор (23), водечката игла (7) е водена во
движење на телото на шприцот (2) во однос на

наполни со поврзување на монтажниот елемент
(5) со телото на шприцот (1);

заштитниот уред (2), монтажниот елемент (5),
за таа цел, ротира околу оската на телото на

f.
поставување на телото на шприцот (1)
заедно со заштитниот уред (2) поставен на него

шприцот (2) и не се движи во аксијална насока
на телото на шпицот (2),

во гнездото на шприцеви (11) за дополнително

назначен со тоа што

полнење на телото на шприцот (1);
најмалку една водечка игла (7) е поставена на

заштитниот уред (2) е прво склопен и потоа
поставен на телото на шприцот (1) во еден

монтажниот елемент (5) и обвивката (22)
содржи најмалку една вдлабнатина (24) со што

чекор како единица.
има уште 6 патентни барања

се формира водечки отвор (23) за водење на
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(51) A 61K 39/02, A 61K 39/295, A 61K 39/12
(11) 10288
(21) 2019/244

(72) NITZEL, Gregory P.; GALVIN, Jeffrey E.;

(13) Т1
(22) 14/03/2019

(45) 31/05/2020
(30) US201261620189P 04/04/2012 US

GARRETT, John Keith; KULAWIK, James R. II;
RICKER, Tracy L. and SMUTZER, Megan Marie
(54) СЦВ/МИКОПЛАЗМА ХИОПНЕУМОНИJА
/СРРС КОМБИНИРАНА ВАКЦИНА

(96) 03/04/2013 EP13717118.7

(57) 1 Тривалентен имуноген состав којшто

(97) 06/02/2019 EP2833909
(73) Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way

содржи супернатант на Микоплазма
хиопнеумоние (Mycoplasma hyopneumoniae)

Parsippany, NJ 07054, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

М.хио (M.hyo) култура; свински цирковирус тип
2 (СЦВ2) антиген; и свински репродуктивен и

бр.27/2/22, 1000 Скопје

респираторен синдром (СРРС) вирусен
36

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

антиген, кадешто супернатанот на M.hyo

(ii) имунокомплекси коишто содржат антиген

култура е одвоен од нерастворлив клеточен

врска за имуноглобулин.

материјал со центрифугирање, филтрирање
или таложење и е ослободен од двата (i) IgG и

има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 39/02, A 61K 39/295, A 61K 39/12
(11) 10289
(13) Т1

(54) СЦВ/МИКОПЛАЗМА ХИОПНЕУМОНИЈА
КОМБИНИРАНА ВАКЦИНА

(21) 2019/245

(57) 1 Мултивалентен имуноген состав којшто
содржи супернатант на Mycoplasma

(22) 14/03/2019
(45) 31/05/2020

(30) US201261620175P 04/04/2012 US
(96) 03/04/2013 EP13718432.1

hyopneumoniae (M.hyo) култура; и свински
цирковирус тип 2 (СЦВ2) антиген, кадешто

(97) 13/02/2019 EP2833910
(73) Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054, US

супернатантот на M.hyo култура е одвоен од

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

е oслободен од двата (i) IgG и (ii)
имунокомплекси содржани од антиген врзан со

(72) NITZEL, Gregory P.; GALVIN, Jeffrey E.;
GARRETT, John Keith; KULAWIK, James R. II;

имуноглобулин.
има уште 15 патентни барања

нерастворлив клеточен материјал со
центрифугирање, филтрирање или таложење и

RICKER, Tracy L. and SMUTZER, Megan Marie
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(51) C 07D 213/74, C 07D 405/14, C 07D 417/14,
C 07D 417/12, C 07D 401/14, C 07D 409/14, A
61K 31/50A 61K 31/444, A 61K 31/506, A 61K
31/4439, A 61P 43/00, A 61P 11/06, A 61P 11/00,
A 61P 19/00
(11) 10290

(13) Т1

(21) 2019/246

(22) 15/03/2019

каде што

(45) 31/05/2020

R1 претставува водороден атом, метил група,
етил група, изопропилна група или хексилна

(30) JP20080062926 12/03/2008 JP
(96) 12/03/2009 EP09721163.5

група,
R2 и R3 и двете претставуваат водородни

(97) 06/03/2019 EP2264009
(73) Ube Industries, Ltd. 1978-96, Oaza

атоми,
Y претставува бензофуран-2-ил група,

Kogushi Ube-shi, Yamaguchi 755-8633, JP
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

бензо[b]тиофен-2-ил група, 6-хлоробензо[b]тиофен-2-ил група, 6метоксибензо[b]тиофен-2-ил група,бифенил-4-

(72) OKANARI, Eiji; SHIGETOMI, Manabu;
IWAMURA, Ryo; TANAKA, Masayuki; KATSUBE,

ил група, 4’-флуоробифенил-4-ил група, 4’хлоробифенил-4-ил група, 4- (пиразол-1-

Tetsushi; TOKUNAGA, Yasunori and FUJIWARA,
Hiroshi
(54) СОДРЖИНА НА

ил)фенил група, 4-(тиазол -2-ил) фенил група,
4-(5-хлоротиазол-2-ил) фенил група, 4-(5-

ПИРИДИЛАМИНООЦЕТНА КИСЕЛИНА

метилтиазол-2-ил)фенил група, 4- (4,5-

(57) 1 Соединение на пиридиламинооцетна

диметилтиазол-2-ил)фенил група, 4-(4трифлуорометилтиазол-2-ил)фенил група, 4-

киселина претставено со формулата (1):
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(тиазол-4-ил)фенил група, 4-(1,2,4-триазол-1-

група, 4-флуорофенилна група, 2-

ил)фенил група, 4- (пиридин-2-ил)фенил група,

хлорофенилна група, 3-хлорофенилна група, 4-

4-(пиридазин-4-ил)-фенил група, 4-(пиримидин2-ил)фенил група, 4- (4,5-дихидротиазол-2-ил)

хлорофенилна група, 2,6-дихлорофенилна
група, 4-метоксифенилна група, пиридин-2-ил

фенил група или 6-фенилпиридазин-3-ил група
и

група или пиридин-3-ил група,
или негова фармацевтски прифатлива сол.

Z претставува фенилна група, 2флуорофенилна група, 3-флуорофенилна

има уште 3 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 14/54, C 12N 15/85

геномски фрагмент од глодар којшто го кодира

(11) 10291
(21) 2019/247

(13) Т1
(22) 15/03/2019

зрелиот IL-15 полипептид од глодар со
геномски фрагмент од човечкиот IL-15 ген

(45) 31/05/2020
(30) US201361891013P 15/10/2013 US

којшто го кодира зрелиот човечки IL-15
полипептид за да формира хуминизиран IL-15

(96) 15/10/2014 EP16192440.2

ген,

(97) 26/12/2018 EP3138397
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old

кадешто хуманизираниот IL-15 ген ги содржи
сите IL-15 не-протеински-кодирачки ексони од

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591 , US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

глодар и регулаторни региони во спротивен
правец од првиот протеин-кодирачки ексон од

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ROJAS, Jose F.; LAI, Ka-Man Venus and

IL-15 ген на глодар и изразувањето на
хуманизираниот IL-15 ген е под контрола на

MURPHY, Andrew J
(54) ХУМАНИЗИРАНИ IL-15 ЖИВОТНИ

споменатите регулаторни региони и

(57) 1 Генетски модифициран глодар чијшто

кадешто хуманизираниот IL-15 ген резултира во
изразувањето на IL-15 протеин којшто кога е

геном содржи:
замена на едногениот локус IL-15 од глодар со

зрел е целосно човечки.
има уште 12 патентни барања
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(51) H 04N 19/117, H 04N 19/159, H 04N 19/82, H

квантизираните коефициенти за

04N 19/593, H 04N 19/6H 04N 19/176

трансформирање,

(11) 10292
(21) 2019/248

(13) Т1
(22) 18/03/2019

каде што, кога големината на блокот за
трансформирање е поголема од 4х4, единицата

(45) 31/05/2020
(30) KR 20100074462 31/07/2010 KR and KR

за скенирање (131) ги дели квантизираните
коефициенти за трансформирање на

20110062603 28/06/2011 KR
(96) 29/07/2011 EP17160949.8

множество од под-блокови и го скенира
множеството на под-блокови и квантизираните

(97) 03/04/2019 EP3211898
(73) M&K Holdings Inc. 3rd Floor Kisan
Building, 67 Seocho-Daero 25-Gil Seocho-Gu

коефициенти за трансформирање од секој под-

Seoul 06586, KR
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

предикција,
каде што, кога избраниот режим на интра

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

предикција е хоризонтален режим, моделот на
скенирање е вертикално скенирање,

(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock
(54) АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

каде што информацијата која ја покажува

блок користејќи модел на скенирање определен
во согласност со избраниот режим на интра

(57) 1 Апарат за енкодирање на слика,

позицијата на последниот коефициент различен
од нула од квантизираниот блок за

апаратот содржи:
единица за интра предикција (150)

трансформирање е пренесена до декодер, и
каде што единицата за интра предикција (150)

конфигурирана да генерира блок за предикција
кој кореспондира со постоечки блок согласно

вклучува:
единица за генерирање на референтни пиксели

режимот на интра предикција избран од

(151) конфигурирана за да генерира

множество на режими на интра предикција;
единица за трансформирање (120)

референтни пиксели користејќи достапни
референтни пиксели од постоечкиот блок кога

конфигурирана да трансформира резидуален
блок добиен со калкулирање разлика помеѓу

постојат недостапни референтни пиксели;
единица за филтрирање на референтни

оригиналниот блок од постоечкиот блок и
блокот за предикција за да генерира блок за

пиксели (152) конфигурирана за да адаптивно
филтрира референтни пиксели соседни на

трансформирање;

постоечкиот блок врз база на избраниот режим

единица за квантизирање (130) конфигурирана
да го квантизира блокот за трансформирање за

на интра предикција и големината на
постоечкиот блок;

да генерира квантизиран блок за
трансформирање користејќи големина на

единица за генерирање на блок за предикција
(153) конфигурирана за да го генерира блокот

чекорот на квантизација;
единица за скенирање (131) конфигурирана да

за предикција од постоечкиот блок согласно
избраниот режим на интра предикција; и

скенира квантизирани коефициенти за

единица за филтрирање на блок за предикција

трансформирање од квантизираниот блок за
трансформирање за да генерира едно-

(154) конфигурирана за да адаптивно филтрира
некои пиксели за предикција од блокот за

димензионални (1D) квантизирани коефициенти
за трансформирање; и

предикција врз база на избраниот режим на
интра предикција и големината на постоечкиот

единица за ентропи кодирање (140)
конфигурирана да ги ентропи-кодира 1D

блок.
има уште 2 патентни барања
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(57) 1 Полипептид кој што има Fc регион на

(51) C 07K 14/55, C 07K 16/00, A 61K 38/20
(11) 10293
(21) 2019/249

(13) Т1
(22) 18/03/2019

човечко IgG1 антитело каде што споменатиот
Fc ре-ги¬он соди N297G мутација, со користење

(45) 31/05/2020
(30) US 201361784669 P 14/03/2013 US

на EU шема за нумерирање, и споменатиот Fc
реги¬он на човечки IgG1 има најмалку 90 %

(96) 14/03/2014 EP14769541.5

идентичност со аминокиселинската низа

(97) 06/03/2019 EP2970441
(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive

изложена во НИЗА ИД БР: 3 или ја содржи
аминокиселинската низа изложена во НИЗА ИД

Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(74) Друштво за застапување од областа на

БР: 4; и по¬на¬таму каде што А287 и L306;
V259 и L306; R292 и V302; или V323 и 1332, со

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

користење на EU шемата за нумерирање, на
аминокиселинската низа изложена во НИЗА ИД

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

БР: 3 или НИ¬ЗА ИД БР: 4 се заменети со

(72) KANNAN, Gunasekaran
(54) ПОЛИПЕПТИДИ СО АГЛИКОЗИРАНИ FC

цистеин.
има уште 6 патентни барања
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карактеризира со тоа што тој се состои од крут

(51) B 65D 77/04, B 67D 1/08, B 67D 1/04
(11) 10294
(21) 2019/250

(13) Т1
(22) 18/03/2019

надворешен кон¬тејнер (2) со релативно висока
пропустливост на кислородот, флексибилен

(45) 31/05/2020

внатрешен кон¬тејнер (3) за храната (4) и

(30) BE 201100352 09/06/2011 BE
(96) 15/05/2012 EP12735427.2

најмалку еден среден контејнер (5) кој што го
опколува внатреш¬ниот контејнер (3), при што

(97) 26/12/2018 EP2718223
(73) Cardiff Group, Naamloze Vennootschap

ниту средниот контејнер (5) ниту внатрешниот
контејнер (3) не¬маат релативно висока

Bruinstraat 70 3520 Zonhoven, BE
(74) Друштво за застапување од областа на

пропустливост на кислородот, со што средниот
контејнер (5) од една страна, и втор среден

индустриската сопственост ЖИВКО

контејнер (5) или внатрешниот контејнер (3)

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

поставен во рамките на најмалку еден среден
контејнер (5) од друга страна, дефинираат еден

(72) STANDAERT, Geert Norbert R. and
VANDEBRIEL, Imar
(54) КОНТЕЈНЕР ЗА ЧУВАЊЕ НА ТЕЧНА
ХРАНА И НЕЈЗИНО ИСПУШТАЊЕ ПОД

простор (16), при што просторот (16) има
средство за создавање притисок и /или

ПРИТИСОК

средство за создавање притисок (24), така што

(57) 1 Контејнер (1) за чување на течна храна
(4) и нејзино испуштање под притисок во

кога СО2 влегува во просторот (16), средниот
контејнер (5) со ова е турнат кон надворешниот

соодветни порции преку канал за испуштање кој
што може да се затвора и кој што води од

контејнер (2) и се врши притисок врз
внатрешниот контејнер (3).

контејне¬рот кон нанадвор, што се

има уште 14 патентни барања

контејнерот (1) е опремен со вр¬с¬ка (23) која
што е поврзана со просторот за изворот на
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(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи

(51) A 61K 39/00, A 61K 9/127, A 61K 48/00
(11) 10251

(13) Т1

наночестички коишто содржат барем еден

(21) 2019/264

(22) 21/03/2019

катјонски липид, барем еден неутрален
помагачки липид и РНА којшто кодира барем

(45) 31/05/2020
(30) WO2012EP01319 26/03/2012 -(96) 25/03/2013 EP13713356.7

еден антиген за употреба на постапка за
добивање на барем еден антиген за

(97) 27/02/2019 EP2830593
(73) TRON - Translationale Onkologie an der

професионален антиген за презентирање на
клетки во слезината на субјект, споменатата

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

постапка содржи системско администрирање на

Universität Mainz gemeinnützige GmbH and
BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH

фармацевтски состав кај субјект,
кадешто антигенот е болест-поврзана со

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE and An
der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

антиген или предизвикува имун одговор против
болест-поврзана со антиген или клетки коишто

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

изразуваат болест-поврзана со антиген и
кадешто наночестичките се липоплекси коишто

(72) SAHIN, Ugur; KREITER, Sebastian; HAAS,

содржат

Heinrich; DIKEN, Mustafa; FRITZ, Daniel; MENG,
Martin; KRANZ, Lena, Mareen and REUTER,

(i) DOTMA и DOPE во моларен однос од 8:2 до

Kerstin
(54) РНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА

3:7, особено од 7:3 до 5:5, кадешто односот на
полнења на позитивни полнења на DOTMA кон

ИМУНОТЕРАПИЈА

негативни полнења во RNA е 1.6:2 до 1:2,
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особено 1.4:2 до 1.1:2; или

(iii) DOTAP и DOPE во моларен однос на 8:2 до

(ii) DOTMA и холестерол во моларен однос од

3:7, особено од 7:3 до 5:5, кадешто односот на

8:2 до 3:7, особено од 7:3 до 5:5, односот на
полнења на позитивни полнења на DOTMA кон

полнења на позитивни полнења на DOTMA кон
негативни полнења RNA е 1.6:2 до 1:2, особено

негативни полнења во RNA е RNA е 1.6:2 до
1:2, особено 1.4:2 до 1.1:2; или

1.4:2 до 1.1:2.
има уште 2 патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4162
(11) 10270
(13) Т1

(72) HOOD, John; KC, Sunil Kumar and KIBAR,
Osman
(54) ГАМА-ДИКЕТОНИ ЗА ТРЕТМАН И
СПРЕЧУВАЊЕ НА СТАРЕЕЊЕ И БРЧКИ НА

(21) 2019/1061

(22) 17/12/2019
(45) 31/05/2020

(30) US201462039786P 20/08/2014 US
(96) 20/08/2015 EPA15833863.2

КОЖАТА

(97) 09/10/2019 EP3206686
(73) Samumed, LLC 9381 Judicial Drive
Suite 160 San Diego, California 9212US

естетскиот изглед на кожата на субјект,

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

формулата I, или негова дерматолошки
прифатлива сол:

(57) 1 Козметичка метода за подобрување на
методата содржи администрирање на субјектот
на ефективна количина од соединение со
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групата составена од несупституиран -C1-6
алкил, -C1-3 халоалкил, халид, -OR3, и CN;
R2 е супституент прикачен на прстен B и е
независно селектиран на секој појавување од
групата составена од несупституиран -C1-6
алкил, -CH2OH, -CH2N(R3b)2, -C1-3 халоалкил,
халид, -OR3, и CN;
секој R3 е независно селектиран од групата

назначено со тоа, што:
Прстен е 7-12 член хетероарил, под услов да

составена од H, несупституиран -C1-6 алкил, и -

јаглероден атом на прстенот е прикачен на

C1-3 халоалкил;
секој R3b е независно селектиран од групата

карбонил јаглеродот;
Прстен B е селектиран од групата составена од

составена од H и несупституиран -C1-3 алкил;
секој n е 0 до 10; и

фенил и 5-6 член хетероарил, под услов да
јаглероден атом на прстенот е прикачен на

секој m е 0 до 5.
има уште 14 патентни барања

карбонил јаглеродот;
R1 е супституент прикачен на прстен А и е
независно селектиран на секој појавување од
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(51) F 01D 1/22, F 03B 3/12, F 03B 17/06, F 03B

(120) вклучува конкавна страна и конвексна

13/12, F 03B 13/22

страна, при што конвексната страна е заоблена

(11) 10271
(21) 2019/1062

(13) Т1
(22) 17/12/2019

на различен начин од конкавната страна, така
што: 1) конкавната страна на една лопатка

(45) 31/05/2020
(30) US201113236955 20/09/2011 US

(120) се сретнува со конвексната страна на
соседната лопатка (120) на барабанот (110) при

(96) 19/09/2012 EP12833351.5
(97) 27/11/2019 EP2758655
(73) Waterotor Energy Technologies Inc.

непречено, во суштина линеарно преминување
од конкавната страна на едната лопатка (120)

236 Metcalfe Street,Suite 210 Ottawa ON K2P
1R3, CA

(120), 2) секоја лопатка (120) е потесна на
зашилениот крај наспроти барабанот (110)

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

споредено со дното на барабанот (110) и 3)
рабниот дел на секоја лопатка (120), сместен во

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

суштина наспроти барабанот (110), дефинира
рамнина која што е во суштина паралелна на

(72) Ferguson, Fredereck D..
(54) СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЕНИ
ВОДЕНИ РОТОРИ

рамнината дефинирана со површината на

(57) 1 Систем (100), кој што се состои од:

дефлектор на проток (150) потопен со
барабанот (110) за да насочи најмалку одреден

барабан (110) потопен во вода и кој што се
протега хоризонтално по должината на

дел од протокот на вода во подрачјето
дефинирано со една лопатка (120); и

централната оска (102) помеѓу прва точка (104)

електричен генератор (170) поврзан со

на првата страна на барабанот (110) и втора
точка (106) на втората страна на барабанот

барабанот за да ја претвора ротационата
енергија произведена со вртењето околу оската

(110) која што се наоѓа спротивно од првата
страна;

(102) во електрична енергија, каде што
системот (100) работи во различни брзини на

точно три заоблени лопатки (120) закачени за
барабанот (110) така што лопатките (120), кога

проток на вода кои што се движат во распон од
0,44704 метри во секунда (1 милја на час, MPH)

се придвижени со протокот на водата

до над 8.9408 метри во секунда (20 MPH) и

вертикално на централната оска (102), се во
состојба да предизвикаат ротирање на

понатаму каде што ротацијата на барабанот
(110) генерира или нагорна или надолна сила

барабанот (110) околу централната оска (102),
и каде што попречниот пресек на секоја лопатка

врз барабанот (110) во водата.
има уште 9 патентни барања

кон конвексната страна на соседната лопатка

барабанот (110) која што се наоѓа помеѓу
рабниот дел и централната оска (102);
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(51) C 08L 5/12, C 08L 5/08, A 61K 8/33, A 61K

(54) СОСТАВ НА ФИЛЕР ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА

8/73, A 61K 9/00, A 61L 27/20, A 61Q 19/08
(11) 10272
(13) Т1

ЛИПОАТРОФИЈА

(21) 2019/1063

од:
(а) агароза во количина помеѓу 2.6% и 5% од

(57) 1 Состав на инјекционен филер направен

(22) 17/12/2019
(45) 31/05/2020

(30) IT2013MI00507 04/04/2013 IT

тежината;

(96) 31/03/2014 EP14727909.5
(97) 25/09/2019 EP2981303
(73) ADVANCED AESTHETIC
TECHNOLOGIES,INC. One Brookline Place,

(б) хијалуронска киселина или нејзина
фармацевтски прифатлива сол во количина

Suite 427 Brookline,MA 02445, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

(д) опционално барем еден протеин или амино
киселина.

бр.27/2/22, 1000 Скопје

има уште 10 патентни барања

помеѓу 0.1% и 4% од тежината;
(в) фосфатно-пуферирана солен раствор; и

(72) MATTEUZZI,Mauro
(51) A 61K 39/13
(11) 10273
(21) 2019/1064

(30) US201161564877P 30/11/2011 US and
(13) Т1
(22) 17/12/2019

US201261694957P 30/08/2012 US
(96) 29/11/2012 EP17179863.0

(45) 31/05/2020

(97) 20/11/2019 EP3251691
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(73) Boehringer Ingelheim Animal Health USA

a) NDV-F ген којшто има полинуклеотидна

Inc. 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500

секвенца како што е прикажана во SEQ ID NO:

Duluth, GA 30096, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

оперативно поврзана со SV40 промотер и SV40
полиA сигнал и вметнатa во IG1 локусот на HVT

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BUBLOT, Michel; MEBATSION, Teshome;

геном; или
b) NDV-F ген којшто има полинуклеотидна

PRITCHARD, Joyce and LINZ, Perry
(54) РЕКОМБИНАНТНИ ХВМ ВЕКТОРИ

секвенца како што е прикажана во SEQ ID NO:
5, оперативно поврзана со SV40 промотер и

КОИШТО ИЗРАЗУВААТ АНТИГЕНИ ОД

SV40 полиA сигнал и вметнатa во IG1 локусот

ПАТОГЕНИ ОД ПТИЦА И НИВНИ УПОТРЕБИ

на HVT геном.
има уште 7 патентни барања

(57) 1 Состав или вакцина којшто содржи
вектор на рекомбинантен херпесвирус од
мисирка ХВМ (HVT), кадешто ХВМ векторот
содржи или:
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(51) A 61K 31/519, A 61P 37/00

(72) ALLEN,Rodger Anthony; BARONE,

(11) 10274

(13) Т1

Francesca; FAHY, William Anthony and NAYAR,

(21) 2019/1065

(22) 17/12/2019

Saba
(54) СПЕЦИФИЧЕН ТРИФЛУОРОЕТИЛ

(45) 31/05/2020
(30) GB20150006786 21/04/2015 GB
(96) 20/04/2016 EP16719356.4

КИНОЛОН АНАЛОГ ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕТО НА СЈОРГЕНОВ СИНДРОМ

(97) 02/10/2019 EP3285772
(73) UCB Biopharma SPRL Allée de la

(57) 1 N-{(R)-1-[8-хлоро-2-(1-оксипиридин-3ил)кинолин-3- ил]-2,2,2-трифлуороетил}-пиридо

Recherche 60 1070 Brussels, BE

[3,2-d]пиримидин-4-иламин или негова

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

фармацевтска прифатлива сол за употреба во
лекувањето на и/или заштита од Сјоргенов
синдром.
има уште 1 патентни барања
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(51) C 07B 59/00, C 07D 487/04, A 61K 31/519, A
61P 35/00

(73) Vartex Pharmaceuticals Inc. 50 Northern
Avenue 15th Floor Boston,MA 02210, US

(11) 10275

(13) Т1

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(21) 2019/1066

(22) 18/12/2019

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(45) 31/05/2020
(30) US201361912636P 06/12/2013 US;
US201462008220P 05/06/2014 US and

ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје
(72) DAVIS,Christopher, John;

US201462058819P 02/10/2014 US
(96) 05/12/2014 EP14815187.1

FRAYSSE,Damien; ETXEBARRIA I JARDI,Gorka;
PEGG,Simon; PIERARD,Francoise;

(97) 18/09/2019 EP3077397

PINDER,Joanne; CHARRIER,Jean-Damien;
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каде што

STUDLEY,John; SHAW,David,Matthew;

Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19

PANESAR,Maninder; ALEM,Naziha;

a)

ZWICKER,Carl; SANGHVI,Tapan;
WALDO,Michael; MEDEK,Ales and

се деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9,
Y10 и Y11 се независни водород или

ZHANG,Yuegang
(54) СОЕДИНЕНИЕ 2-АМИНО-6-ФЛУОРО-N-[5-

деутериум;
b)
Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19

ФЛУОРО-ПИРИДИН-3-ИЛ]ПИРАЗОЛО[1,5A]ПИРИМИДИН-3-КАРБОКСАМИД КОРИСНО

се деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9,
Y10 и Y11 се водород; опционо каде што:

КАКО ИНХИБИТОР НА ATR КИНАЗА, НЕГОВА

i)

ПОДГОТОВКА И НЕГОВИ РАЗЛИЧНИ
ЦВРСТИ ОБЛИЦИ И РАДИОАКТИВНО

X3 е -12C(O)-; или каде што:
ii)
XX4, X5, X6, X7, X8 и X9 се 12C;

ОЗНАЧЕНИ ДЕРИВАТИ

X3 е -13C(O)-; и
X2 е 13C;

(57) 1 Соединение со формула I-B:

XX2, X4, X5, X6, X7, X8 и X9 се 12C; и

c)
Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 е
Y19 се деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8,
Y9 и Y10 се назависен водород и деутериум;
опционо каде што Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16,
Y17, Y18 и Y19 се деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5,
Y6, Y7, Y8, Y9 и Y10 се водород.
d)
каде што Y2, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16,
Y17, Y18 и Y19 се деутериум и YY3, Y4, Y5, Y6,
Y7, Y8, Y9, Y10 и Y11 се независно водород или
деутериум; опционо каде што Y2, Y12, Y13,
Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 се деутериум, a
YY3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, и Y11 се
водород;
e)
Y12, Y13, Y18 и Y19 се деутериум и
YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y1Y14,
Y15, Y16 и Y17 се водород или деутериум;
опционо каде што Y12, Y13, Y18 и Y19 се
I-B

деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9,
Y10, Y1Y14, Y15, Y16 и Y17 се водород.

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:

f)
кад што Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10 и
Y11 се деутериум и YY2, Y12, Y13, Y14, Y15,

YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y1Y12,
Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 се

Y16, Y17, Y18 и Y19 се независно деутериум
или водород; опционо каде што Y3, Y4, Y5, Y6,

независно водород или деутериум; под услов
најмалку еден од YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8,

Y7, Y8, Y9, Y10 и Y11 се деутериум и YY2, Y12,
Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 се водород;
g)
Y2 и Y11 се деутериум и YY3, Y4, Y5,

Y9, Y10, Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и
Y19 е деутериум;
а секој од XX2, X4, X5, X6, X7, X8 и X9 е

Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16,
Y17, Y18 и Y19 се деутериум или водород;

независна 12C или 13C;
X3 е независно -12C(O)- или -13C(O)-; и

опционо каде што Y2 и Y11 се деутериум и YY3,
Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y14, Y15,
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Y16, Y17, Y18 и Y19 се водород.
h)

X3 е -13C(O)-; и

Y2 е деутериум и YY3, Y4, Y5, Y6, Y7,

X1 и X8 се 13C;

Y8, Y9, Y10, Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17,
Y18 и Y19 се деутериум или водород; опционо

ili
j)

каде што Y2 е деутериум и YY3, Y4, Y5, Y6, Y7,
Y8, Y9, Y10, Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17,

Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17,
Y18 и Y19 е независно водород или деутериум;

Y18 и Y19 се водород; опционо каде што:
i)
XX2, X4, X5, X6, X7 и X8 се 12C;

опционо каде што Y11 е деутериум и YY2, Y3,
Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y14, Y15,

X3 е -12C(O)-; и

Y16, Y17, Y18 и Y19 се водород; опционо каде

X9 е 13C; или
ii)
XX2, X8 и X9 се 12C;

што:
XX4, X5, X6, X7, X8 и X9 се 12C;

X3 е -12C(O)-; и
X4, X5, X6 и X7 се 13C;

X3 е -12C(O)-; и
X2 е 13C.

iii)
X2, X4, X5, X6, X7, X8 и X9 се 12C;
X3 е -12C(O)-; и

има уште 9 патентни барања

X1 е 13C; или
iv)

X2, X4, X5, X6, X7 и X9 се 12C;
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(72) MULDER, Imke; PATTERSON, Angela
Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin
(51) A 61P 35/00, A 61P 11/06
(11) 10276
(13) Т1

and RAFTIS, Emma
(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ

(21) 2019/1067

(22) 18/12/2019

СОЕВИ

(45) 31/05/2020

(57) 1 Состав кој содржи бактерија депонирана

(30) GB201510467 15/06/2015 GB and
GB201520501 20/11/2015 GB

под пристапниот број NCIMB 42380 или
бактерија која има 16s rRNK секвенца што е

(96) 15/06/2016 EP18165143.1

најмалку 98% идентична со SEQ ID NO: за

(97) 23/10/2019 EP3360559
(73) 4D Pharma Research Limited Life

употреба во постапка на лекување на или
спречување на неутрофилна астма.

Sciences Innovation Building Cornhill Road
Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB

има уште 11 патентни барања

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

(51) A 61K 31/7088, A 61K 31/712, A 61P 21/00

Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP and 4-1-OgawaHigashi-cho Kodaira-shi Tokyo 187-8551, JP

(11) 10277

(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2019/1068

(22) 18/12/2019

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

(45) 31/05/2020
(30) JP2014124157 17/06/2014 JP
(96) 16/06/2015 EP15810097.4
(97) 04/12/2019 EP3159409
(73) Nippon Shinyaku Co., Ltd. and National

(72) TAKEDA Shin'ichi; NAGATA Tetsuya;
WATANABE Naoki and TONE Yuuichirou
(54) АНТИСМИСЛЕНА НУКЛЕИНСКА
КИСЕЛИНА ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА

Center of Neurology and Psychiatry 14,

ДИШЕНОВАТА МУСКУЛАТУРНАТА

Kisshoin Nishinosho Monguchicho Minami-ku

ДИСТРОФИЈА
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(57) 1 Aнтисмислениот олигомер кој што се

човечкиот ген за дистрофин, или неговата

состои од нуклеотидната секвенца одбрана од

фармацевтски прифатлива сол или хидрат.

групата што ја сочинуваат SEQ ID NO 6 дo 9, и
го индуцира прескокнување на ексонот 44 во

има уште 11 патентни барања

(51) C 07K 14/47

(72) KLOSTERMANN, Andreas and

(11) 10278

(13) Т1

(21) 2019/1069

(22) 18/12/2019

STOCKHAUS, Jörg
(54) АНТАГОНИСТИ НА КАЛИУМСКИОТ
КАНАЛ KV1.3

(45) 31/05/2020
(30) GB20140008135 08/05/2014 GB
(96) 07/05/2015 EP15721694.6

(57) 1 Соединение кое опфаќа или се состои
од секвенца на амино киселина од SEQ ID No.:

(97) 30/10/2019 EP3140318
(73) selectION Therapeutics GmbH, DE

25.
има уште 8 патентни барања

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

супстанција каде што еластичноста и

(51) A 61K 47/34, A 61K 9/70, A 61K 9/00
(11) 10279

(13) Т1

обликувањето на слојот од полимерни нано

(21) 2019/1070

(22) 18/12/2019

влакна обезбедуват контакт на слојот со
избраниот ѕид од усната шуплина, со што се

(45) 31/05/2020
(30) CZ20110000024 17/01/2011 CZ
(96) 12/12/2011 EP11819049.5

овозможува добра пенетрација на лекот и/или
друга физиолошки активна супстанција во овој

(97) 23/10/2019 EP2665464
(73) InStar Technologies a.s. nám. Tomáse Bati

ѕид, или можен трансфер преку него во
васкуларниот систем и во човекови или

419 391 02 Sezimovo Ústí, CZ

животински организми,

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

каде што обработливоста и еластичноста на
слојот од нано влакна се овозможени за време

(72) STRANSKA,Denisa; KLABANOVA, Adela;
DOLEZAL, Pavel; VRBATA, Petr; BERKA, Pavel

на производството на слојот од нано влакна
преку електростатско предење без игли, во кое

and MUSILOVA, Marie
(54) НОСАЧ ЗА ОРОМУКОЗАЛ, ОСОБЕНО ЗА

истовремено со полимерот исто така и лекот
и/или друга физиолошки активна супстанција се

СУБЛИНГВАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА

подложени на предење, кои потоа се нанесени

ФИЗИОЛОШКИ АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ
(57) 1 Носач на оромукозал за администрација

во слојот од нано влакна на начин да се
ослободат, и

на физиолошки активни супстанции,
карактеризиран со тоа што се состои од барем

каде што носачот понатаму содржи еластичен и
обработлив оромукозален не-атхезивен

еден еластичен слој (1) од полимерни нано
влакна обликуван согласно на обликот од

покривен слој (2) од една страна на носачот
додека другата страна од слојот од полимерни

селектиран ѕид од усната шуплина на кој треба

нано влакна останува слободна и со помош на

да биде применет, каде што еластичниот слој
(1) од полимерни нано влакна содржи лек кој се

тоа носачот може да биде фиксиран на
селектираниот ѕид од усната шуплина.

ослободува и/или друга физиолошки активна

има уште 6 патентни барања
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(51) C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 38/17, A 61K
39/00
(11) 10280
(21) 2019/1072

(72) WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet;
WALTER, Steffen; FRITSCHE, Jens and SONG,

(13) Т1
(22) 19/12/2019

Colette
(54) Нова имунотерапија против неколку

(45) 31/05/2020

тумори, како на пример, канцер на белите

(30) GB201313987 05/08/2013 GB;
GB201403297 25/02/2014 GB and

дробови, вклучувајќи неситноклеточен
белодробен карцином

US201361862213P 05/08/2013 US
(96) 04/08/2014 EP14750175.3

(57) 1 Пептид што се состои од
аминокиселинската секвенца според SEQ ID

(97) 09/10/2019 EP3030255
(73) Immatics Biotechnologies GmbH

No. 5 (MXRA5-001), при што спомнатиот пептид
има способност да се врзува со молекул на

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

хуманиот главен хистокомпатибилен комплекс

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

(MHC) I класа.
има уште 14 патентни барања

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(51) C 07D 401/14, A 61K 31/444, A 61K 31/506,
A 61P 3/08, A 61P 35/00, A 61P 9/10, A 61P 3/06,

(72) CAMACHO GÓMEZ, Juan Alberto; CASTROPALOMINO LARIA,Julio Cezar and MENDOZA

A 61P 11/08, A 61P 11/06, A 61P 25/28

LIZALDEZ, Adela
(54) ДЕРИВАТИ НА 2-АМИНОПИРИДИН КАКО
АДЕНОЗИН A2Б РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТИ И

(11) 10281
(21) 2019/1075

(13) Т1
(22) 19/12/2019

ЛИГАНДИ НА МЕЛАТОНИН МТ3 РЕЦЕПТОРИ

(45) 31/05/2020
(30) ES20150030233 25/02/2015 ES

(57) 1 Соединение со формула (I):

(96) 19/02/2016 EP16705187.9
(97) 04/12/2019 EP3262034
(73) Palobiofarma, S.L. Tecnocampus Mataró,
3 Avenida Ernest Lluch, 32 Planta 4 Oficina 1
08302 Mataró-Barcelona, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
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којшто содржи јаглерод, водород и еден или
повеќе азотни атоми, опционално супституиран
со еден или повеќе супституенти избрани од
групата составена од халоген атом, C1-C4
халоалкил, линеарен или разгранет C1-C6
алкил, C3-C12 циклоалкил, линеарен или
разгранет C1-C6 алкокси и C3-C12
циклоалкокси групи;

кадешто:

N-оксид на споменатите соединенија и негова
фармацевтска прифатлива сол, под услов да

- R1 претставува халоген атом или водороден
атом;

соединението со формула (I) не е:
- 5-(пиридин-4-ил)-6-(пиридин-4-ил)пиридин-2-

- R2 претставува шест-член хетероарил прстен
којшто содржи јаглерод, водород и еден или
повеќе азотни атоми, опционално супституиран

амин
- 5-(пиридин-3-ил)-6-(пиридин-3-ил)пиридин-2-

со еден или повеќе супституенти избрани од
групата составена од халоген атом, C1-C4

амин

халоалкил, линеарен или разгранет C1-C6
алкил, C3-C12 циклоалкил, линеарен или

- 5-(пиразин-2-ил)-6-(пиридин-4-ил)пиридин-2амин

разгранет C1-C6 алкокси и C3-C12

- 5-(4-метилпиридин-2-ил)-6-(пиридин-4ил)пиридин-2-амин

циклоалкокси групи;
- R3 претставува шест-член хетероарил прстен

има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 487/04
(11) 10282

(13) Т1

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

(21) 2019/1076

(22) 23/12/2019

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(45) 31/05/2020
(30) US201562195023P 21/07/2015 US and

(72) GÉRARD, Baudouin; SHIZUKA,Manami;
MILLER,Michael Louis and SILVA,Richard A.
(54) МЕТОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ЦИТОТОКСИЧНИ ДЕРИВАТИ НА

US201662327973P 26/04/2016 US
(96) 21/07/2016 EP16745961.9

БЕНЗОДИАЗЕПИН

(97) 02/10/2019 EP3325483
(73) ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street
Waltham, MA 0245US
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(51) C 07K 16/28
(11) 10283

(13) Т1

(21) 2019/1077

(22) 23/12/2019

(57) 1 Фармацевтски состав за системска
администрација којшто содржи фармацевтски
прифатлив носач и EGFR-хостирачки вектор
којшто содржи двојна-низа на (дн)РНК

(45) 31/05/2020
(30) US20080139698P 22/12/2008 US
(96) 22/12/2009 EP16177258.7

молекула, (дн)РНК носач и EGFR-врзувачки
пептид или полипептид, кадешто споменатиот

(97) 23/10/2019 EP3098239
(73) Targimmune Therapeutics AG
Hochbergerstrasse 60c 4057 Basel, CH

(дн)РНК носач е линеарен полиетилеимин

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

молекула е не-ковалентно поврзана за
споменатиот (дн)РНК носач.

(72) LEVITZKI,Alexander and SHIR, Alexei
(54) EGFR-ХОСТИРАЊЕ НА РНК ВЕКТОР СО
ДВОЈНА-НИЗА ЗА СИСТЕМАТСКО

има уште 6 патентни барања

ковалентно поврзан за поли(етилен гликол)
(PEG), и кадешто споменатата (дн)РНК

ЛЕКУВАЊЕ НА РАК
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(51) C 07D 519/00, C 07D 487/04, C 07D

(72) BANVILLE, Jacques; LAWRENCE, R.

513/04, A 61K 31/433, A 61K 31/4355, A 61K
31/5025, A 61P 7/02

Michael; RÉMILLARD, Roger; GAGNON, Marc;
DUBÉ, Laurence; GUY, Julia; PRIESTLEY,

(11) 10284
(21) 2019/1079

(13) Т1
(22) 23/12/2019

Eldon Scott; POSY, Shoshana L.; MAXWELL,
Brad D.; WONG, Pancras C.;

(45) 31/05/2020
(30) US201261638577P 26/04/2012 US and

RUEDIGER,Edward H.; DEON, Daniel H. and
MILLER, Michael M.
(54) ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОТИАДИАЗОЛ

US201361787680P 15/03/2013 US
(96) 24/04/2013 EP17172927.0
(97) 30/10/2019 EP3243826
(73) Bristol-Myers Squibb Company and
Université de Montréal Route 206 and

И ИМИДАЗОПИРАЗИН KAKO ИНХИБИТОРИ
НА ПРОТЕАЗНО АКТИВИРАН РЕЦЕПТОР 4

Province Line Road Princeton, NJ 08543 , US
and 2900 Édouard-Montpetit Boulevard

(57) има уште патентни барања

(PAR4) ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ТРОМБОЦИТНА
АГРЕГАЦИЈА

Montréal, Québec H3T 1J4, CA
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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10275

T1

8A61P19/00

8C07D213/74

10290

T1

8A61K31/7088

8A61K31/712

10277

T1

8C07D417/12

8C07D213/74

10290

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

10279

T1

8H04N19/159

8H04N19/159

10292

T1

8C07D213/82

8C07D213/82

10252

T1

8H04N19/593

8H04N19/159

10292

T1

8A61K9/20

8A61K9/46

10254

T1

8B67D1/08

8B67D1/04

10294

T1

8E06B3/263

8E06B3/263

10265

T1

8E04H9/02

8H01H31/02

10264

T1

8E06B3/964

8E06B3/263

10265

T1

8A61Q19/08

8A61L27/20

10272

T1

8A61K31/69

8A61K31/4995

10268

T1

8A61K39/13

8A61K39/13

10273

T1

8A61K31/7068

8A61K31/4995

10268

T1

8C07K14/47

8C07K14/47

10278

T1

8C07D207/26

8C07D207/26

10269

T1

8C07D498/16

8C07D498/18

10248

T1

8C07D239/86

8C07D207/26

10269

T1

8A61K38/00

8C07K7/08

10249

T1

8C07D413/12

8C07D207/26

10269

T1

8A61K45/06

8C07K7/08

10249

T1

8A61K39/00

8A61K38/17

10280

T1

8C07K14/47

8C07K7/08

10249

T1

8A61K31/506

8C07D401/14

10281

T1

8A61P29/00

8A61K31/192

10253

T1

8A61P25/28

8C07D401/14

10281

T1

8C07D405/06

8A61P35/00

10257

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

10281

T1

8E06B7/14

8E06B3/263

10265

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

10285

T1

8A61K31/407

8A61K31/4995

10266

T1

8C07C303/28

8C07C69/618

10286

T1

8A61K31/513

8A61K39/395

10267

T1

8A61K39/295

8A61K39/02

10288

T1

8C07K16/28

8A61K39/395

10267

T1

8A01N33/02

8A01N33/02

10261

T1
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8A61K31/4439

8C07D213/74

10290

T1

8F03B13/12

8F03B13/12

10271

T1

8A61K31/501

8C07D213/74

10290

T1

8F03B17/06

8F03B13/12

10271

T1

8C07D409/14

8C07D213/74

10290

T1

8A61P21/00

8A61K31/712

10277

T1

8C07K16/00

8C07K14/55

10293

T1

8A61K47/34

8A61K9/00

10279

T1

8C04B40/02

8C04B40/02

10263

T1

8A61K9/70

8A61K9/00

10279

T1

8F16F15/04

8H01H31/02

10264

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË
SË DREJTËS SË PATENTAVE
(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit,
lloji i dokumentit
(73)

(51)

(11)

(13)

4D Pharma Research Limited

A 61P 35/00

MK/P/2019/1067

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 11/06

MK/P/2019/1067

T1

ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES,INC.

A 61K 8/33

MK/P/2019/1063

T1

ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES,INC.

A 61K 8/73

MK/P/2019/1063

T1

ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES,INC.

A 61K 9/00

MK/P/2019/1063

T1

ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES,INC.

C 08L 5/12

MK/P/2019/1063

T1

ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES,INC.

C 08L 5/08

MK/P/2019/1063

T1

ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES,INC.

A 61Q 19/08

MK/P/2019/1063

T1

ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES,INC.

A 61L 27/20

MK/P/2019/1063

T1

AFT Pharmaceuticals Limited

A 61P 29/00

MK/P/2019/0223

T1

AFT Pharmaceuticals Limited

A 61P 19/00

MK/P/2019/0223

T1

AFT Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/167

MK/P/2019/0223

T1

AFT Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/192

MK/P/2019/0223

T1

Alesco S.r.l.

A 61K 9/16

MK/P/2019/0233

T1

Alesco S.r.l.

A 61K 33/26

MK/P/2019/0233

T1

Aluk Societe Anonyme

E 06B 7/14

MK/P/2019/0236

T1

Aluk Societe Anonyme

E 06B 3/263

MK/P/2019/0236

T1

Aluk Societe Anonyme

E 06B 3/58

MK/P/2019/0236

T1

Aluk Societe Anonyme

E 06B 7/10

MK/P/2019/0236

T1

Aluk Societe Anonyme

E 06B 3/964

MK/P/2019/0236

T1

Amgen Inc.

C 07K 14/55

MK/P/2019/0249

T1

Amgen Inc.

A 61K 38/20

MK/P/2019/0249

T1

Amgen Inc.

C 07K 16/00

MK/P/2019/0249

T1

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.

A 61K 39/13

MK/P/2019/1064

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 35/00

MK/P/2019/0218

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 39/005

MK/P/2019/0218

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07K 16/28

MK/P/2019/0218

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07K 7/08

MK/P/2019/0220

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 37/02

MK/P/2019/0220

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 45/06

MK/P/2019/0220

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 38/12

MK/P/2019/0220

T1
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Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 38/00

MK/P/2019/0220

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07K 14/47

MK/P/2019/0220

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 3/10

MK/P/2019/0241

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 401/04

MK/P/2019/0241

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 401/14

MK/P/2019/0241

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 409/14

MK/P/2019/0241

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 417/14

MK/P/2019/0241

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 31/454

MK/P/2019/0241

T1

Cardiff Group, Naamloze Vennootschap

B 65D 77/04

MK/P/2019/0250

T1

Cardiff Group, Naamloze Vennootschap

B 67D 1/04

MK/P/2019/0250

T1

Cardiff Group, Naamloze Vennootschap

B 67D 1/08

MK/P/2019/0250

T1

Chintala, Sandeep Kumar

H 04R 29/00

MK/P/2019/0229

T1

Chintala, Sandeep Kumar

H 04M 1/60

MK/P/2019/0229

T1

Dana-Farber Cancer Institute, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0221

T1

Dr. Falk Pharma GmbH

A 61K 9/46

MK/P/2019/0224

T1

Dr. Falk Pharma GmbH

A 61K 9/20

MK/P/2019/0224

T1

Dr. Falk Pharma GmbH

A 61K 31/58

MK/P/2019/0224

T1

Dr. Falk Pharma GmbH

A 61K 9/00

MK/P/2019/0224

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

A 61P 35/00

MK/P/2019/0227

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 405/06

MK/P/2019/0227

T1

Ellipses Pharma Limited

A 61K 31/135

MK/P/2019/0201

T1

Ellipses Pharma Limited

A 61K 31/165

MK/P/2019/0201

T1

FUJIFILM Corporation

C 07H 15/203

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 69/96

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07H 15/04

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07H 13/08

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07H 13/04

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07D 333/32

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07H 17/02

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

A 61K 31/7068

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07B 53/00

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 303/28

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 309/73

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 45/00

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 67/29

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 68/06

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 69/28

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 69/618

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 69/76

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 69/78

MK/P/2019/0242

T1

FUJIFILM Corporation

C 07C 69/92

MK/P/2019/0242

T1
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FUJIFILM Corporation

C 07H 15/18

MK/P/2019/0242

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0239

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

A 61K 45/06

MK/P/2019/0239

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2019/0239

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2019/0239

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

A 61K 33/24

MK/P/2019/0239

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

A 61K 31/337

MK/P/2019/0239

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

A 61K 31/513

MK/P/2019/0239

T1

Fuchs Petrolub SE

C 07C 51/41

MK/P/2019/0230

T1

Fuchs Petrolub SE

C 10M 117/02

MK/P/2019/0230

T1

Fuchs Petrolub SE

C 10M 117/04

MK/P/2019/0230

T1

Fuchs Petrolub SE

C 10M 117/06

MK/P/2019/0230

T1

Fuchs Petrolub SE

C 10N 50/10

MK/P/2019/0230

T1

Fuchs Petrolub SE

C 10N 10/02

MK/P/2019/0230

T1

Fuchs Petrolub SE

C 10N 10/04

MK/P/2019/0230

T1

Fuchs Petrolub SE

C 10N 40/04

MK/P/2019/0230

T1

Fuchs Petrolub SE

C 10M 121/04

MK/P/2019/0230

T1

Gerresheimer Bünde GmbH

A 61M 5/00

MK/P/2019/0243

T1

Gerresheimer Bünde GmbH

A 61M 5/32

MK/P/2019/0243

T1

Gerresheimer Bünde GmbH

A 61M 5/31

MK/P/2019/0243

T1

Helsinn Healthcare SA

A 01N 33/02

MK/P/2019/0231

T1

Helsinn Healthcare SA

A 61K 31/13

MK/P/2019/0231

T1

Helsinn Healthcare SA

A 61K 9/06

MK/P/2019/0231

T1

Helsinn Healthcare SA

A 61K 47/10

MK/P/2019/0231

T1

Helsinn Healthcare SA

A 61K 31/74

MK/P/2019/0231

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

C 07K 7/06

MK/P/2019/1072

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

C 07K 7/08

MK/P/2019/1072

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 39/00

MK/P/2019/1072

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/17

MK/P/2019/1072

T1

ImmunoGen, Inc.

C 07D 498/18

MK/P/2019/0219

T1

ImmunoGen, Inc.

C 07D 498/16

MK/P/2019/0219

T1

ImmunoGen, Inc.

C 07D 487/04

MK/P/2019/1076

T1

InStar Technologies a.s.

A 61K 9/70

MK/P/2019/1070

T1

InStar Technologies a.s.

A 61K 9/00

MK/P/2019/1070

T1

InStar Technologies a.s.

A 61K 47/34

MK/P/2019/1070

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 213/82

MK/P/2019/0222

T1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

C 07K 14/135

MK/P/2019/0228

T1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

A 61K 39/155

MK/P/2019/0228

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/117

MK/P/2019/0248

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/159

MK/P/2019/0248

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/82

MK/P/2019/0248

T1
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M&K Holdings Inc.

H 04N 19/593

MK/P/2019/0248

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/61

MK/P/2019/0248

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/176

MK/P/2019/0248

T1

National Center of Neurology and Psychiatry

A 61K 31/7088

MK/P/2019/1068

T1

National Center of Neurology and Psychiatry

A 61P 21/00

MK/P/2019/1068

T1

National Center of Neurology and Psychiatry

A 61K 31/712

MK/P/2019/1068

T1

ORBIX SOLUTIONS

B 28B 11/24

MK/P/2019/0234

T1

ORBIX SOLUTIONS

C 04B 40/02

MK/P/2019/0234

T1

ORBIX SOLUTIONS

C 04B 18/00

MK/P/2019/0234

T1

Palobiofarma, S.L.

A 61P 11/06

MK/P/2019/1075

T1

Palobiofarma, S.L.

A 61P 11/08

MK/P/2019/1075

T1

Palobiofarma, S.L.

A 61P 25/28

MK/P/2019/1075

T1

Palobiofarma, S.L.

A 61P 3/06

MK/P/2019/1075

T1

Palobiofarma, S.L.

C 07D 401/14

MK/P/2019/1075

T1

Palobiofarma, S.L.

A 61P 35/00

MK/P/2019/1075

T1

Palobiofarma, S.L.

A 61P 9/10

MK/P/2019/1075

T1

Palobiofarma, S.L.

A 61K 31/506

MK/P/2019/1075

T1

Palobiofarma, S.L.

A 61K 31/444

MK/P/2019/1075

T1

Palobiofarma, S.L.

A 61P 3/08

MK/P/2019/1075

T1

Pfizer Inc.

C 07D 217/24

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 217/22

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 217/02

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 215/48

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 209/52

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 207/273

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 207/26

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 239/86

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 413/12

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 405/14

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 405/12

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 403/12

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 401/14

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 401/12

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 263/24

MK/P/2019/0232

T1

Pfizer Inc.

C 07D 239/88

MK/P/2019/0232

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 45/06

MK/P/2019/0238

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/407

MK/P/2019/0238

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/4995

MK/P/2019/0238

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/513

MK/P/2019/0238

T1

Pharma Mar S.A.

A 61P 35/00

MK/P/2019/0238

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/69

MK/P/2019/0238

T1
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Pharma Mar S.A.

A 61K 31/704

MK/P/2019/0238

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/7068

MK/P/2019/0238

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 38/15

MK/P/2019/0238

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/519

MK/P/2019/0238

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/337

MK/P/2019/0240

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/475

MK/P/2019/0240

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/4995

MK/P/2019/0240

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/513

MK/P/2019/0240

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/519

MK/P/2019/0240

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/69

MK/P/2019/0240

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/7068

MK/P/2019/0240

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 38/15

MK/P/2019/0240

T1

Pharma Mar S.A.

A 61K 45/06

MK/P/2019/0240

T1

Pharma Mar S.A.

A 61P 35/00

MK/P/2019/0240

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2019/0247

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 14/54

MK/P/2019/0247

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2019/0247

T1

Samumed, LLC

A 61K 31/4162

MK/P/2019/1061

T1

Samumed, LLC

C 07D 471/04

MK/P/2019/1061

T1

Sarepta Therapeutics, Inc.
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
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH

C 12N 15/113

MK/P/2019/0226

T1

A 61K 9/127

MK/P/2019/0264

T1

A 61K 48/00

MK/P/2019/0264

T1

A 61K 39/00

MK/P/2019/0264

T1

Targimmune Therapeutics AG

C 07K 16/28

MK/P/2019/1077

T1

Teqball Holding S.à r.l.

A 63B 69/00

MK/P/2019/0225

T1

Teqball Holding S.à r.l.

A 63B 67/04

MK/P/2019/0225

T1

Terna Rete Italia S.p.A.

H 01H 31/02

MK/P/2019/0235

T1

Terna Rete Italia S.p.A.

H 01H 9/02

MK/P/2019/0235

T1

Terna Rete Italia S.p.A.

F 16F 7/10

MK/P/2019/0235

T1

Terna Rete Italia S.p.A.

F 16F 15/04

MK/P/2019/0235

T1

Terna Rete Italia S.p.A.

E 04H 9/02

MK/P/2019/0235

T1

UCB Biopharma SPRL

A 61P 37/00

MK/P/2019/1065

T1

UCB Biopharma SPRL

A 61K 31/519

MK/P/2019/1065

T1

Ube Industries, Ltd.

A 61P 43/00

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

A 61P 19/00

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

A 61P 11/06

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

A 61P 11/00

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

A 61K 31/506

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

A 61K 31/501

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

A 61K 31/444

MK/P/2019/0246

T1
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Ube Industries, Ltd.

A 61K 31/4439

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

C 07D 417/12

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

C 07D 417/14

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

C 07D 401/14

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

C 07D 213/74

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

C 07D 409/14

MK/P/2019/0246

T1

Ube Industries, Ltd.

C 07D 405/14

MK/P/2019/0246

T1

United States Gypsum Company

F 26B 15/12

MK/P/2019/0217

T1

United States Gypsum Company

B 28B 19/00

MK/P/2019/0217

T1

United States Gypsum Company

B 28B 11/24

MK/P/2019/0217

T1

United States Gypsum Company

B 28B 17/00

MK/P/2019/0217

T1

Université de Montréal

C 07D 519/00

MK/P/2019/1079

T1

Université de Montréal

A 61K 31/5025

MK/P/2019/1079

T1

Université de Montréal

A 61P 7/02

MK/P/2019/1079

T1

Université de Montréal

C 07D 487/04

MK/P/2019/1079

T1

Université de Montréal

A 61K 31/433

MK/P/2019/1079

T1

Université de Montréal

A 61K 31/4355

MK/P/2019/1079

T1

Université de Montréal

C 07D 513/04

MK/P/2019/1079

T1

Vartex Pharmaceuticals Inc.

A 61K 31/519

MK/P/2019/1066

T1

Vartex Pharmaceuticals Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2019/1066

T1

Vartex Pharmaceuticals Inc.

C 07B 59/00

MK/P/2019/1066

T1

Vartex Pharmaceuticals Inc.

C 07D 487/04

MK/P/2019/1066

T1

Waterotor Energy Technologies Inc.

F 01D 1/22

MK/P/2019/1062

T1

Waterotor Energy Technologies Inc.

F 03B 3/12

MK/P/2019/1062

T1

Waterotor Energy Technologies Inc.

F 03B 17/06

MK/P/2019/1062

T1

Waterotor Energy Technologies Inc.

F 03B 13/22

MK/P/2019/1062

T1

Waterotor Energy Technologies Inc.

F 03B 13/12

MK/P/2019/1062

T1

Zoetis Services LLC

A 61K 39/02

MK/P/2019/0244

T1

Zoetis Services LLC

A 61K 39/295

MK/P/2019/0244

T1

Zoetis Services LLC

A 61K 39/12

MK/P/2019/0244

T1

Zoetis Services LLC

A 61K 39/12

MK/P/2019/0245

T1

Zoetis Services LLC

A 61K 39/02

MK/P/2019/0245

T1

Zoetis Services LLC

A 61K 39/295

MK/P/2019/0245

T1

selectION Therapeutics GmbH

C 07K 14/47

MK/P/2019/1069

T1
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE
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. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të
dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe
përkthimi
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht
kombinimi i ngjyrave
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve
dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2019/1398

интернет;комерцијално-информативни

(220) 13/12/2019

(442) 31/05/2020
(731) Маклер ДМП ДООЕЛ – Виница ул.
Љупчо Сантов бр.6, 2310, Виница, MK

агенции;комерцијални информации и

(540)

потрошувачи];комерцијална
администрација за издавање лиценци за

советување на потрошувачите
[советувалиште за

стоки и услуги за други
лица;книговодство;испитување на јавното
мислење;изработка на изводи од
сметки;изнајмување штандови за
продажба;изнајмување рекламен
простор;изнајмување рекламен
материјал;изнајмување машини за

(591) црна, црвена, бела

фотокопирање;изнајмување билборди
[паноа за рекламирање];изнајмување

(551) индивидуална
(510, 511)

автомати [за цигари или

кл. 35 деловно управување на
спортисти;деловно управување за

пијалаци];експерти за
ефикасност;економско

независни вршители на
услуги;вработување персонал;бизниси

прогнозирање;договарање претплати за
телекомуникациски услуги за трети

(услуги за преместување на

лица;договарање претплата на весници за
трети лица;директно рекламирање преку

бизнисите);бизнис проценки;бизнис
пребарување;бизнис менаџмент на

пошта;дизајнирање рекламен

хотели;бизнис менаџмент кај уметничките
професии;бизнис истражување;бизнис

материјал;деловно управување со
програми за рефундирање за

испитување;бизнис информации;барање
спонзорства;аутсорсинг услуги [поддршка

други;дистрибуција на
примероци;изнајмување време за

на бизниси];аукционерство;ангажирање

рекламирање преку
медиумите;консултации за стратегија на

надворешни фирми за административно
управување со компании;ангажирање

комуникации во рекламирање;лепење

манекени за рекпамирање или
промовирање на производи;анализа на

плакати;малопродажба и големопродажба
на фармацевтски, ветеринарни и

цените;ажурирање на рекламниот
материјал;ажурирање и одржување

хигиенски препарати и медицински
материјал;маркетинг;маркетинг

податоци во компјутерски бази на

истражување;обезбедување деловни
информации преку веб-

податоци;ажурирање и одржување
информации во регистри;административна

страница;обезбедување комерцијални и

обработка на нарачките за
купување;агенции за увоз и извоз;агенции

деловни контактинформации;обезбедување онлајн пазар

за рекламирање;агенции за
вработување;консултации за стратегија на

за купувачи и продавачи на стоки и
услуги;објавување рекламни

комуникации во односи со

текстови;огласување со плаќање по
клик;одговор (телефонски одговор) за

јавноста;консултации за раководење со
персонал;компјутерско рекламирање преку
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претплатниците што не се

телевизиска продажба;производство на

достапни;односи со јавноста;оптимизација

рекламни

за пребарувачи;оптимизација на
сообраќајот на интернет-

филмови;фотокопирање;фактурирање;сов
етување за бизнис работење;советување

страници;организирање изложби за
комерцијални или рекламни

за организирање на
работењето;составување пописи на

цели;организирање модни ревии за
промотивни цели;организирање трговски

информации за комерцијални или
рекламни цели;телевизиско

саеми за комерцијални или рекламни

рекламирање;умножување

цели;пишување лични биографии за
други;подготвување платни

документи;услуги за дизајн на страници, за
рекламни цели;услуги за набавки за трети

списоци;подготовување даночни
уплати;помош во водењето бизнис;помош

лица [купување производи и услуги за
други фирми];услуги за посредување во

за комерцијално или индустриско
управување;советување за бизнис

трговија;услуги за пријавување
данок;услуги за следење на печатените

работење и организација;собирање

вести;услуги за управување со деловни

статистички податоци;собирање
информации во компјутерските бази на

проекти за градежни проекти;услуги на
деловно посредување кои се однесуваат

податоци;служби за споредување на
цените;систематизација на информации

на поврзување на потенцијални приватни
инвеститори со претприемачи кои бараат

во компјутерски бази на
податоци;секретарски услуги;рекламни

средства
кл. 36 агенции за наплаќање долгови;

огласи (ширење на рекпамните

агенции за недвижности; штедилници;

огласи);рекламирање преку
радио;рекпамирање преку

фискално проценување; финансиско
управување со исплатата на надомести за

пошта;рекламирање;регистрација на
писмена комуникација и

други; финансиско управување;
финансиско спонзорирање; финансиски

податоци;ревизија;раководење
(советодавни услуги за бизнис

услуги; финансиски проценки
[осигурување, банкарство, недвижнини];

раководење);раководење со датотеки

финансиски информации; факторинг

(компјутеризирано раководење со
дарореки), психолошко тестирање за

[администрирање на побарувачката на
една организација со посредство на

селекција на персонал;професионално
бизнис консултирање;промовирање на

надворешен орган]; услуги поврзани со
индивидуални сефови во банки; услуги на

продажбата за трети лица;пребарување
податоци во компјутерски датотеки за

фондови за помош за позајмување; услуги
за советување во врска со задолжување;

трети лица;преговарање и склучувањље

услуги за плаќање пензија; услуги за

трговски трансакции за трети
лица;преговори за бизнис контакти со

ликвидирање претпријатија, финансиски
работи; услуги за берзанско посредување;

други;презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за

управување со станбени згради;
управување со недвижни имоти; трговија

малопродажба;претставување на
производите;продукција на програми за

за акции и обврзници; статистички услуги;
советување во врска со финансии;
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советување во врска со осигурување;

антиквитети; депонирање скапоцености

служби за кредитни картички;

кл. 39 автобуски превоз; бродски превоз;

разменување пари; проценка за
надоместок на штета [финансиска

влечење; влечење возила; возачки услуги;
воздушен транспорт; давање инструкции

проценка]; прибирање добротворни
средства; пренесување средства

за возење за туристички цели;
дистрибуирање електрична енергија;

(електронско пренесување средства);
посредување при осигурување;

дистрибуирање енергија; дополнување на
готовина во банкомати; испорачување

посредување за хартии од вредност;

цвеке; испорачувањестоки порачани по

посредници за недвижности;
порамнување, финансиско; поморско

пошта; испорачување стоки;
испорачување пакети; изнајмување ѕвона

осигурување; позајмување врз основа на
залог; осигурување од пожар; осигурување

за нуркање; изнајмување патнички
автобуси; изнајмување навигациски

од несреќи; осигурување на живот;
осигурување; осигурителни информации;

системи; изнајмување на мотори на
авиони; изнајмување места за паркирање;

организирање наплаќање; организирање

изнајмување магацини; изнајмување

на финансирањето за градежни проекти;
обезбедување финансиски информации

ладилници; изнајмување коњи;
изнајмување контејнери за складирање;

преку интернет; наплаќање кирија;
нумизматичка проценка; лизинг на фарми;

изнајмување замрзнувачи; изнајмување
електрични ладилници за вино;

лизинг на недвижности; купување на
кредит; кредитирање со заложно

изнајмување гаражи; изнајмување возила;
изнајмување бродови; изнајмување

обезбедување; кредити со отплата на

багажници за возила што се монтираат на

рати; капитални инвестиции; инвестирање
средства; изнајмување станови;

кров; изнајмување автомобили за трки;
изнајмување авиони; завиткување стоки;

изнајмување канцеларии [недвижности];
изнајмување заеднички канцеларии за

железнички превоз; изнајмување автобуси;
изнајмување автомобили; изнајмување

работење; издавање патнички чекови;
издавање кредитни картички; издавање

инвалидски колички; изнајмување
камиони; изнајмување костуми за нуркање;

вредносни купони; известување за цени на

информирање за превоз; информирање за

хартии од вредност; здравствено
осигурување; заеми; заеднички фондови;

сообраќајот; испорачување весници;
испорачување пораки; услуги за

доверителство; давање заеми врз основа
на хипотеки; гаранции; верификација на

преселување; управување со превојници
на канали; транспортирање стоки;

чекови; брокерство *; банкарство;
банкарски служби за дебитни картички;

транспортирање; трамвајски превоз;
товарење и растоварање бродови; такси

анализирање (финансиско анализирање);

превоз; спасување; скпадирање (физичко

агенциии за кредити; агенции за станови;
банкарски трансакции од дома;

скпадирање) на електронски зачувани
податоци или документи; складирање

проценување уметнички дела;
проценување поштенски марки;

стоки; складирање информации;
складирање во бродови; складирање;

проценување недвижен имот;
проценување накит; проценување

речен превоз; резервирање места за
патувања; резервации за превоз;
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резервации за патувања; растоварање

за кореспонденција; ноќни клубови;

товар; разгледувања културни

обезбедување видео автомати за забава;

знаменитости и обиколки [туризам];
придружување патници; пренос на

обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се

скапоцености со обезбедување; превоз со
колички; превоз со блиндирано возило;

даунлодираат; обезбедување користење
онлајн музика, која не може да се преземе;

превоз со амбулантна кола; превоз со
автомобили; превоз на товар од брод на

обезбедување користење онлајн видеа,
кои не може да се преземат;

пристаниште со брод за претовар;

обезбедување услуги за караоке;

лансирање сателити за други; логистички
услуги за транспорт; носење багаж;

образовни услуги; обука [тренирање];
објавување книги; објавување текстови, со

операции за спасување [превоз];
организирање крстарења; организирање

исклучок на рекламни текстови;
одржување претстави во живо; одржување

патувања; пакување подароци; пакување
стоки; паркиралишта за автомобили;

часови по фитнес; он-лајн публикување
електронски книги и списанија; опрема за

патнички транспорт; пилотирање;

музеи (обезбедување опрема за музеи)

поморски превоз; поморско посредување;
посредување за превоз; посредување за

[претставувања, изложби]; организирање
балови; организирање време на спортски

шпедиција; поштенски услуги [пораки или
стока]; превезување; превезување и

натпревари; организирање и водење
колоквиуми; организирање и водење

складирање ѓубре; превезување мебел;
превезување патници; превезување по

концерти; организирање и водење
конференции; организирање и водење

цевоводи; превезување со брод за излет;

конгреси; организирање и водење

превезување со камиони; превезување со
траект; превоз на стока со товарни

работилници [обука]; организирање и
водење семинари; организирање и

бродови; услуги на заедничко користење
автомобил; шпедитерски услуги;

водење симпозиуми; организирање избори
на убавици; ставање на располагање на

франкирање пошта
кл. 41 академии [образование];

филмови, кои не можат да се преземаат,
по пат на услуги на пренос на видео

библиотеки за изнајмување книги;

записи на барање; ставање на расплагање

дизајнерски услуги што не се за рекламни
цели; забава; забава со помош на радио;

на телевизиски програми, кои не можат да
се преземат, по пат на услуги на пренос на

забави (планирање забави); забавни
паркови; известување за забави;

видео записи на барање, снимање на
видео ленти ; резервирање места за шоу

известување за рекреација; изнајмување
диск-џокеј; изнајмување звучни записи;

програми; професионално насочување
[совети во врска со образованието и

изнајмување кинематографски филмови;

оспособувањето]; продукција на шоу

изнајмување спортска опрема, со искпучок
на возила; изнајмување спортски терени;

програми; продукција на радио и
телевизиски програми; продукција на

изнајмување стадиони; интернати;
информирање за образование; казина

музика; продавање билети
[забава];прикажување филмови;

[коцкање] (обезбедување опрема во
казина); коцкање [играње за пари]; курсеви

преведување; практична обука
[демонстрирање]; позирање за уметници
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како модели; подучување; пишување

кредитни картички заради откривање

текстови што не се рекламни текстови;

измами преку интернет; енергетска

педагошки истражувања; организирање
спортски натпревари; организирање

ревизија; изнајмување веб [интернет]
сервери; изнајмување компјутери;

натпревари [образование или забава];
организирање модни ревии за забавни

изнајмување компјутерски програми;
изработка на компјутерски програми;

цели; организирање изложби за културни
или образовни цели; организирање

инсталирање компјутерски програми;
истражување и развој за други;

лотарии; школски образовни услуги;

компјутерско програмирање; конверзија на

фотографија; физичко образование;
услуги на личен тренер (фитнес); услуги

компјутерски програми и податоци, освен
физичка конверзија; консултации за

на клубови [забава или образование];
услуги на кампови за летување [забава];

безбедност на податоци; креирање и
дизајнирање за други на индекси на

услуги на игри што се обезбедуваат онлајн од една информатичка мрежа; услуги

информации засновани на интернет
[услуги на информатичка технологија];

на здравствени клубови; услуги на

креирање и одржување веб [интернет]

естрадни уметници [забавувачи]; услуги на
дискотеки; услуги за толкување; услови за

страници за други; надгледување
компјутерски системи заради откривање

рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање)

неовластен пристап или повреда на
податоци; обезбедување алатки за

кл. 42 анализа на компјутерски системи;

пребарување по интернет; обезбедување
научни информации, совети и консултации

анализа на ракопис [графологија];

во однос на намалување на емисијата на

хостирање сервери; хемиски услуги;
чување резервни копии на податоци

јаглен; обновување комјутерски бази на
податоци; обработка во облак [cloud

надвор од мрежата; утврдување
автентичност на уметнички дела; услуги на

computing]; одржување компјутерски
програми; осовременување на

научни лаборатории; услуги на
надворешни фирми во областа на

компјутерските програми; програмирање
компјутерски системи; следење

информациските технологии; услуги на

компјутерски системи со далечински

кодирање податоци; услуги за заштита на
компјутери од вируси; градежно

пристап; советодавни услуги од областа
на телекомуникациските технологии;

советување; графички дизајн; давање
информации за компјутерски технологии и

советодавни услуги од областа на
компјутерската технологија; советодавни

програмирање преку интернет-страници;
давање простор за веб [интернет]

услуги од областа на технологијата;
советување во врска со информатичка

страници; дигитализација на документи

технологија; советување за заштеда на

[скенирање]; дизајнирање [индустриски
дизајн]; електронско зачувување податоци;

енергија; советување за компјутерски
програми; умножување компјутерски

електронско нагледување на податоци за
лична идентификација заради откривање

програми; софтвер како услуга [ѕааѕ];
советување на полето на компјутерски

кражба на идентитет преку интернет;
електронско надгледување на користење

хардвер; советување за правење вебстраници
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кл. 43 хотели; услуги на камповите за
летување; услуги на вашоку ресторан;

(591) портокалова
(531) 26.04.16;26.11.08;26.11.11

услуги во барови; старечки домови; снекбарови; служење храна и пијалаци;

(554)

резервирање пансиони; резервирање
хотели; ресторани; ресторани со

(551) индивидуална
(510, 511)

самопослужување; рецепциски услуги за
привремено сместување [управување со

кл. 42 услуги од областа на
градежништвото (проектирање, ревизија,

пристигнувања и заминувања];

надзор, изведба)

пансиони; обезбедување објекти за
кампување; мотели; летувалишта;

(210) TM 2020/30

кафетерии [експрес ресторани]; кантини;
пансиони за сместување животни;

(442) 31/05/2020
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

резервирање за привремено сместување;
бироа за сместување [хотели, пансиони];

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

бифеа; детски јасли; изнајмување

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

автомати за вода за пиење; изнајмување
за времено сместување; изнајмување

бр. 75, 1000 Скопје

простории за состаноци; изнајмување
столови, маси, чаршави и стакларија

(540)

LEX

изнајмување уреди за готвење;
изнајмување уреди за осветлување;

(551) индивидуална
(510, 511)

изнајмување шатори

кл. 5 фармацевтски производи

изработка на скулптури од храна;
изнајмување преносни градежни објекти *

(210) TM 2020/68
(210) TM 2020/14

(220) 16/01/2020

(220) 31/01/2020

(442) 31/05/2020
(731) Здружение на граѓани Јадрена

(220) 09/01/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво СИВИЛ

група за одржливо производство на
ориз - ОРИЗОВА БРАТИМКА, Чешиново,

ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје ул. 11

Чешиново-Облешево улица Асном бр.
9, во с. Чешиново, Чешиново-

Октомври бр. 21-3/22, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Мојсовска и
Марковски ул. Никола Тримпаре бр. 33/6,
1000, Скопје

Облешево, MK

(540)

за одржливо производство ориз -

(740) Здружение на граѓани Јадрена група
ОРИЗОВА БРАТИМКА, Чешиново,
Чешиново-Облешево ул.Скопска бр.13,
с.Чешиново, Чешиново-Облешево
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

(591) темно зелена, светло зелена, бела
(531) 02.09.14;05.03.20;27.01.06

користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

(551) сертификатна
(510, 511)

луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за

кл. 30 ориз
кл. 31 ориз необработен
(210) TM 2020/75

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(220) 03/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) ДИНОВА - ЈОВАНОВА ЈУЛИЈАНА
ул. Ванчо Мицков бр. 61, Скопје, MK

(210) TM 2020/78

(220) 03/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) ЈАКА НОВА ДОО Скопје ул. Борис
Трајковски бр. 75 А, MK

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28
лок.8, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

PLODIN
(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,

(591) златна, црна, бела
(531) 26.03.15;27.05.24

храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали

(551) индивидуална

за завои; материјали за пломбирање заби,

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(210) TM 2020/77

(220) 03/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) ЈАКА НОВА ДОО Скопје ул. Борис

(210) TM 2020/81

(220) 04/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

Трајковски бр. 75 А, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

(540)

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

AMORON
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(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(540)

hemijska industrija Vršac Beogradski put

Adozin

bb, , 26300, Vršac, RS

(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(210) TM 2020/92

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(220) 10/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Трговско друштво за
производство, трговија и услуги КВАРЦ

FLAVIHEM
(551) индивидуална

ДООЕЛ Охрид

(510, 511)

ул. Гоце Делчев бр. 45, Охрид, MK

кл. 5 фармацевтски производи

(740) Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка
бр. 6/1-3, Скопје
(540)

(210) TM 2020/96

(442) 31/05/2020
(731) NTP "Takstil print" Rr. Magjistralja
Vushtrri-Mitrovicë, Vushtrri 42000, R.
Kosovës, XX

(591) црна, бела
(531) 27.05.24

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

(551) индивидуална
(510, 511)

1000, Скопје
(540)

кл. 25 обувки
(210) TM 2020/94

(220) 11/02/2020

(220) 10/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(591) црна, црвена
(531) 27.05.17
(551) индивидуална

hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кл. 25 облека, обувки и капи, сите овие
производи направени од кожа, текстил и

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

други материјали; чорапи, женски чорапи

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(210) TM 2020/97

FLAVOXOL

(220) 11/02/2020

(551) индивидуална

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за угостителство,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

трговија и услуги ЧАРШИ ДООЕЛ Скопје
Архиепископ Ангелариј бр.2/СТА.
ЧАРШИЈА, Скопје, MK

(210) TM 2020/95

(220) 10/02/2020

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(442) 31/05/2020

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)
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(442) 31/05/2020
(731) Приватна здравствена установа ординација по општа стоматологија
ЕТЕРНАДЕНТ Скопје ул. Орце Николов
бр. 190/1-1, Скопје, MK
(540)
(531) 27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, преработка на месо и месни
производи
кл. 35 продажба на големо и мало на месо
и месни производи
кл. 43 обезбедување на услуги на храна и

(591) црвена, зелена, сина
(531) 02.09.10;26.11.03;27.05.17

пијалоци;ресторани со самопослужување

(551) индивидуална
(210) TM 2020/126

(220) 14/02/2020

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; компјутерско

(442) 31/05/2020
(731) ДПТУ ВЕБСПОТ ДОО увоз - извоз

рекламирање преку интернет; телевизиско
рекламирање; директно рекламирање

Скопје ул."Лермонтова" 3/6, Скопје, MK
(540)

преку пошта; помош во водењето бизнис;
советување за бизнис работење и
организација

(591) црна, зелена

кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,

(510, 511)
кл. 35 промовирање на производи и

имплантологија);здравствена
заштита;здравствени центри;услуги за

услуги на др. лица преку обезбедување
купони, попусти, информации за

советување за здравјето;пластична
хирургија;ортодонтски услуги

спроведување на цени, прегледи на
производи, линкови до малопродажни веб
страни на др. лица и информации за

(210) TM 2020/136

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за производство, промет
и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, с.

попусти што ќе бидат достапни на
интернет страна
кл. 39 транспортни услуги, организирање
патувања

Долно Оризари, Битола ул. 1, с. Долно
Оризари , Битола, MK

кл. 45 лични и општествени услуги што ги

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул.

даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците
(210) TM 2020/135

(220) 18/02/2020

Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола
(540)

(220) 17/02/2020
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малтер за градби; макадам; цемент;
цементни плочки; цементни столбови
(210) TM 2020/138

(591) жолта, црна
(531) 27.05.17;27.05.22

(220) 19/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Deutsche Gesellschaft für

(551) индивидуална
(510, 511)

Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH Antonie Ggrubisic 5, Skopje, MK

кл. 37 изградба; изградба и одржување на

(740) Јана Василевска; Саша Јаневски

цевководи; изградба на штандови и
продавници; асфалтирање; градење

Антоние Грубишиќ 5, Скопје
(540)

фабрики; изнајмување багери;
изнајмување булдожери; изнајмување
градежна опрема; консултации за
градење; малтерисување; молерисување
внатрешност и надворешност; надзор над
градежни работи; услуги поврзани со
каменолом; ѕидарски услуги; ѕидање

(591) бела, сива, темно сина
(210) TM 2020/137

(220) 18/02/2020

(531) 06.01.02;27.05.17

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за производство,трговија

(551) индивидуална
(510, 511)

и услуги СТЕНТОН увоз-извоз, с. Долно

кл. 35 рекламирање, водење на
работење, управување со работи,

Оризари Битола ДОО ул. 1, бб, Долно
Оризари , Битола, MK

канцелариски работи
кл. 39 транспорт, пакување и складирање

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул.
Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола

стоки, организирање патувања

(540)

кл. 41 образование, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности
(210) TM 2020/144

(220) 21/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited Route de France 17,
Boncourt 2926, CH

(591) жолта, црна

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

(531) 27.05.22;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 19 чакал; бетон; бетонски градежни
елементи; асфалт; битумен; вар; варовник;

(540)

гранит; згура (материјал за градба);
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(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти - научни,
наутички, за премер, фотографски,
кинематографски, оптички, за тежинско
мерење, за мерење, за сигнализација, за
проверка (надзор), за спасување на
животи и за едукација; апарати и
инструменти за спроведување,
вкпучување, трансформација,
акумулација, регулација или контрола на
електрична енергија; апарати за

(531) 25.01.19;26.15.01;27.05.13;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

наснимување, пренос или репродукција на
звук или слики; магнетни носачи на

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

податоци, дискови за наснимување;
компакт дискови (“CD”-а), двд дискови

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(“DVD”-а) и други медии за дигитално
наснимување; механизми за апарати кои
се активираат со метални пари; регистер

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

каси, машини за сметање, опрема за
обработка на податоци, компјутери;

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

компјутерски софтвер; противпожарни
апарати; компјутерски програми (софтвер

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

кој може да се даунлодира); софтвер кој
може да се даунлодира во вид на мобилна
апликација

производи од тутун наменети за
загревање
(210) TM 2020/146

(210) TM 2020/147

(220) 24/02/2020

(220) 22/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

(442) 31/05/2020
(731) Riot Games, Inc. (a Delaware

the laws of the State of New Jersey 5959

Los Angeles, CA 90064, US

Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

corporation) 12333 West Olympic Blvd.

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(540)

VALORANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 софтвер за „проширена реалност” за
играње на видео игри кој може да се

(591) сина, црвена, бела
(531) 27.05.17
(551) индивидуална

презема; софтвер за компјутерски игри кој
може да се презема; компјутерски
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програми кои може да се преземаат а кои

уметнички репродукции; празни дневници;

се користат за следење на статус на

календари; цртежи кои се копираат на

различни корисници на услуги на онлајн
интерактивно играње на игри и онлајн

подлога; хартија за виткање на подароци;
честитки; бележници; романи;

поврзување на играчи со други играчи на
сите нивоа на вештини; електронски

транспаренти (банери) од хартија;
разгледници; постери; канцелариски

публикации, имено, стрипови, графички
романи, магазини, прирачници, и билтени

материјал и прибор; налепници;
колекционерски сликички; налепници за

од област на забава и видео игри кои

ѕид; инструменти за пишување

може да се преземаат; софтвер за игри за
мобилни телефони кој може да се

кл. 18 повеќенаменски рачни торби;
фитнес торби; ранци; торби за плажа;

презема; позадини и графички слики за
екран за компјутери, мобилни телефони,

торбици за на каиш; торби за книги;
платнени троби за пазарење; новчаници

таблети кои може да се преземаат;
софтвер за видео игри кој може да се

за метални пари; козметички торбици кои
се продаваат празни; курирски вреќи; мали

презема; софтвер за игри со виртуелна

ранци; ранец (вреќа) со врвца;

реалност за играње на видео игри кој
може да се презема; снимен софтвер со

цилиндрични текстилни торби; торбици за
носење на колкови или преку раме;

„проширена реалност” за играње на видео
игри; снимен софтвер за компјутерски

спортски торби за во теретана; рачни
торбици; футроли за клучеви; торби за

игри; снимен софтвер за копјутерски игри
и прирачници во електронски формат кои

опрема; багаж; корици (футроли) за ознаки
за багаж; ознаки за багаж; курирски торби;

се продаваат како целина; снимен

рачни чадори за сонце; женски ташни;

софтвер за виртуелна реалност за играње
на видео игри; снимен софтвер за видео

ранци; торби за носење на раме; школски
торби; спортски торби; куфери; торби за

игри; кертриџи за видео игри; дискови за
видео игри; звучници; полначи за батерии

пазарење (тоте торби); патниторби;
чадори; несесери кои се продаваат

за лаптопи, мобилни телефони, таблет
компјутери, и други преносни уреди со

празни; торбици кои се носат околу појас;
стапови за одење, паричници

USB; празни USB флеш мемории;

кл. 20 фигурички од пластика; фигурички

компјутерски тастатури; компјутерски
глувчиња; украсни магнети; слушалки-

од винил
кл. 25 облека за

бубици; очила за вид; слушалки; слушалки
кои се користат за компјутери; едноножни

плажа;каиши;капути;костими за игри со
улоги;фустани;ракавици;костими за Ноќ на

стативи (моноподи) за рачни дигитални
електронски уреди, имено, фото апарати,

вештерките;дуксерки со качулка;чорапи и
плетена трикотажа;облека за мали

мобилни телефони, таблет компјутери;

деца;јакни;удобна облека за носење по

подлоги за глувчиња; заштитни навлаки за
мобилни телефони; очила за сонце

дома;панталони;пуловери;облека за
дожд;марами, шалови;блузи,

кл. 16 печатени работи, имено, стрипови,
графички романи, прирачници од област

кошули;шорцеви;здолништа;облека за
спиење; кратки чорапи; долни делови на

на компјутерски игри, прирачници за видео
игри, стратешки упатства за игри;

тренерки; дукс маици; џемпери; костими за
капење; маици со кратки ракави; горни
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делови од облека; подоблека; долна

врзани за игри; обезбедување на онлајн

облека; обувки; покривала за глава

соби за разговори и форуми за

кл. 28 акциони фигурици играчки; акциони
играчки на батерии; кукли полнети со

интерактивна дискусија за пренос на
пораки помеѓу учесниците и играчите на

топчиња; друштвени игри кои се играат на
табла; фигурички кои климаат со глава;

компјутерски и видео игри; обезбедување
на онлајн комуникациски услуги за пренос

карти за играње; декорации и украси за
новогодишни елки (освен слатки и

на пораки помеѓу корисниците на
компјутери за играње на видео игри;

електрично осветлување за новогодишна

услуги на видео, аудио и телевизиски

елка); колекционерски фигурички; маски за
костими; електрични акциони играчки;

пренос (стриминг); услуги на интернетско
емитување преку глобални и локални

играчки во облик на ликови од фантазија;
летечки дискови (играчки); играчки на

компјутерски мрежи; безжичен
електронски пренос на податоци, слики и

надувување; змаеви; манипулативни игри;
механички акциони играчки; моделирани

информации
кл. 41 организирање и водење во живо на

пластични фигурички за играње; салонски

натпреварувања кои се однесуваат на

игри; подароци за прослави во вид на
мали играчки; друштвени игри; плишани

компјутерски и видео игри; организирање
на онлајн натпреварувања за компјутерски

играчки; фигурички за играње кои можат
да се позиционираат; сложувалки; игри за

и видео игри за интерактивни играчи;
услуги на разонода, имено, обезбедување

замислено играње на улоги; полнети
играчки; игри за на маса; играчки кои

на онлајн компјутерски и видео игри;
услуги на разонода, имено, организирање

зборуваат; фигури играчки; маски

на состаноци во живо со обожаватели

(играчки); возила (играчки); оружје за
играње; карти-сликички кои се

(фанови) и конференции со интерактивни
игри помеѓу учесниците во област на

разменуваат, за играње; конзоли за видео
игри; машини за видео игри; кукли од

гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на
разонода, имено, обезбедување на веб

винил
кл. 38 услуги на емитување и пренос

сајтови кои прикажуваат аудио и видео
презентации кои не можат да се

(стриминг) на играње на видео игри и

преземаат од област на компјутерски и

натпреварување во играње на видео игри
по пат на глобални комуникациски мрежи,

видео игри; клубови на обожаватели
(фанови); организирање во живо на

Интернет и безжични мрежи;
комуникациски услуги кои се користат за

натпреварувања за компјутерски и видео
игри и е-спортови; обезбедување на веб

електронски пренос на пораки и податоци;
електронски пренос на податоци, графика,

сајтови кои прикажуваат забавни
информации од област на компјутерски и

слики и пораки помеѓу корисниците на

видео игри; обезбедување на веб сајтови

компјутери за играње на видео игри преку
безжични комуникациски мрежи и

кои прикажуваат електронски публикации
од област на стрипови, графички романи и

Интернет; обезбедување на онлајн
комуникациски врски (линкови) кои ги

приказни со сцени и ликови засновани на
компјутерски и видео игри; обезбедување

пренасочуваат корисниците на веб сајтови
на други локални и глобални веб страници

на онлајн публикации од област на
стрипови, графички романи и приказни со
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сцени и ликови засновани на компјутерски
и видео игри кои не можат да се
преземаат; обезбедување на онлајн
интерактивни компјутерски и видео игри за
повеќе играчи; обезбедување на онлајн
тривиа игри (квизови), совети и стратегии

(591) зелена, жолта, портокалова, кафена,

за компјутерски и видео игри;
обезбедување на онлајн видео игри;

црвена, црна, бела
(531) 05.07.16;25.01.19

обезбедување на услуги на следење на

(551) индивидуална
(510, 511)

корисници на онлајн интерактивно играње
на игри и поврзување на онлајн играчи на

кл. 5 фармацевтски препарати за
лекување и превенција од лошење,

игри со други играчи на сите нивоа на
вештини
(210) TM 2020/148

повраќање, вртоглавица, главоболка,
температура и помали болки, антацидни
препарати

(220) 24/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) TPK d.o.o. Carice Milice 79, Parašin,
RS

(210) TM 2020/154

(220) 26/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна

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

индустриска зона Индустриска 2, 1040

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

Маџари, MK
(540)

(540)

LAFINO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи; мириси и
парфимерија, есенцијални масла
(210) TM 2020/153

(591) бела, виолетова, црна
(531) 08.01.12;25.01.19;27.05.24

(220) 26/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за производство,

(551) индивидуална
(510, 511)

трговија, транспорт и услуги ГЕН
ХОЛДИНГ ДООЕЛ експорт-импорт

кл. 30 бисквити
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со колачи

Гостивар Браќа Гиноски бр. 172,
Гостивар, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(210) TM 2020/155

(220) 27/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

(540)

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО
Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK
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(740) Стево Наумов, адвокат бул.

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

производи од жито, леб, производи од

Скопје
(540)

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); муридии;
мраз

AKTIVA LUXURY
(551) индивидуална

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се

(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

опфатени со другите класи; животни

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
билки и природно цвеќе; храна за

четки; прибор за чистење; челични жици

животни;пивски слад

за стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во

(210) TM 2020/157

градежништвото); стаклени производи,
порцелански и керамички предмети што не

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

се вклучени во другите класи
кл. 24 текстил и текстилни производи кои

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО
Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,

не се опфатени со другите класи; покривки

MK

за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2020/156

(220) 27/02/2020

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,
Скопје

(220) 27/02/2020

(540)

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

AKTIVA TRANSPORT

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

(551) индивидуална

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

метални градежни материјали; метални
иреносни конструкции; метални

Скопје
(540)

материјали за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални
предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во

AKTIVA FOOD
(551) индивидуална
(510, 511)

другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;

инструменти за мерење тежина, мерење,

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
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исклучување, трансформирање,

обучување; апарати и инструменти за

акумулирање, регулирање или контрола

спроведување, вклучување и

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

или слика; магнетски носачи на иодатоци,
дискови за снимање; автоматски машини и

машини за сметање, опрема за обработка

механизми за апаратите што се

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

натувања

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

(210) TM 2020/158

недвижен имот

(220) 27/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

(210) TM 2020/159

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО
Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

MK
(740) Стево Наумов, адвокат бул.

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО
Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

MK

Скопје
(540)

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

(220) 27/02/2020

Скопје
(540)

AKTIVA INVEST
(551) индивидуална

AKTIVA GROUP

(510, 511)
кл. 6 oбични метали и нивните легури;

(551) индивидуална

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални

(510, 511)
кл. 6 oбични метали и нивните легури;

материјали за железнички шини;

метални градежни материјали; метални

неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини;

предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во

неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални

другите клаеи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во

фотографски, кинематографски и оптички

другите клаеи; руди

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
93

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

сигнализирање, проверка (контрола),

од обичен метал што не се вклучени во

апарати и инструменти за спасување и

другите класи; руди

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

апарати и инструменти, како и аиарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

сигнализирање, ироверка (контрола],
аиарати и инструменти за спасување и

или слика; магнетски носачи на иодатоци,

обучување; апарати и инструменти за

дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се

сироведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка

акумулирање, регулирање нли контрола
на електрична екергија; аиарати за

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

кл. 35 рекламирање; водење на

дискови зз снимање; автоматски машини и

работењето; управување со работата;
канцелариски работи

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

(210) TM 2020/160

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

(220) 27/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

гаснење пожар
кл. 35 рекламирање; водење на

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

работењето; управување со работата;

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK

канцеларискк работи
кл. 37 градежни конструкции; понравки;

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали

Скопје
(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и плаиирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

(591) сина, бела, сива
(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална

(210) TM 2020/161

(220) 27/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

метални градежни материјали; метални

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини;

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални

Скопје
(540)

предмети; метални цевки; каси; производи
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нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(591) сина, бела, жолта
(210) TM 2020/162

(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална

(220) 27/02/2020

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,
инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

метални градежни материјали; метални

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини;

MK

неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,
Скопје

предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во

(540)

(740) Стево Наумов, адвокат бул.

другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и аиарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, ироверка (контрола],
аиарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

(591) сина, бела
(531) 27.05.08;27.05.17

сироведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

(551) индивидуална
(510, 511)

акумулирање, регулирање нли контрола
на електрична екергија; аиарати за

кл. 6 обични метали и нивните легури;

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални

дискови зз снимање; автоматски машини и

материјали за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обичен

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

метал; железарија, мали метални
предмети; метални цевки; каси; производи

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

од обичен метал што не се вклучени во

гаснење пожар
кл. 35 рекламирање; водење на

другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

работењето; управување со работата;

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и аиарати и

канцеларискк работи
кл. 37 градежни конструкции; понравки;

инструменти за мерење тежина, мерење,

инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали

сигнализирање, ироверка (контрола],
аиарати и инструменти за спасување и

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и плаиирањето поврзано со

обучување; апарати и инструменти за
сироведување, вклучување и
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исклучување, трансформирање,

материјали за железнички шини;

акумулирање, регулирање нли контрола

неелектрични кабли и жици од обичен

на електрична екергија; аиарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

метал; железарија, мали метални
предмети; метални цевки; каси; производи

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови зз снимање; автоматски машини и

од обичен метал што не се вклучени во
другите класи; руди

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

машини за сметање, опрема за обработка

апарати и инструменти, како и аиарати и

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, ироверка (контрола],

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

аиарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

канцеларискк работи
кл. 37 градежни конструкции; понравки;

сироведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

инсталациски услуги

акумулирање, регулирање нли контрола

кл. 40 обработка на материјали
кл. 42 научни и технолошки услуги и

на електрична екергија; аиарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

истражување и плаиирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови зз снимање; автоматски машини и

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка

(210) TM 2020/163

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(220) 27/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,
инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK

канцеларискк работи
кл. 37 градежни конструкции; понравки;

(740) Стево Наумов, адвокат бул.

инсталациски услуги

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,
Скопје

кл. 40 обработка на материјали
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(540)

истражување и плаиирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

(591) сина, бела
(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21

(210) TM 2020/164

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ

кл. 6 обични метали и нивните легури;

ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр. 188, MK

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални
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кл. 3

(540)

пасти за заби и средства за

плакнење уста
(210) TM 2020/166

(220) 27/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за трговија и услуги ГЕТ
БОДИ ДООЕЛ Скопје ул. Митрополит
Теодосиј Гологанов бр. 26 А, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(531) 26.01.15;26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија, есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за
коса; препарати за нега на забите

(531) 02.07.13;27.05.17
(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции

(510, 511)
кл. 5 витамински производи, диететски

што се користат во медицината, фластери,
средства за дезинфекција

производи и супстанци, додатоци на
исхрана

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со фармацевтски и ветеринарни

кл. 32 пијалоци за спортисти;пијалоци за
спортисти збогатени со протеини;пијалоци
за спортисти со електролити

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, средства

кл. 35 услуги при продажба на мало на
витамински производи и додатоци во

за дезинфекција; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,

исхраната

лосиони за коса; препарати за нега на
забите
(210) TM 2020/165

(210) TM 2020/167

(220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

(220) 27/02/2020

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО
Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,

(442) 31/05/2020
(731) Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,

MK
(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Скопје
(540)

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

HERBAL SMOOTHIE
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сина, сива
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(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21

(210) TM 2020/168

(220) 28/02/2020

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,
инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK

материјали за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обичен

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

метал; железарија, мали метални

Скопје

предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во

(540)

другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и аиарати и

(591) сина, сива, бела
(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21

инструменти за мерење тежина, мерење,

(551) индивидуална

сигнализирање, ироверка (контрола],
аиарати и инструменти за спасување и

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

обучување; апарати и инструменти за
сироведување, вклучување и

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање нли контрола

материјали за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обичен

на електрична екергија; аиарати за

метал; железарија, мали метални

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во

дискови зз снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се

другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

на податоци и компјутери, апарати за

инструменти за мерење тежина, мерење,

гаснење пожар
кл. 35 рекламирање;водење на

сигнализирање, проверка (контрола],
апарати и инструменти за спасување и

работењето;управување со
работата;канцелариски работи

обучување;апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

кл. 37 градежни конструкции; понравки;
инсталациски услуги

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

кл. 40 обработка на материјали

на електрична екергија;апарати за

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и плаиирањето поврзано со

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика;магнетски носачи на податоци,

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

дискови за снимање;автоматски машини и
механизми за апаратите што се

хардвер и софтвер

активираат со жетони;регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка
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на податоци и компјутери, апарати за

инструменти за мерење тежина, мерење,

гаснење пожар

сигнализирање, проверка (контрола],

кл. 35 рекламирање;водење на
работењето;управување со

апарати и инструменти за спасување и
обучување;апарати и инструменти за

работата;канцелариски работи
кл. 37 градежни

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

конструкции;поправки;инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична екергија;апарати за

кл. 42 научни и технолошки услуги и

снимање, пренос или репродукција на звук

истражување и планирањето поврзано со
нив;индустриски анализи и истражувачки

или слика;магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање;автоматски машини и

услуги;изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

механизми за апаратите што се
активираат со жетони;регистарски каси,

(210) TM 2020/169

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

(220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,
инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

гаснење пожар

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK

работата;канцелариски работи
кл. 37 градежни

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

конструкции;поправки;инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали

Скопје

кл. 42 научни и технолошки услуги и

(540)

истражување и планирањето поврзано со
нив;индустриски анализи и истражувачки

кл. 35 рекламирање;водење на
работењето;управување со

услуги;изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(591) сина, сива, бела
(210) TM 2020/170

(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална

(220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,
инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини;

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални

Скопје
(540)

предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во
другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(591) сина, сива, бела

апарати и инструменти, како и апарати и

(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21
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(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО
Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини;

MK

неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,
Скопје

предмети; метални цевки; каси; производи

(540)

(740) Стево Наумов, адвокат бул.

од обичен метал што не се вклучени во
другите класи; руди

AKTIVA BUILDING
(551) индивидуална

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

легури;метални градежни
материјали;метални преносни

сигнализирање, проверка (контрола],

конструкции;метални материјали за
железнички шини;неелектрични кабли и

апарати и инструменти за спасување и
обучување;апарати и инструменти за

жици од обичен метал;железарија, мали

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

метални предмети;метални
цевки;каси;производи од обичен метал

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична екергија;апарати за

што не се вклучени во другите класи;руди
кл. 19 неметални градежни материјали;

снимање, пренос или репродукција на звук

цврсти неметални цевки за градба;
асфалт, катран и битумен, неметални

или слика;магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање;автоматски машини и

преносни конструкции; споменици што не

механизми за апаратите што се
активираат со жетони;регистарски каси,

се од метал
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

инсталациски услуги

гаснење пожар

(210) TM 2020/172

кл. 35 рекламирање;водење на
работењето;управување со

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за информатички

работата;канцелариски работи
кл. 37 градежни

инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН
ДОО Скопје

конструкции;поправки;инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали

бул. Кузман Јосифовски бр. 15,
Аеродром, 1000, Скопје, MK

кл. 42 научни и технолошки услуги и

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

истражување и планирањето поврзано со
нив;индустриски анализи и истражувачки

Скопје

услуги;изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2020/171

(220) 28/02/2020

(540)

TRANSFORMIFY
(551) индивидуална

(220) 28/02/2020
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(510, 511)

(731) Друштво за информатички

кл. 42 научни и технолошки услуги и

инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

ДОО Скопје бул. Кузман Јосифовски бр.
15, Аеродром, 1000, Скопје, MK

услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; развој на компјутерски

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

платформи; консултантски услуги за
компјутерска безбедност; хостинг на

Скопје
(540)

компјутерски страници [веб-страници];
платформа како услуга [PaaS]; развој на
софтвер во рамките на објавување на
софтвер; изнајмување компјутери;
компјутерско програмирање; изработка на
компјутерски програми; обновување
компјутерски бази на податоци;

(591) портокалова, жолта, розова,

одржување компјутерски програми;

виолетова, сина, темно сина
(531) 26.04.09;26.04.15;27.05.17

анализа на компјутерски системи;
програмирање компјутерски системи;

(551) индивидуална

креирање и одржување веб [интернет]
страници за други; инсталирање

(510, 511)
кл. 42 научни и технолошки услуги и

компјутерски програми; конверзија на
компјутерски програми и податоци, освен

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

физичка конверзија; советување во врска

услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; развој на компјутерски

со компјутерски програми; изнајмување
веб [интернет] сервери; следење

платформи; консултантски услуги за

компјутерски системи со далечински
пристап; софтвер како услуга [ЅааЅ];

компјутерска безбедност; хостинг на
компјутерски страници [веб-страници];

советување во врска со информатичка
технологија; хостирање сервери; чување

платформа како услуга [PaaS]; развој на
софтвер во рамките на објавување на

резервни копии на податоци надвор од

софтвер; изнајмување компјутери;
компјутерско програмирање; изработка на

мрежата; електронско зачувување
податоци; давање информации за

компјутерски програми; обновување

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници; обработка во

компјутерски бази на податоци;
одржување компјутерски програми;

облак [Cloud computing]; услуги на
надворешни фирми во областа на

анализа на компјутерски системи;
програмирање компјутерски системи;

информациските технологии; советодавни

креирање и одржување веб [интернет]
страници за други; инсталирање

услуги од областа на компјутерската
технологија; консултации за безбедност на

компјутерски програми; конверзија на

податоци; услуги на кодирање податоци
(210) TM 2020/173

компјутерски програми и податоци, освен
физичка конверзија; советување во врска

(220) 28/02/2020

со компјутерски програми; изнајмување
веб [интернет] сервери; следење

(442) 31/05/2020
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компјутерски системи со далечински

материјали; брошури, флаери, сувенири

пристап; софтвер како услуга [ЅааЅ];

кл. 41 образовни услуги; забава; спортски

советување во врска со информатичка
технологија; хостирање сервери; чување

и културни активности; организирање
фестивали во природа; организирање

резервни копии на податоци надвор од
мрежата; електронско зачувување

фестивали на отворено; организирање на
спортски и планинарски активности;

податоци; давање информации за
компјутерски технологии и програмирање

организирање на културни и едукативни
настани; организирање на програми за

преку интернет-страници; обработка во

обуки на млади; организирање натпревари

облак [Cloud computing]; услуги на
надворешни фирми во областа на

[образование или забавај; организирање
спортски натпревари; услови за

информациските технологии; советодавни
услуги од областа на компјутерската

рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање); организирање изложби за

технологија; консултации за безбедност на
податоци; услуги на кодирање податоци

културни или образовни цели; планирање
забави; разонода; известување за
рекреација; он-лајн публикување;

(210) TM 2020/175

објавување текстови, со исклучок на
рекламни текстови; услуги на спортски

(220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Планинарски Спортски Клуб
ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ-МУРАТО Битола

кампови; организирање и водење
работилници [обука]; обука [тренирање]

and Друштво за авантуристички
туризам, угостителство и услуги

(210) TM 2020/176

АРКАДИА АДВЕНТУРЕ ТРАВЕЛ увоз-

(220) 27/02/2020

извоз ДООЕЛ Битола ул. Прилепска бр.
51 А-9, Битола, MK and ул. Тодор

(442) 31/05/2020
(731) Tav-Tech Ltd. Haatzmaut Street, Top
Rasco Building 40 PO Box 1167, Yehud,

Паница бр. 24-2/6, Битола, MK

56000, IL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) Друштво за застапување од областа

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JETPEEL
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.01.16;27.05.17
(551) индивидуална

кл. 10 хируршки, медицински и забарски
апарати и инструменти; апарати за

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;

естетска масажа; ништо од
горенаведеното не е поврзано со апарати

управување со работи; канцелариски
работи; рекламни огласи; објавување

и инструменти за лупење

рекламни текстови; промоција и
рекламирање на спортски настани и

(210) TM 2020/178

фестивали; маркетинг на настани и

(220) 28/02/2020
(442) 31/05/2020

активности; изготвување на рекламни
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(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

Здравје без рецепт
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции адаптирани за

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

медицинска употреба; додатоци во
исхраната за луѓе; минерални додатоци во
исхраната; витамини и витамински

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции адаптирани за
медицинска употреба; додатоци во

додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за

исхраната за луѓе; минерални додатоци во
исхраната; витамини и витамински

медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за

додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за

деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат амино киселини;
аналгетици; медицински чаеви; билни

медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за
деконгестија на нос; додатоци во

екстракти за медицинска употреба; сирупи
за медицинска употреба; раствори за

исхраната кои содржат амино киселини;
аналгетици; медицински чаеви; билни

контактни леќи; препарати за чистење
контактни леќи

екстракти за медицинска употреба; сирупи
за медицинска употреба; раствори за

кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори
кл. 35 рекламирање; компјутерско

контактни леќи; препарати за чистење
контактни леќи
кл. 10 медицински апарати и инструменти;

рекламирање преку интернет; водење на
работење; управување со работи;

назални аспиратори
кл. 35 рекламирање; компјутерско

канцелариски работи
(210) TM 2020/179

рекламирање преку интернет; водење на

(220) 28/02/2020

работење; управување со работи;
канцелариски работи

(442) 31/05/2020
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,

(210) TM 2020/180

(220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

Скопје, MK
(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции адаптирани за

(210) TM 2020/182

медицинска употреба; додатоци во
исхраната за луѓе; минерални додатоци во

(442) 31/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

исхраната; витамини и витамински

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за

DE

медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат амино киселини;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 02/03/2020

(740) Друштво за застапување од областа

аналгетици; медицински чаеви; билни
екстракти за медицинска употреба; сирупи
за медицинска употреба; раствори за
контактни леќи; препарати за чистење
контактни леќи
кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори
кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; водење на
работење; управување со работи;

(551) индивидуална
(510, 511)

канцелариски работи

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2020/181

(220) 02/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(210) TM 2020/183

(220) 02/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) DEVIN EAD Vasil Levski Str. No.6

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

4800 Devin, BG

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

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

VILINA
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, бела

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи

(551) индивидуална
(510, 511)

од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

кл. 32 пиво; безалкохолни пијалаци;
минерални и газирани води; пијалаци од

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
[како мирудии]; мирудии; мраз [замрзната

овошје и овошни сокови; сирупи и други
не-алкохолни препарати за производство

вода]

на пијалаци; ароматизирана минерална
вода; вода за пиење во шишиња; газирана
вода; води со вкус на овошје; води

(210) TM 2020/186

(220) 02/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Maria Dimitrova Mihaylova Bul.

[пијалаци]; газирана вода; газирана
минерална вода; дестилирана вода за

Bulgaria 33 et.1 ap.8, Plovdiv, BG

пиење; изворска вода; вода од глечер за
пиење; минерална вода [пијалаци]; вода

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

збогатена со минерали [пијалаци]; води за

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

пиење со вкусови; минерална вода за
пиење; изворска вода за пиење; вода за

(540)

пиење; вода за пиење со витамини;
пречистена вода за пиење; сода вода;
средства за правење минерална вода;
трпезна вода за пиење; тоник вода
[нелековити пијалаци]
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

(551) индивидуална

работи; трговија на големо и мало со пиво,
минерални, изворски и газирани води,

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи

безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други

од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

не-алкохолни препарати за производство

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
[како мирудии]; мирудии; мраз [замрзната

(510, 511)

на пијалаци

вода]
(210) TM 2020/185

(220) 02/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Maria Dimitrova Mihaylova Bul.
Bulgaria 33 et.1 ap.8, Plovdiv, BG

(210) TM 2020/187

(740) Друштво за застапување од областа

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

(220) 03/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Istanbul, TR

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Forbefix
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, сива, златна, жолта,

кл. 5 фармацевтски производи

темно жолта
(551) индивидуална

(210) TM 2020/188

(510, 511)

(220) 04/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за производство,

кл. 29 месо, риба, живина
и дивеч;
екстракти од месо; зачувано, сушено и

трговија и услуги ТЕХНО АУТО ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје бул. Јане Сандански

готвено
овошје и зеленчук; желе, џемови; компоти;

бр. 9А ТЦ 13-Ноември/локал 16, Скопје,
MK

јајца, млеко и млечни производи; масла и
масти за јадење

(740) Адвокат Наталија Белчевска ул. 1737
бр. 32/1 кат 3 канц. 37, Скопје

кл. 30 кафе, чај, какао, и замена за кафе;
ориз, тапиока и нишесте; брашно и
подготовки направени од житарки; леб,

(540)

слатки и слаткарски производи; сладолед,
мед, меласа; квасец, пециво за готвење,
сол, сенф, оцет, сосови [додатоци на
храна]; зачини; мраз, ориз и резанки од

(591) бела, портокалова
(551) индивидуална

тест

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерални и газирани води и
други безалкохолни пијалаци;

кл. 11 котли за греење; печки (грејни
тела);

овошни
пијалаци и овошни сокови; сирупи и други

кл. 35 обезбедување административна
обработка на нарачки за

препарати за правење пијалаци

купување;маркетинг;обезбедување
деловни информации преку веб страница;

(210) TM 2020/191

организирање трговски саеми за

(220) 04/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

комерцијални или рекламни цели
кл. 37 монтирање и поправање апарати за

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

греење
(220) 04/03/2020

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

(442) 31/05/2020
(731) AL ATHEED GENERAL TRADING

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(210) TM 2020/190

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LLC P.O.BOX 171787, DEIRA, AL-RASS,
DUBAI, AE

SANDOM

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул.
Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
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кл. 6 железарија од метал; фолии од

(540)

метал за завиткување и пакување
кл. 16 кеси и артикли за пакување,
виткање и складирање од хартија, картон

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 производи од тутун; пепелници (не

или пластика; кеси за ѓубре од хартија или
пластика; пластични фолии за виткање

од благородни метали, нивни легури и
преливи), хартија за цигари, чибуци со и

кл. 21 артикли за
чистење;сунѓери;метална волна за

без филтри, филтри за цигари, запалки,
апарати за виткање и полнење на цигари,

триење;крпи за чистење
(210) TM 2020/192

кибрит, гореспоменати производи

(220) 04/03/2020

вклучени во оваа класа

(442) 31/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(210) TM 2020/194

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(442) 31/05/2020
(731) Mehmet Eyyüp AMAN ул.
Македонија бр. 27/2/22, Скопје, MK

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

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

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, златна

кл. 32 безалкохолни пијалаци, имено
безалкохолно пиво, минерална и газирана

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

вода, газирани пијалаци, овошни пијалаци
и овошни сокови;пиво
(210) TM 2020/193

(220) 04/03/2020

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, производи од пченка,

(220) 04/03/2020

поточно, со вкус на кечап, пица, лута
пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап,

(442) 31/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

пуканки, тортиља со чили пиперка,
бахарат (зачин), сирење, производи од
брашно со вкус на пилешко, хот дог,

DE
(740) Друштво за застапување од областа

сирење, кечап, леб, производи од тесто и
слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз, палачинки,
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вафли

поточно, со вкус на кечап, пица, лута

кл. 35 рекламирање; водење на

пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап,

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги на трговија

пуканки, тортиља со чили пиперка,
бахарат (зачин), сирење, производи од

на големо и мало со: кафе, чај, какао,
шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за

брашно со вкус на пилешко, хот дог,
сирење, кечап, леб, производи од тесто и

кафе; брашно и производи од жита,
производи од пченка, поточно, со вкус на

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови

кечап, пица, лута пиперка, печени, дино,

(како мирудии); мирудии; мраз, палачинки,

стапчиња од кечап, пуканки, тортиља со
чили пиперка, бахарат (зачин), сирење,

вафли
кл. 35 рекламирање; водење на

производи од брашно со вкус на пилешко,
хот дог, сирење, кечап, леб, производи од

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги на трговија

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;

на големо и мало со: кафе, чај, какао,
шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за

оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

кафе; брашно и производи од жита,

мраз, палачинки, вафли
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

производи од пченка, поточно, со вкус на
кечап, пица, лута пиперка, печени, дино,

пијалаци; привремено сместување

стапчиња од кечап, пуканки, тортиља со
чили пиперка, бахарат (зачин), сирење,

(210) TM 2020/195

производи од брашно со вкус на пилешко,
хот дог, сирење, кечап, леб, производи од

(220) 04/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Mehmet Eyyüp AMAN Mahmutbey

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

Mah. Taşocaği Yolu Cad. Ağaoğlu 212 MY
Office Kat:223/387 Bağcilar-Istanbul

квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

TURKEY 34218, TR

мраз, палачинки, вафли
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

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

пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2020/196

(220) 04/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) JNJ Enterprises, LLC 69 Defco Park
Road North Haven, CT 06473, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

MICHTER'S

(591) бела, златна
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци, освен пиво;
алкохолни препарати за подготовка на

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

пијалаци; виски

производи од жита, производи од пченка,
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(210) TM 2020/197

електрични кондензатори, електрични

(220) 05/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) BEGHLER LL.C ul. Macedonia
No.:27/2/22, 1000, Skopje, MK

контакти, електрични отпорници,

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

.електрични релеи, електрични спојки
/квачила/, електрични трансформатори,

(540)

ѕвончиња /електрични/ за врата, канали за
електрични кабли, конектори, контактори

електрични прекинувачи, електрични
претворувачи, електрични приклучоци

/вклучни уреди/, контрола (електрични
контролни апарати), копчиња за ѕвончиња,
осигурувачи, покажувачи, прекинувачи,
(591) зелена, бела

прекинувачи, придушувачи (калеми за
придушувачи), приклучни кутии

(551) индивидуална
(510, 511)

/електрика/, приклучни плочи, приклучоци,
разводни кутии, разводни ормани,

кл. 9 научни, наутички, геодетски,

разводни пултови, регулирачи на светла,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

светлечки цевки за реклами , светлометри,
сигнализатори за пожар, сигнални уреди,

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),

сончеви батерии , спојки за електронски
кабли, спојни кутии, струјни исправувачи,

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

струјни кругови (прекинувачи на струјни
кругови), струјно преспојување (уреди за

спроведување, вклучување и

струјно преспојување), транзистори,

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

трансформатори, трансформатори за
зголемување на струјата, трепкачи,

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

флуоресцентни екрани , џепни светилки
(батерии за џепни светилки)

или слика; магнетски носачи на податоци,

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
греење (уреди за греење) на тврдо или

дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се

течно гориво или гас, електрични

активираат со жетони, регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка

светилки, електрични светилки (грла за
електрични светилки), флуоросцентни

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар; акумулатори, батерии,

светилки, лед светилки, електрични
свеќички, жарни нишки за електрични

бакарни жици /изолирани/, броила,

светилки, заварување /ламби за
заварување/, замаглување (греачки уреди

варијатори /регулатори/ на светлината,
дистрибуциони ормари /електрика/,

против замаглување /замрзнување/) за

апарати за полнење на електрични
акумулатори, електрични брави,

возила, замрзнувачи, лампиони, лачни
ламби, согорувачи со жарна нишка,

електрични водови, идентификациони
обвивки за електрични жици, приклучоци

согорувачи /пламеници/
кл. 35 рекламирање, водење на

за електрични водови, електрични кабли,

работење;управување со работата,
групирање во корист на други,

кабелски спојки, електрични колектори,
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овозможувајќи потрошувачите соодветно

светилки (грла за електрични светилки),

да ги гледаат и купуваат овие стоки;услуги

флуоросцентни светилки, лед светилки,

при увоз-извоз и продажба на големо и
мало со акумулатори, батерии, бакарни

електрични свеќички, жарни нишки за
електрични светилки, заварување /ламби

жици /изолирани/, броила, варијатори
/регулатори/ на светлината,

за заварување/, замаглување (греачки
уреди против замаглување /замрзнување/)

дистрибуциони ормари /електрика/,
апарати за полнење на електрични

за возила, замрзнувачи, лампиони, лачни
ламби, согорувачи со жарна нишка,

акумулатори, електрични брави,

согорувачи /пламеници/

електрични водови, идентификациони
обвивки за електрични жици, приклучоци

(210) TM 2020/199

за електрични водови, електрични кабли,
кабелски спојки, електрични колектори,

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за деловни и менаџмент

електрични кондензатори , електрични
контакти, електрични отпорници,

услуги КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ
Скопје Митрополит Теодосиј Гологанов

електрични прекинувачи, електрични

бр. 70/2, Скопје, MK

претворувачи, електрични приклучоци
.електрични релеи, електрични спојки

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

/квачила/, електрични трансформатори,
ѕвончиња /електрични/ за врата, канали за

(540)

(220) 06/03/2020

електрични кабли, конектори, контактори
/вклучни уреди/, контрола (електрични
контролни апарати), копчиња за ѕвончиња,
осигурувачи, покажувачи, прекинувачи,
прекинувачи, придушувачи (калеми за
придушувачи), приклучни кутии
/електрика/, приклучни плочи, приклучоци,
разводни кутии, разводни ормани,
разводни пултови, регулирачи на светла ,

(591) бела, нијанси на сина, розева,
црвена, портокалова, кафена, жолта

светлечки цевки за реклами , светлометри,
сигнализатори за пожар, сигнални уреди,
сончеви батерии , спојки за електронски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 алишта (средства за парфимирање

кабли, спојни кутии, струјни исправувачи,
струјни кругови (прекинувачи на струјни

на алиштата), амбра /парфимерија/,
анисово дрво (етерични масла од анисово

кругови), струјно преспојување (уреди за
струјно преспојување), транзистори,

дрво), аромати (етерични масла), бадемов
сапун, бадемово масло, бадемово млеко

трансформатори, трансформатори за
зголемување на струјата, трепкачи,
флуоресцентни екрани , џепни светилки

за козметичка употреба, бои за тоалетна
употреба, дезодоранси за лична употреба,
дезодорирачки сапуни, етерични

(батерии за џепни светилки), апарати за
осветлување, греење, греење (уреди за

екстракти, етерични масти, јасмин
(јасминово масло), капење (соли за

греење) на тврдо или течно гориво или
гас, електрични светилки, електрични

капење), козметички препарати за капење,
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кожа (козметички производи за нега на

сликовници, детски борнки, книги за деца,

кожата), креми за чистење на кожата,

печатени нотеси, печатени пенкала,

козметика (украсни детали за козметичка
употреба), козметички бои, козметички

печатење маици, периодични публикации
кл. 25 блузи, облека за на тело,

креми, козметички лосиони (шамичиња
натопени во козметички лосиони),

вратоврски, долна облека, градници,
женски капи, женски наметки за бања,

козметички прибор, козметички производи,
колонска вода, коса (бои за коса),

женски шалови од крзно, здолништа,
наметки за бања, обувки, пиџами,

препарати за боење коса, креми за коса,

ракавици, колани, сандали, свилени

креми за козметичка употреба, лавандина
водичка, лак за нокти, лице (белило и

шамии, чевли, чизми, чорапи, шалови,
шамии за врат, шапки, широки појаси

црвило за лице), лосион за козметичка
употреба, маски за убавина, масла за

/ленти/, капи, поло маички(блузи), Тмаички(блузи), шорцеви, тренерки, блузи,

парфимерија, масти за козметичка
употреба, медицински сапуни, миризлива

блузони, блузони со капа, чорапи, кошули,
палта, дресови, џакети, сакоа, панталони

водичка, миризливо дрво, мириси

кл. 35 рекламирање преку медиуми,

/парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), козметички производи за нега

компјутерско рекламирање преку
интернет, комерцијално информативни

на кожата, производи за нега на устата,
производи за нега на ноктите, сапуни за

агенции, надворешно рекламирање,
оргнизирање изложби за комерцијални и

освеување, хартиени помагала за
шминкање на очи, памук за козметичка

рекламни цели, објавување рекламни
текстови, пишување рекламни текстови,

употреба, парфимериски производи, пудра

радио реклами, рекламен материјал,

за шминкање, розово масло, сапуни,
сапуни за дезодорирање, сапуни против

рекламирање, рекламирање преку пошта,
рекламирање преку радио, објавување

потење, козметички препарати за
слабеење, соли за капење, препарати за

рекламни текстови, телевизиски реклами,
телевизиско рекалмирање, ширење на

заштита од сонце, стапчиња обложени со
памук за козметичка употреба, пудра за

рекламни огласи, огласување,
подготвување рекламни рубрики,

тоалета, тоалетна вода, тоалетни масла,

комерцијално и индустриско управување,

тоалетни млека, тоалетни производи,
маски за убавина, црвила за усни,

принтање, дистрибуција и секаков вид на
рекламирање и промоција

производи за нега на устата, украсни
детали за козметичка употреба, кедрово

кл. 38 електронска пошта, емитување
телевизиски програми, кабловска

етерично масло, црвила за усни, црвило за
сјаење, производи за црнење на кожата,

телевизија, новинарски агенции, пренос на
пораки, радиофонски емисии,

шампони, производи за симнување на

радиофонски врски, телевизиски емисии

шминката, хартиено помагало за
шминкање на очите

кл. 40 печатење, фотографско печатење,
печатење на примероци

кл. 16 печатени материјали, печатени
публикации, печатени формулари и

кл. 41 академии (обука), училиште за
глума, подучување на млади и артисти,

обрасци, постери, брошури, списанија,
летоци, печатење книги, детски

модни агенции за уметници, монтажа на
радио и телевизиски програми,

111

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

организирање и водење разговори,

27, Saborni str, Varna, BG

разонода, разонода по пат на радио,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

разонода по пат на телевизија,
фотографски репортажи образовни услуги,

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

забава, културни активности, обука,
продукација на радио и телевизиски
програми, телевизиска забава,
телевизиски програми
(210) TM 2020/200

(220) 06/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Khayrat Al-Manafa for General Trade
and Public Transport Limited Liability
company 27, Saborni str, Varna, BG

(591) црна, жолта

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 34 тутун;тутун за виткање;замена за
тутун;производи направени од
тутун;ароматизиран тутун;филтри за
тутун;лулиња за тутун;суров тутун;тутун за
џвакање: шкорки [кибрит];сигурносни
кибрити;цигари;производи за
пушачи;запалки за пушачи. пепелници за
пушачи;орални вапоризатори за пушење
(210) TM 2020/203

(220) 09/03/2020

(591) црна, жолта
(551) индивидуална

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за производство,

(510, 511)
кл. 34 тутун;тутун за виткање: замена за

трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР
ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Рабово, Валандово

тутун;производи направени од

ул. Индустриска бр. 3, с. Рабово,

тутун;ароматизиран тутун;филтри за
тутун;лулиња за тутун, суров тутун;тутун

Валандово, MK

за џвакање: шкорки [кибрит];сигурносни
кибрити;цигари;производи за

ул. Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ

пушачи;запалки за пушачи, пепелници за
пушачи;орални вапоризатори за пушење
(210) TM 2020/202

(220) 06/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Khayrat Al-Manafa for General Trade
and Public Transport Limited Liability

(591) портокалова, сина, бела, кафена,
црна, жолта, зелена, црвена
(551) индивидуална

company
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(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на

кл. 30 производи од тесто и слатки

работењето; управување со работата;

(210) TM 2020/204

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

(220) 09/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за производство,

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР
ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Рабово, Валандово

(210) TM 2020/206

ул. Индустриска бр. 3, с. Рабово,

(220) 06/03/2020

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ

(442) 31/05/2020
(731) ЕЛЕКТРОПРОМЕТ Радњанска 3,
Кавадарци, MK

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

Валандово, MK

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 сефови [метални и нематални],
(591) портокалова, бела, кафена, црна,
жолта, зелена, црвена

електронски сефови
кл. 7 аспиратори; електрични мешалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

блендери ; бојлери; машини за миење
садови; машини за сушење; машини за

кл. 30 производи од тесто и слатки

месо; електрични куќни уреди; електрични
процесори за храна; електриќни уреди за

(210) TM 2020/205

мелење; електрични рачни ножеви;

(220) 05/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та

електрични апарати и машини за чистење;
машини за лупење; машини за плакнење;

Партиска Конференција бб, 2000, Штип,
MK

електрични ножици; машини за шиење;
вакуумски чистачи; машини за перење;

(540)

електрични машини за бришење за
домашни потреби
кл. 20 мебел, канцелариски мебел,
столици, работни маси, работни маси за
пишување, маси за компјутери, маси за
техничко цртање; регистри (шкафови за
регистри), шкафови за регистри,
шкафчиња, училишен мебел, полици за
шкафови за картотеки

(591) црна, црвена

(210) TM 2020/211

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 12/03/2020
(442) 31/05/2020
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(731) SZR Dijana Slobodan Staniš pr.

кл. 6 обични метали и нивните легури;

Mijatovic 35230 Šuprija, RS

метални градежни материјали; метални

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

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини;

(540)

неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални
предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во
другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

(551) индивидуална

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и

обучување; апарати и инструменти за

инструменти;вештачки екстремитети, очи и
заби;ортопедски артикли;хируршки

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

материјали за шиење;терапевтски и
помошни направи прилагодени за

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

хендикепирани лица;апарати за

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

масажа;апарати, уреди и артикли за
доенчиња;апарати, уреди и артикли за

дискови за снимање; автоматски машини и

сексуални активности;а особено
ортопедски артикли и ортопедски обувки

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

кл. 25 облека, обувки, капи

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

(210) TM 2020/212

гаснење пожар
кл. 35 рекламирање;водење на

(220) 13/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Друштво за градежништво,

работењето;управување со

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО
Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,

работата;канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

MK

инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали

(740) Стево Наумов, адвокат бул.

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,
Скопје
(540)

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2020/213

(591) сина, сива, бела
(551) индивидуална

(220) 13/03/2020
(442) 31/05/2020

(510, 511)
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(731) Друштво за градежништво,

механизми за апаратите што се

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

активираат со жетони; регистарски каси,

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

гаснење пожар
кл. 35 рекламирање;водење на

Скопје
(540)

работењето;управување со
работата;канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

(591) сина, бела
(551) индивидуална

(210) TM 2020/222

(220) 13/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) British American Tobacco (Brands)

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

Limited Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални

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

материјали за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во

VELO

другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски и хранливи додатоци;

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

производи од екстракт од коноп; CBD
масло; диететски производи што содржат
CBD масло; гума за жвакање што содржи

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

никотин; торбички што содржат никотин;
лепенки што содржат никотин; додатоци за

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

храна; витамински, минерални и хранливи
додатоци; хомеопатски додатоци; билни

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

додатоци; витамински и минерални
пијалаци; медицинска гума за жвакање;
цврсти витамински и минерални препарати

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

за орална употреба кои се продаваат во
форма на торбичка; цврсти витамински и

дискови за снимање; автоматски машини и
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минерални таблети за лижење; производи
од нутритивни додатоци како замена за

(442) 31/05/2020
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

оброк за зголемување на енергија; цврсти
бонбони од калциум; цигари без тутун за

Mahallesi 2177. Cadde Via twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

медицинска употреба; замени за тутун за
медицинска употреба; билки за

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.
Димитрие Чуповски бр.4/1-1 1000 Скопје,

медицинска употреба кои вклучуваат
сушени билки, течни екстракти од билки и

МК
(540)

билни капсули; билни формулации; билни

Ketax

креми; билни чаеви за медицинска
употреба; никотински препарати за

(551) индивидуална

медицинска употреба, кои вклучуваат
неспакуван тутун и претходно спакуван

кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)

тутун во прав (бурмут)
кл. 30 гуми за жвакање; природни и билни

(210) TM 2020/235

(220) 18/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via twins Iş

вкусови (освен есенцијални масла);
таблети за лижење; бонбони; ментол
бонбони; гумени бонбони; производи кои

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

се јадат базирани на коноп и деривати или
инфузирани

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.
Димитрие Чуповски бр.4/1-1 1000 Скопје,

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун; замени

МК
(540)

за тутун (не за медицински цели); пури,

HYDMOXIA

цигарилос; запалки; ќибрити; артикли за
пушачи; хартија за цигари; туби за цигари;

(551) индивидуална

филтери за цигари; џебни апарати за
виткање цигари; рачни машини за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

вбризгување на тутун во хартиени туби;
електронски цигари; додатоци за

(210) TM 2020/248

(220) 20/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz

електронски цигари; течности за
електронски цигари; производи одтутун
наменети за загревање; уреди и делови за
уреди за загревање на тутун; додатоци за
уреди за загревање на тутун; замени за

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

тутун наменети за инхалација; цигари кои
содржат замени за тутун; табакери; кутии

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
(540)

AQUABEL

за цигари; бурмут (snus) со тутун; бурмут
за шмркање (snuff) со тутун; бурмут (snus)
без тутун; бурмут за шмркање (snuff) без

(531) 03.01.15;27.05.17
(551) индивидуална

тутун; орални никотински торбички без
тутун (не за медицински цели)

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи
кл. 3 производите за чистење и тоалетни

(210) TM 2020/234

(220) 18/03/2020
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производи

(540)

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/249

SOLEMAR
(551) индивидуална

(220) 20/03/2020

(510, 511)

(442) 31/05/2020
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

кл. 1 хемиски производи
кл. 3 производите за чистење и тоалетни

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

производи
кл. 5 фармацевтски производи

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2020/253

(220) 18/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue East Hanover New

NBL SOLEMAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи

Jersey 07936, US

кл. 3 производите за чистење и тоалетни
производи

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 5 фармацевтски производи

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) Друштво за застапување од областа

(540)
(210) TM 2020/250

HALLS Вдиши и таму си

(220) 20/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

(551) индивидуална
(510, 511)

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

кл. 5 медицински слаткарски производи
кл. 30 не-медицински слаткарски

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.

производи, чоколади, чоколадо, шеќерни
слаткарски производи, слаткарски

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

производи кои што вклучуваат ликорис,

NBL AQUABEL
(551) индивидуална

тофи, слатки, желе, бонбони, гуми за
жвакање, замрзнати слаткарски

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи

производи, ладни слаткарски производи,
сладолед, торти, бисквити и десерти

кл. 3 производите за чистење и тоалетни
производи

(210) TM 2020/254

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/251

(220) 23/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AT

(220) 20/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(540)

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.

(551) индивидуална

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(510, 511)
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кл. 32 пива; минерални води; сода води;

корпоративни попусти и стимулации;

безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и

услуги за претплата на членство во

овошни сокови; сирупи за правење
пијалоци; безалкохолни подготовки за

клубови; промовирање на производи и
услуги на другите преку програма за

правење
пијалоци; енергетски пијалоци

попуст и програма за стимулирањ на
награди со која се доделуваат наградни

(210) TM 2020/257

поени за купувања направени од
претплатници на добавувачи или

(220) 24/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) COINBANK DOOEL Export Import
Skopje St.1615, No.20/A, floor 36, Apt 315,

патувања направени од страна на

Aerodrom, 1045 Skopje, MK
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

кл. 39 воздушен превоз на патници,
пакети, писма, карго пратки и товар;

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

специјализирани авио-услуги, како дел од
програмата за фреквентни патници во

претплатници членки кои потоа можат да
бидат откупени за стока и патување

авиосообраќајот, имено бесплатно авио
патување, надградба на места за седење
во авион, чекирање за летови однпаред,

(591) зелена, црна
(531) 26.11.11;27.05.17

специјално корпоративно поздравување за
клиентите на контролните пунктови за

(551) индивидуална
(510, 511)

чекирање и во авион, специјални понуди
за патувања во хотели и изнајмување на

кл. 36 финансиски услуги
(210) TM 2020/258

автомобили, и намалена километража
(миљи) на наградни патувања; услуги за
патувања, имено, уредување на пакети за

(220) 25/03/2020

(442) 31/05/2020
(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C) P.O.

патување, организирање на патувања;
компјутерска резервација и билети кои не

Box 22550, Doha, QA

се за хартија на авионски транспортни
услуги

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

(210) TM 2020/301

(220) 10/04/2020

(442) 31/05/2020
(731) ЕкоВент Илинденска бр. 179,
Тетово, MK
(740) Адеми Бесник Гоце Стојцевски
бр.116, Тетово
(591) црна, златна, бела
(531) 26.04.18;26.11.12

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 oгласување, вклучувајќи
(591) темно сива, зелена, светло зелена
(531) 21.01.17;27.05.11

управување, работење, организација и
надзор на клиенти, деловни и
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 цевки од метал за инсталација на
вентилации и климатизации
кл. 7 пумпа за инсталација за греење
кл. 11 капаци за вентилација;филтри за
климатизација;инсталации за
климатизациифилтри за воздух;апарати за
греење;инсталации за греење;инсталации
за греење со топла вода;котли за
греење;апарати за климатизација;апарати
за греење на вода;уреди и апарати за
вентилација
кл. 37 монтирање и поправање апарати за
греење
(210) TM 2020/316

(220) 15/04/2020

(442) 31/05/2020
(731) ИНСЕР КОМПАНИ ДООЕЛ ул.
Александар Турунџиев 43 А, MK
(540)

(591) сина, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 секаков вид на месо; ќебапи
кл. 35 рекпамирање; рекламирање преку
социјални мрежи; рекламирање прку
интернет; рекламирање преку телевизија;
рекламирање преку радио; секаков вид на
рекламирање што не е опфатен со
горенаведените услуги
кл. 43 ресторани; служење храна и
пијалоци; услуги за подготвување храна и
пијалоци

119

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE
TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(510)

(210)

5

MK/T/2020/0250

9

MK/T/2020/0167

1

MK/T/2020/0248

5

MK/T/2020/0251

9

MK/T/2020/0168

1

MK/T/2020/0249

5

MK/T/2020/0253

9

MK/T/2020/0169

1

MK/T/2020/0250

6

MK/T/2020/0157

9

MK/T/2020/0170

1

MK/T/2020/0251

6

MK/T/2020/0158

9

MK/T/2020/0197

3

MK/T/2020/0148

6

MK/T/2020/0159

9

MK/T/2020/0212

3

MK/T/2020/0164

6

MK/T/2020/0160

9

MK/T/2020/0213

3

MK/T/2020/0165

6

MK/T/2020/0161

10

MK/T/2020/0176

3

MK/T/2020/0199

6

MK/T/2020/0162

10

MK/T/2020/0178

3

MK/T/2020/0248

6

MK/T/2020/0163

10

MK/T/2020/0179

3

MK/T/2020/0249

6

MK/T/2020/0167

10

MK/T/2020/0180

3

MK/T/2020/0250

6

MK/T/2020/0168

10

MK/T/2020/0211

3

MK/T/2020/0251

6

MK/T/2020/0169

11

MK/T/2020/0188

5

MK/T/2020/0030

6

MK/T/2020/0170

11

MK/T/2020/0197

5

MK/T/2020/0077

6

MK/T/2020/0171

11

MK/T/2020/0301

5

MK/T/2020/0078

6

MK/T/2020/0191

16

MK/T/2020/0147

5

MK/T/2020/0081

6

MK/T/2020/0206

16

MK/T/2020/0191

5

MK/T/2020/0094

6

MK/T/2020/0212

16

MK/T/2020/0199

5

MK/T/2020/0095

6

MK/T/2020/0213

18

MK/T/2020/0147

5

MK/T/2020/0153

6

MK/T/2020/0301

19

MK/T/2020/0137

5

MK/T/2020/0164

7

MK/T/2020/0206

19

MK/T/2020/0171

5

MK/T/2020/0166

7

MK/T/2020/0301

20

MK/T/2020/0147

5

MK/T/2020/0178

9

MK/T/2020/0146

20

MK/T/2020/0206

5

MK/T/2020/0179

9

MK/T/2020/0147

21

MK/T/2020/0155

5

MK/T/2020/0180

9

MK/T/2020/0157

21

MK/T/2020/0191

5

MK/T/2020/0187

9

MK/T/2020/0158

24

MK/T/2020/0155

5

MK/T/2020/0222

9

MK/T/2020/0159

25

MK/T/2020/0092

5

MK/T/2020/0234

9

MK/T/2020/0160

25

MK/T/2020/0096

5

MK/T/2020/0235

9

MK/T/2020/0161

25

MK/T/2020/0147

5

MK/T/2020/0248

9

MK/T/2020/0162

25

MK/T/2020/0155

5

MK/T/2020/0249

9

MK/T/2020/0163

25

MK/T/2020/0199
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25

MK/T/2020/0211

35

MK/T/2020/0160

37

MK/T/2020/0301

28

MK/T/2020/0147

35

MK/T/2020/0161

38

MK/T/2020/0147

29

MK/T/2020/0097

35

MK/T/2020/0162

38

MK/T/2020/0199

29

MK/T/2020/0156

35

MK/T/2020/0163

38

MK/T/2020/0205

29

MK/T/2020/0190

35

MK/T/2020/0164

39

MK/T/2019/1398

29

MK/T/2020/0316

35

MK/T/2020/0166

39

MK/T/2020/0126

30

MK/T/2020/0068

35

MK/T/2020/0167

39

MK/T/2020/0138

30

MK/T/2020/0154

35

MK/T/2020/0168

39

MK/T/2020/0157

30

MK/T/2020/0156

35

MK/T/2020/0169

39

MK/T/2020/0258

30

MK/T/2020/0185

35

MK/T/2020/0170

40

MK/T/2020/0160

30

MK/T/2020/0186

35

MK/T/2020/0175

40

MK/T/2020/0161

30

MK/T/2020/0190

35

MK/T/2020/0178

40

MK/T/2020/0162

30

MK/T/2020/0194

35

MK/T/2020/0179

40

MK/T/2020/0163

30

MK/T/2020/0195

35

MK/T/2020/0180

40

MK/T/2020/0167

30

MK/T/2020/0203

35

MK/T/2020/0183

40

MK/T/2020/0168

30

MK/T/2020/0204

35

MK/T/2020/0188

40

MK/T/2020/0169

30

MK/T/2020/0222

35

MK/T/2020/0194

40

MK/T/2020/0170

30

MK/T/2020/0253

35

MK/T/2020/0195

40

MK/T/2020/0199

31

MK/T/2020/0068

35

MK/T/2020/0197

40

MK/T/2020/0212

31

MK/T/2020/0156

35

MK/T/2020/0199

40

MK/T/2020/0213

32

MK/T/2020/0166

35

MK/T/2020/0205

41

MK/T/2019/1398

32

MK/T/2020/0183

35

MK/T/2020/0212

41

MK/T/2020/0138

32

MK/T/2020/0190

35

MK/T/2020/0213

41

MK/T/2020/0147

32

MK/T/2020/0192

35

MK/T/2020/0258

41

MK/T/2020/0175

32

MK/T/2020/0254

35

MK/T/2020/0316

41

MK/T/2020/0199

33

MK/T/2020/0075

36

MK/T/2019/1398

41

MK/T/2020/0205

33

MK/T/2020/0181

36

MK/T/2020/0158

42

MK/T/2019/1398

33

MK/T/2020/0182

36

MK/T/2020/0257

42

MK/T/2020/0014

33

MK/T/2020/0196

37

MK/T/2020/0136

42

MK/T/2020/0160

34

MK/T/2020/0144

37

MK/T/2020/0160

42

MK/T/2020/0161

34

MK/T/2020/0193

37

MK/T/2020/0161

42

MK/T/2020/0162

34

MK/T/2020/0200

37

MK/T/2020/0162

42

MK/T/2020/0163

34

MK/T/2020/0202

37

MK/T/2020/0163

42

MK/T/2020/0167

34

MK/T/2020/0222

37

MK/T/2020/0167

42

MK/T/2020/0168

35

MK/T/2019/1398

37

MK/T/2020/0168

42

MK/T/2020/0169

35

MK/T/2020/0097

37

MK/T/2020/0169

42

MK/T/2020/0170

35

MK/T/2020/0126

37

MK/T/2020/0170

42

MK/T/2020/0172

35

MK/T/2020/0135

37

MK/T/2020/0171

42

MK/T/2020/0173

35

MK/T/2020/0138

37

MK/T/2020/0188

42

MK/T/2020/0212

35

MK/T/2020/0154

37

MK/T/2020/0212

42

MK/T/2020/0213

35

MK/T/2020/0159

37

MK/T/2020/0213

43

MK/T/2019/1398
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43

MK/T/2020/0097

43

MK/T/2020/0195

44

MK/T/2020/0135

43

MK/T/2020/0194

43

MK/T/2020/0316

45

MK/T/2020/0126
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE
(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare
(731)

(210)

AL ATHEED GENERAL TRADING LLC

MK/T/2020/0190

American-Cigarette Company (Overseas) Limited

MK/T/2020/0144

BEGHLER LL.C

MK/T/2020/0197

British American Tobacco (Brands) Limited

MK/T/2020/0222

COINBANK DOOEL Export Import Skopje

MK/T/2020/0257

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2020/0165

DEVIN EAD

MK/T/2020/0183

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

MK/T/2020/0138

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the
State of New Jersey

MK/T/2020/0146

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2020/0094

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2020/0095

Intercontinental Great Brands LLC

MK/T/2020/0253

JNJ Enterprises, LLC

MK/T/2020/0196

Khayrat Al-Manafa for General Trade and Public Transport Limited Liability company

MK/T/2020/0200

Khayrat Al-Manafa for General Trade and Public Transport Limited Liability company

MK/T/2020/0202

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/0181

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/0182

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/0191

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/0192

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/0193

Maria Dimitrova Mihaylova

MK/T/2020/0185

Maria Dimitrova Mihaylova

MK/T/2020/0186

Mehmet Eyyüp AMAN

MK/T/2020/0194

Mehmet Eyyüp AMAN

MK/T/2020/0195

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2020/0187

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2020/0030

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2020/0248

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2020/0249

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2020/0250

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2020/0251

NTP "Takstil print"

MK/T/2020/0096

Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

MK/T/2020/0258

Red Bull GmbH

MK/T/2020/0254

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)

MK/T/2020/0147
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SZR Dijana Slobodan Stanić pr. Mijatovic

MK/T/2020/0211

TPK d.o.o.

MK/T/2020/0148

Tav-Tech Ltd.

MK/T/2020/0176

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2020/0081

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2020/0234

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2020/0235

ЈАКА НОВА ДОО Скопје

MK/T/2020/0077

ЈАКА НОВА ДОО Скопје

MK/T/2020/0078

ДИНОВА - ЈОВАНОВА ЈУЛИЈАНА

MK/T/2020/0075

ДПТУ ВЕБСПОТ ДОО увоз - извоз Скопје

MK/T/2020/0126

Друштво за авантуристички туризам, угостителство и услуги АРКАДИА
АДВЕНТУРЕ ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

MK/T/2020/0175

Друштво за градежништво СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

MK/T/2020/0014

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0155

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0156

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0157

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0158

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0159

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0160

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0161

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0162

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0163

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0167

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0168

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0169

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0170

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0171

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0212

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/0213

Друштво за деловни и менаџмент услуги КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0199

Друштво за информатички инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН ДОО Скопје

MK/T/2020/0172

Друштво за информатички инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН ДОО Скопје

MK/T/2020/0173

Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, с. Долно
Оризари, Битола

MK/T/2020/0136

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНО АУТО ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2020/0188

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО
с.Рабово, Валандово

MK/T/2020/0203

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО
с.Рабово, Валандово

MK/T/2020/0204

Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ГЕН ХОЛДИНГ ДООЕЛ
експорт-импорт Гостивар

MK/T/2020/0153

Друштво за производство,трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз, с. Долно

MK/T/2020/0137
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Оризари Битола ДОО
Друштво за трговија и услуги ГЕТ БОДИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0166

Друштво за угостителство, трговија и услуги ЧАРШИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0097

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0164

ЕЛЕКТРОПРОМЕТ

MK/T/2020/0206

ЕкоВент

MK/T/2020/0301

Здружение на граѓани Јадрена група за одржливо производство на ориз ОРИЗОВА БРАТИМКА, Чешиново, Чешиново-Облешево

MK/T/2020/0068

ИНСЕР КОМПАНИ ДООЕЛ

MK/T/2020/0316

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона

MK/T/2020/0154

Маклер ДМП ДООЕЛ - Виница

MK/T/2019/1398

Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија
ЕТЕРНАДЕНТ Скопје

MK/T/2020/0135

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

MK/T/2020/0205

Трговско друштво за производство, трговија и услуги КВАРЦ ДООЕЛ Охрид

MK/T/2020/0092

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0178

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0179

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0180
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE
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. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të
dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat
shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):
(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri
(450) Дата на објавување / Data e publikimit
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список
на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve
(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i
ngjyrave
(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësues juridik
(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 28562

(151) 15/05/2020

(510, 511)

(210) TM 2019/241

(220) 20/02/2019

кл. 29 полномасно полутврдо сирење со

(181) 20/02/2029
(450) 31/05/2020
(732) Siemens Aktiengesellschaft Wernervon-Siemens-Straße 1, 80333, München,

нане и босилек, овчи кашкавал со потекло
од подрачјето на Кораб
(111) 28563

(151) 15/05/2020

DE

(210) TM 2019/330

(220) 14/03/2019
(181) 14/03/2029

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,

(450) 31/05/2020
(732) Трница ДОО с. Трница, Маврово и
Ростуша, MK

Скопје
(540)

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

SIREPHOS
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 10 медицински апарати и инструменти;
апарати за употреба во медицинска
анализа; апарат за тестирање за
медицински цели; дијагностички апарати
за медицински цели; рентгенски апарати
за медицински цели; радиолошки апарат
за медицински цели
(111) 28568

(151) 20/05/2020

(591) бела, сива, зелена, виолетова, црна,

(210) TM 2019/329

(220) 14/03/2019

златно жолта
(551) индивидуална

(181) 14/03/2029
(450) 31/05/2020
(732) Трница ДОО с. Трница, Маврово и

(510, 511)
кл. 29 полномасно полутврдо сирење со
мајчина душица и магдонос, овчи

Ростуша, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

кашкавал со потекло од подрачјето на
Кораб

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 28576

(151) 27/05/2020

(210) TM 2019/770

(220) 13/06/2019

(181) 13/06/2029
(450) 31/05/2020
(732) Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески
бр, 36 Б, 1000, Скопје, MK
(540)
(591) бела, сива, зелена, црна, златно
жолта
(551) индивидуална
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смола, азбест, лискун и производите од
овие материјали што не се вклучени во
другите класи; материјали за обвивање, за
заптисување и за изолација; торби и
куфери; чадори, сонцебрани и стапови за
одење; неметални градежни материјали;
неметални преносни конструкции; текстил
и текстилни производи кои не се опфатени
со другите класи; покривки за кревети и

(591) жолта, сребрена, бела

маси; облека, обувки и капи; килими,
килимчиња, простирки и бришачи,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за

линолеум и други материјали за подни
прекривки; ѕидни тапети (што не се од

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото;
материи за боење; средства за

текстил); апарати за гаснење пожар;
обични метали и нивните легури; метални

нагризување; сурови природни смоли;
метали во листови и во прав за сликарите,

градежни материјали; метални преносни
конструкции; метални материјали за
железнички шини; неелектрични кабли и

декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,

жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;

полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,

производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи; хемиски

козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

производи за индустријата, науката и
фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството; сурови

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; услуги при продажба на големо и

вештачки смоли, пластични материи во
сурова состојба; лепливи материи што се

мало со: бои, фирнајзи, лакови; средства
за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото;

користат во индустријата; рачни алати и
направи; пластични материјали за

материи за боење; средства за
нагризување; сурови природни смоли;

пакување (што не се вклучени во другите
класи); мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите

метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците;
средства за белење и други материи за

класи, од дрво, плута, трска, врбови
прачки, рогозина, рогови, коски, слонова

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни;

коска, китова коска, школки, килибар,
седеф, морска пена и замените за сите

парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;

овие материјали или производи од
пластика; стаклени производи,
порцелански и керамички предмети што не

препарати за нега на забите; апарати и
инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување,

се вклучени во другите класи; јажиња,
канапи, мрежи, шатори, настрешници,

трансформирање, акумулирање,
регулирање или контрола на електрична

церади, едра, вреќи и торби (кои не се
вклучени во другите класи); материјали за

енергија; гума, гутаперка, растителна
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полнење (освен од гума или пластични

природни засладувачи; алги, квасец,

материјали); сурови текстилни влакнести

прашок за печење; пастили, бонбони,

материјали; правни услуги; безбедносни
услуги за заштита на имот и лица; лични и

пијалаци, жита за појадок, мусли,
корнфлекс, табли од жита (cereal bars),

социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на потребите

жита готови за јадење; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии, мраз

на поединците

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

(111) 28577

(151) 27/05/2020

работи; услуги при продажба на големо и

(210) TM 2019/773

(220) 13/06/2019
(181) 13/06/2029

мало со: прехранбени производи,
кондиторски производи, пиво, минерална и

(450) 31/05/2020
(732) Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески

сода вода и други безалкохолни пијалаци,
вино и други алкохолни пијалаци; храна за

бр, 36 Б, 1000, Скопје, MK

животни; фармацевтски и ветеринарни
препарати; додатоци во исхраната;

(540)

екстракти за фармацевтска употреба,
витамини, минерали; цигари, тутун и
тутунски производи; земјоделски,
градинарски и шумски продукти, семиња,
билки и природно цвеќе; средства за
белење и други супстанци за перење,
сапуни, средства за лична хигиена,
парфимериски производи; текстил и

(591) зелена, жолта
(551) индивидуална

текстилни производи; предмети од
пластика; играчки; предмети за подарок;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

канцелариски материјали; предмети за
домаќинствата; фунгициди, инсектициди и

препарати, санитарни препарати за
медицински цели, хранливи додатоци за

хербициди за земјоделска и градинарска
употреба; вештачки и природни ѓубрива за

медицинска употреба, капсули за

земјоделството; адитиви и други додатоци

фармацевтска употреба, екстракти за
фармацевтска употреба, диететски

за прехранбената индустрија; бои и лакови

прехранбени производи за медицинска
употреба, диететски супстанци за
медицинска употреба, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои,

(111) 28575

(151) 27/05/2020

(210) TM 2019/813

(220) 27/06/2019

(181) 27/06/2029
(450) 31/05/2020
(732) Здружение на граѓани за

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување

откривање и развој на сопствениот
потенцијал АИЕСЕК ОРГАНИЗАЦИЈА

штетници, фунгициди, хербициди
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

Скопје Бул. Гоце Делчев 9в, Центар ,
Скопје, MK

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

(540)

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа,
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(732) Друштво за производство, промет
и услуги Кодинг Горска дооел Скопје
ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, MK

(591) сива, бела

(740) Адвокат Симона Костадинова ул.

(551) индивидуална
(510, 511)

Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижности
кл. 41 образование; обука, забава;
спортски и културни активности
(111) 28517

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/829

(220) 03/07/2019

GORSKA+ BEAUTY
(591) розева, бела, сива

(181) 03/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) VEM IIac San. ve Tic A.S. Sogutozu

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

Mahallesi 2177. Cadde, No. 10B49, Ankara,
TR

(510, 511)
кл. 32 минерална вода и сода вода
кл. 35 услуги при продажба на мало и

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

големо со вода

(540)

TIROXAN
(551) индивидуална

извоз ДООЕЛ Ресен ул.„Мите
Богоевски“ бр. 9 ГТЦ Ресен, 7310, Ресен,
MK

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување

(740) Цветковски Васко ул.„Димитар
Божиновски“ бр. 11 , 7310, Ресен

штетници, фунгициди, хербициди

(220) 05/07/2019

(220) 05/07/2019

производство, услуги и трговија
ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-

што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,

(210) TM 2019/839

(210) TM 2019/845

(450) 31/05/2020
(732) Друштво за посредување,

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции

(151) 08/05/2020

(151) 08/05/2020
(181) 05/07/2029

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(111) 28547

(111) 28548

(540)

(181) 05/07/2029
(450) 31/05/2020
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(591) светла и темна зелена, црвена,

детектирачки, тестирачки, инспекциски,

виолетова, сина, кафена

спасувачки и наставни апарати и

(551) индивидуална
(510, 511)

инструменти; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,

кл. 35 услуги за посредување во трговија;
компјутерско рекламирање преку

трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на

интернет; промовирање на продажба на
трети лица

дистрибуцијата или употребата на
електичната енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренос,

(111) 28519

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/851

(220) 09/07/2019

репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и превземачки

(181) 09/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK

медиуми, компјутерски софтвер, празни
дигитални и аналогни медиуми за

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

или жетони; регистар каси, уреди за

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

сметање; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костими за нуркање,

снимање и складирање; механизми за
апаратите што се активираат со монети

маски за нуркачи, чепови за уши за
нуркачи; штипки за нос за нуркачи и

MAKEDONIJALEK
(551) индивидуална

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за

(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички

гаснење пожар

производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на

кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и

забите; парфимерија, етерични масла;

инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски артикли; хируршки

препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,

материјали за шиење; терапевтски и
помошни направи прилагодени за

полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,

хендикепирани лица; апарати за масажа;

медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

апарати, уреди и артикли за доенчиња;
апарати, уреди и артикли за сексуални

диететска храна и супстанции што се

активности
кл. 35 огласување; водење на работење;

користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

управување со работи; канцелариски
работи

луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,

кл. 42 научни и технолошки услуги и

забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за

штетници; фунгициди; хербициди

индустриски анализи и индустриски
истражувања; проектирање и развој на

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,

компјутерски хардвер и софтвер

кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
за вагање, мерни, сигнализациски,
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(111) 28520

(151) 08/05/2020

електичната енергија; апарати и

(210) TM 2019/852

(220) 09/07/2019

инструменти за снимање, пренос,

(181) 09/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK

репродукција или обработка на звук, слики
или податоци;снимени и превземачки

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

снимање и складирање; механизми за
апаратите што се активираат со монети

(540)

или жетони; регистар каси, уреди за

медиуми, компјутерски софтвер, празни
дигитални и аналогни медиуми за

сметање; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костими за нуркање,
маски за нуркачи, чепови за уши за
нуркачи; штипки за нос за нуркачи и

(591) зелена, сина, црна
(551) индивидуална

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
дишење за подводно пливање;апарати за

(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички

гаснење пожар

производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на

кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и

забите; парфимерија, етерични масла;

инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски артикли; хируршки

препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,

материјали за шиење; терапевтски и
помошни направи прилагодени за

полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,

хендикепирани лица; апарати за масажа;

медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

апарати, уреди и артикли за доенчиња;
апарати, уреди и артикли за сексуални

диететска храна и супстанции што се

активности
кл. 35 огласување; водење на работење;

користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

управување со работи; канцелариски
работи

луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,

кл. 42 научни и технолошки услуги и

забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за

штетници; фунгициди; хербициди

индустриски анализи и индустриски
истражувања; проектирање и развој на

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,

компјутерски хардвер и софтвер

кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
за вагање, мерни, сигнализациски,
детектирачки, тестирачки, инспекциски,
спасувачки и наставни апарати и
инструменти; апарати и инструменти за

(111) 28521

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/853

(220) 09/07/2019
(181) 09/07/2029

(450) 31/05/2020
(732) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца

спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,

Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK

регулирање или контролирање на
дистрибуцијата или употребата на
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

снимање и складирање; механизми за

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

апаратите што се активираат со монети

(540)

или жетони; регистар каси, уреди за
сметање; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костими за нуркање,
маски за нуркачи, чепови за уши за

(591) зелена, сина, црна
(551) индивидуална

нуркачи;штипки за нос за нуркачи и
пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за

(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички

дишење за подводно пливање;апарати за
гаснење пожар
кл. 10 хируршки, медицински,

производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на

стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети, очи

забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,

и заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиење; терапевтски и

полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,

помошни направи прилагодени за
хендикепирани лица; апарати за масажа;
апарати, уреди и артикли за доенчиња;

медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

апарати, уреди и артикли за сексуални
активности

користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

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

луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,

работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се

забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и индустриски

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,

истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
за вагање, мерни, сигнализациски,
детектирачки, тестирачки, инспекциски,
спасувачки и наставни апарати и
инструменти; апарати и инструменти за

(111) 28550

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/863

(220) 11/07/2019

(181) 11/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) CARTER MOBILYA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKIYE

спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на
дистрибуцијата или употребата на

CUMHURIYETI
BAGLAR MAH. MIMAR SINAN CAD. G
PLUS A BLOCK 37/1 222 Bagcilar,

електичната енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренос,
репродукција или обработка на звук, слики

Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.

или податоци; снимени и превземачки
медиуми, компјутерски софтвер, празни

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

дигитални и аналогни медиуми за
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(732) CARTER MOBILYA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKIYE
CUMHURIYETI
BAGLAR MAH. MIMAR SINAN CAD. G
PLUS A BLOCK 37/1 222 Bagcilar,
Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(591) црна, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

CARTER

кл. 20 мебел; канцелариски мебел; клупи
[мебел]; училишен мебел; полици [мебел];

(551) индивидуална

мијалници [мебел]; менгеме-маси [мебел];

(510, 511)
кл. 20 мебел; канцелариски мебел; клупи

ногари за мебел; ногалки за мебел;
работни маси [мебел]; мебел на дување;

[мебел]; училишен мебел; полици [мебел];
мијалници [мебел]; менгеме-маси [мебел];

подвижни прегради [мебел]; изложбени
витрини [мебел]; врати за мебел; мебел од

ногари за мебел; ногалки за мебел;
работни маси [мебел]; мебел на дување;

метал; носачи за мебел, неметални;
шкафови за регистри [мебел]; потпирачи

подвижни прегради [мебел]; изложбени
витрини [мебел]; врати за мебел; мебел од
метал; носачи за мебел, неметални;

за глава [мебел]; ногарки за маси [мебел];
колички за послужување [мебел]; плакари
за крпи [мебел]; држачи за книги [мебел];

шкафови за регистри [мебел]; потпирачи
за глава [мебел]; ногарки за маси [мебел];

клупи за сечење [мебел]; колички за
компјутери [мебел]; плетени дрвени

колички за послужување [мебел]; плакари
за крпи [мебел]; држачи за книги [мебел];

ролетни [мебел]; држачи за саксии
[мебел]; заштитни мрежи за врати [мебел];

клупи за сечење [мебел]; колички за
компјутери [мебел]; плетени дрвени
ролетни [мебел]; држачи за саксии

пораби од пластика за мебел; прегради од
дрво за мебел; полици за шкафови за
картотеки [мебел]; внатрешни ролетни за

[мебел]; заштитни мрежи за врати [мебел];
пораби од пластика за мебел; прегради од

прозорци [ролетни] [мебел]; колички на
тркалца за послужување [мебел]; опрема

дрво за мебел; полици за шкафови за
картотеки [мебел]; внатрешни ролетни за

за мебел што не е од метал; тркалца за
мебел што не се од метал; душеци за

прозорци [ролетни] [мебел]; колички на
тркалца за послужување [мебел]; опрема
за мебел што не е од метал; тркалца за

спиење; кревети; детски креветчиња;
опрема за кревети што не е од метал
кл. 37 одржување мебел

мебел што не се од метал; душеци за
спиење; кревети; детски креветчиња;

кл. 42 дизајнирање;графички
дизајн;архитектура;внатрешно уредување

опрема за кревети што не е од метал;
кл. 37 одржување мебел

(111) 28567

(151) 20/05/2020

кл. 42 дизајнирање; графички дизајн;

(210) TM 2019/864

(220) 11/07/2019

архитектура; внатрешно уредување

(181) 11/07/2029
(450) 31/05/2020

(111) 28540

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/867

(220) 12/07/2019
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(551) индивидуална

(181) 12/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) ОЗОН ДООЕЛ ул. Загребска бр. 45,
Скопје, MK

(510, 511)

(540)

(111) 28543

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/875

(220) 12/07/2019

кл. 5 фармацевтски производи

(181) 12/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) Фармацевтска хемиска

(591) црна, темно зелена, зелена и светло
сина

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски

(551) индивидуална

бр.12, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 11 греење, ладење, вентилација

(540)

кл. 17 материјали за изолација
кл. 19 неметални градежани материјали

DIASTOP Direct
(551) индивидуална

кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

кл. 38 телекомуникации
(111) 28541

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/873

(220) 12/07/2019
(181) 12/07/2029

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(540)

NUTRIFERT

PYNETRA

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 1 минерални ѓубрива

кл. 5 фармацевтски производи

(220) 12/07/2019
(181) 12/07/2029

(220) 12/07/2019

бр.12, 1000, Скопје, MK

(540)

(210) TM 2019/874

(210) TM 2019/876

Скопје бул. Александар Македонски

Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, MK

(151) 08/05/2020

(151) 08/05/2020

(181) 12/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(450) 31/05/2020
(732) Фармацевтска хемиска

(111) 28542

(111) 28544

(111) 28529

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/880

(220) 16/07/2019

(181) 16/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş

(450) 31/05/2020
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

бр.12, 1000, Скопје, MK

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

(540)

(540)

DIASTOP
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(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул.

Tygex

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 28530

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/881

(220) 17/07/2019
(181) 17/07/2029

(450) 31/05/2020
(300) 88/315.073 25/02/2019 US
(732) Kite Pharma, Inc.(Delaware

(591) црвена и бела
(551) индивидуална

corporation) 2400 Broadway, Santa
Monica, California 90404, US

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури,
метални градежни материјали, метални

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

преносни конструкции, метални
материјали за железнички шини, жици и

(540)

кабли од обичен метал кои не се
електрични, браварски производи, мали
метални производи, метални цевки, каси,
производи од метал кои не се опфатени со
другите класи, руди

(591) сина, светло сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

кл. 5 фармацевтски препарати, имено,

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

препарати за употреба во третман на
канцер и тумори; фармацевтски препарати

сигнализирање, проверка (контрола),

за имунотерапија, вклучително Т-клеточна
терапија

апарати и инструменти за спасување и
обучување, апарати и инструменти за

кл. 44 обезбедување медицински
информации; обезбедување веб страна

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

што содржи медицински информации;

акумулирање, регулирање и контрола на
електрична енергија, апарати за снимање,

обезбедување услуги на медицински
информации, консултации и совети;

пренос и репродукција на звук или слика,

собирање и зачувување биолошко ткиво,
крв и клетки
(111) 28571

(151) 27/05/2020

(210) TM 2019/882

(220) 17/07/2019

магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се
активираат со жетони, регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

(181) 17/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) Которчевиќ Марјан ул. Мирче
Оровчанец бр. 1-10, Скопје, MK

гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,
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снабдување со вода и за санитарни

(732) ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji

намени

Road South, Hi-Tech Industrial Park,

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

Nanshan District, Shenzhen, CN

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

хардвер и софтвер
(111) 28531

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/883

(220) 17/07/2019
(181) 17/07/2029

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 смартфони;мобилни телефони;
целуларни телефони; апарати за глобално

(450) 31/05/2020
(732) THE CAPITAL MAHARAJA

позиционирање (ГПС); следачи на

ORGANISATION LIMITED (a limited
liability company incorporated under the

активност за носење; заштитни филмови
адаптирани за смартфони; капаци за

Laws of Sri Lanka) of No. 146, Dawson

смартфони; футроли за смартфони;
заштитни навлаки за телефони; мрежни

Street, Colombo 02, LK
(740) Друштво за застапување од областа

комуникациски направи; заштитни
филмови адаптирани за екрани за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

смартфони; интерактивни тач скрин

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

терминали; хуманоидни роботи со
вештачка интелигенција; софтвер за
мобилни телефони кој може да се
презема; смартчасовници (обработка на
податоци)

(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 градежни материјали (неметални);

(111) 28532

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/891

(220) 23/07/2019
(181) 23/07/2029

(450) 31/05/2020
(732) Biofarm Sp. z o.o. ul. Walbrzyska 13

неметални цврсти цевки за градење;
асфалт, катран и битумен; неметални
преносливи градби; градежни материјали,

60-198 Poznan, PL

не од метал/конструктивни материјали, не
од метал; споменици, не од метал;

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

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(540)

резервоари за вода под притисок; цевки за
вода, не од метал; вентили за водоводни

GINKOFAR
(551) индивидуална
(510, 511)

цевки, не од метал или пластика

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 28545

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/889

(220) 19/07/2019
(181) 19/07/2029
(450) 31/05/2020

(111) 28533

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/893

(220) 23/07/2019
(181) 23/07/2029
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(450) 31/05/2020
(732) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi,

сушено и варено овошје и зеленчук,
желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и

Bageilar, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

млечни производи, масла и масти за
јадење

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 28574

(151) 27/05/2020

(210) TM 2019/899

(220) 25/07/2019

преработки, конзервирано, смрзнато,

CLOVATE

(181) 25/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр.158, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 28534

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/894

(220) 23/07/2019

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(181) 23/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

MomentNice
(551) индивидуална

Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi,

(510, 511)
кл. 30 бисквити, бисквити петит-бер,

Bageilar, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

вафли, колачиња, пралини, слатки, торти,
чоколадо

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 28546

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/901

(220) 26/07/2019

AVIRAVIR

(181) 26/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) Merryvale Limited 1 Mapp Street,
Belize City, BZ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 28572

(151) 27/05/2020

(210) TM 2019/898

(220) 25/07/2019

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(181) 25/07/2029
(450) 31/05/2020
(732) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр.158, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

PO!BANCHO

кл. 9 компјутерски програми и
компјутерски софтвер, вклучувајќи

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер кој може да се презема од
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Интернет; мобилни апликации за

(210) TM 2019/903

целуларни телефони, таблети и други

(220) 26/07/2019
(181) 26/07/2029

рачни направи; интерактивни компјутерски
системи, сите поврзани или кои се

(450) 31/05/2020
(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

однесуваат на коцкање или обложување,
услуги за разонода и забава, игри, игри со

ул. Цане Кузмановски бр. 1, Прилеп, MK
(540)

карти, бинго игри, казино игри и спортско
обложување
кл. 41 забава; спортски и културни
активности; услуги за онлајн играње,
коцкање и обложување; услуги за коцкање
и играње за работа на компјутеризирано
бинго, онлајн бинго мрежи, виртуелни слот
машини и други инстант игри на добивка;
спортско обложување и лотарии и онлајн
услуги на спортско обложување;

(591) црвена, црна, бела, златна

обезбедување казино игри вклучувајќи
рулет игри, слот машини, бинго игри, блек

(551) индивидуална
(510, 511)

џек, кено, бакара, гребки, покер игри и
спортско обложување; обезбедување

кл. 32 пивo

покер игри на кои може да им се пристапи
преку мрежа од страна на корисниците на

(111) 28536

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/908

(220) 29/07/2019
(181) 29/07/2029

мрежата; обезбедување на игри со карти
со повеќе играчи на кои може да им се
пристапи преку мрежа од страна на

(450) 31/05/2020
(732) Здружение за производители и

корисниците на мрежата; организирање,
продуцирање и презентирање на турнири,

извозници на вино и други пијалоци
произведени од грозје Вина од

натпревари, игри и настани; услуги на
забава и интерактивна забава;

Македонија Скопје ул. 810 б.б., 1000,
Скопје, MK

организирање на забава, разонода,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

натпревари, игри, коцкање, обложување,
игри со карти, спортско обложување и

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

лотарии; вклучително и обезбедување на
сите споменати услуги преку различни
технолошки платформи, вклучувајќи без
ограничување преку телефонија, мобилни

(591) жолта, црвена, зелена, бела, сива
(551) индивидуална

или рачни направи или обезбедени онлајн
од компјутерска база со податоци или
преку интернет; услуги на помош и

(510, 511)
кл. 33 вино

советување и обезбедување информации
поврзани со сите споменати услуги
(111) 28535

(111) 28537

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/909

(220) 29/07/2019
(181) 29/07/2029

(151) 08/05/2020
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(450) 31/05/2020
(732) Здружение за производители и

(111) 28539

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/911

(220) 29/07/2019

извозници на вино и други пијалоци
произведени од грозје Вина од

(181) 29/07/2029
(450) 31/05/2020

Македонија Скопје ул. 810 б.б., 1000,
Скопје, MK

(300) 88/325087 04/03/2019 US
(732) Reign Beverage Company LLC 1547

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

N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US

(540)

(740) Aдвокатско друштво
ПЕПЕЉУГОСКИ ул. “Вељко Влаховиќ” 4/
1-1 , 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, зелена, црна, бела,
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
(111) 28538

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/910

(220) 29/07/2019
(181) 29/07/2029

(591) сина, црна и жолта

(450) 31/05/2020
(300) 88/325082 04/03/2019 US
(732) Reign Beverage Company LLC 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California

(551) индивидуална

90063, US

(111) 28551

(151) 08/05/2020

(740) Aдвокатско друштво

(210) TM 2019/914

(220) 30/07/2019
(181) 30/07/2029

(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци

ПЕПЕЉУГОСКИ ул. “Вељко Влаховиќ” 4/
1-1 , 1000, Скопје
(540)

(450) 31/05/2020
(300) 2019/20779 28/02/2019 TR
(732) AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ İş Kuleleri Levent Mah. Meltem
Sokak No:10 Kule:2 Kat:25 4. Levent
Beşiktaş, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци
(591) нијанси на сина и виолетова
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(551) индивидуална

диететски суплементи, нутритивни

(510, 511)

суплементи, медицински препарати за

кл. 5 фармацевтски препарати;
фармацевтски препарати што се користат

употреба при слабеење, храна за бебиња,
херби и хербални напитоци адаптирани за

во третманот при заболувања и
нарушувања на коските, зглобовите,

медицински цели, стоматолошки
препарати и артикли, материјали за

„рбетниот столб, цревата, дебелото црево,
кожата, белите дробови, очите, градите,

полнење заби, материјал за земање
стоматолошки отисок, стоматолошки

јајниците, грлото на матката, желудникот,

адхезиви и метеријали за поправање заби,

мочниот меур, бубрезите, главата,
мозокот, вратот, и крвта и фармацевтски

санитарни препарати за медицинска
употреба, хигиенски влошки, хигиенски

препарати за третман на автоимуни
болести, болести на имунолошкиот

тампони, фластери, материјали за завои,
пелени направени од хартија и текстил за

систем, воспалителни болести, воспалени
црева, гастроинтестинални,

бебиња, возрасни и миленичиња,
препарати за уништување штетници,

генитоуринарни, мускулоскелетни,

хербициди, фунгициди, препарати за

мускуларни, дерматолошки, пулмонарни,
респираторни, онколошки, хепатолошки,

уништување глодари, деодоранси, што не
се за луѓе или за животни, препарати за

вирусни, метаболички, ендокрини,
кардиоваскуларни, кардиопулмонарни,

прочистување воздух, препарати за
деодорирање на воздухот, средства за

сексуална дисфункција, офтамолошки,
неуролошки, хормонални, и психијатриски

дезинфекција, антисептици, детергенти за
медицински цели, медицински сапуни,

заболувања и нарушувања; фармацевтски

сапуни за дезинфекција, антибактериски

препарати за третманот на автоимуни
заболувања и нарушувања

лосиони за раце, фармацевтски
препарати, фармацевтски препарати што

кл. 10 медицински уреди и инструменти;
уреди за ослободување на лек; системи за

се користат во тратманот при заболувања
и нарушувања на коските, зглобовите,

испорака на лек; уреди за инјектирање за
фармацевтски препарати; медицински

„рбетниот столб, цревата, дебелото црево,
кожата, белите дробови, очите, градите,

шприцеви; хируршки уреди и инструменти;

јајниците, грлото на матката, желудникот,

хируршки инструменти и апарати; и
хируршки и медицински апарати и

мочниот меур, бубрезите, главата,
мозокот, вратот, и крвта и фармацевтски

инструменти за употреба во општа
хирургија

препарати за третман на автоимуни
болести, болести на имунолошкиот

кл. 35 услуги за дистрибуција и услуги што
се состојат од здружување, во корист на

систем, воспалителни болести, воспалени
црева, гастроинтестинални,

други, фармацевтски и ветеринарни

генитоуринарни, мускулоскелетни,

препарати за медицински цели, хемиски
препарати за медицински и ветеринарни

мускуларни, дерматолошки, пулмонарни,
респираторни, онколошки, хепатолошки,

цели, хемиски реагенси за фармацевтски
и ветеринарни цели, медицинска

вирусни, метаболички, ендокрини,
кардиоваскуларни, кардиопулмонарни,

козметика, диететски суплементи за
фармацевтски и ветеринарни цели,

сексуална дисфункција, офтамолошки,
неуролошки, хормонални, и психијатриски
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заболувања и нарушувања, фармацевтски

од областа на фармацевтски производи,

препарати за третманот на автоимуни

здравствени производи и медицински

заболувања и нарушувања, хируршки,
медицински, стоматолошки и ветеринарни

производи; услуги за рекламирање и
маркетинг

апарати и инструменти, мебел специјално
изработен за медицински цели, вештачки

кл. 41 обезбедување онлајн публикации
во облик на брошури и новини од областа

екстремитети и протези, медицински
ортопедски артикли, корсети за

на фармацевтски производи, биолошки
слични лекови, лекови и здравје;

медицински цели, ортопедски чевли,

организирање и реализирање часови,

еластични завои и завои за поддршка,
хируршки наметки и хируршки стерилни

семинари и работилници од областа на
фармацевтски производи, биолошки

платна, сексуални помагала за возрасни,
кондоми, шишиња за бебиња, цуцли

слични лекови, лекови и здравје;
образовни услуги, имено, програми за

лажливки за бебиња, цуцли, играчки за
бебиња за помош при раст на заби,

фармацевтски производи, биолошки
слични лекови, лекови и здравје достапни

нараквици и прстени за медицински цели,

преку аудио, видео, веб апликации,

анти-ревматски нараквици, антиревматски прстени, медицински уреди и

апликации за мобилни телефони, и
компјутерски мрежи; образовни услуги,

инструменти, уреди за ослободување на
лек, системи за испорака на лек, уреди за

имено, реализирање програми од областа
на фармацевтски производи, биолошки

инјектирање за фармацевтски препарати,
медицински шприцеви, хируршки уреди и

слични лекови, лекови и здравје
кл. 42 истражување и развој на

инструменти, хируршки инструменти и

фармацевтски препарати и биолошки

апарати, и хируршки и медицински
апарати и инструменти за употреба во

слични лекови; истражување и развој во
фармацевтската и биотехнолошката

општа хирургија, овозможувајќи на
потрошувачите полесно да ги погледнат и

област; медицински и научни
истражувачки информации од областа на

купат тие производи, каде таквите услуги
можат да бидат обезбедени преку

фармацевтски препарати, биолошки
слични лекови и клинички испитувања;

малопродажни продавници,

обезбедување веб страни што содржат

големопродажни аутлет продавници, преку
електронски медиум или преку каталози за

информации за фармацевтски препарати
и биолошки слични лекови; услуги за

порачка по пошта; услуги за упатување,
имено, обезбедување информации за

поддршка во врска со фармацевтски
производи и биолошки слични лекови,

производот на потрошувачот од областа
на фармацевтски производи, здравствени

имено, услуги за корисничка поддршка;
обезбедување онлајн компјутерски

производи и медицински производи;

софтвер што се користи за пристап,

дистрибуција на примероци за евалуација
на медицински артикли, кутии за отпадоци

управување, ажурирање и прикажување
електронски бази на податоци од областа

за остри предмети за медицински цели и
преносни медицински ладилници поврзани

на фармацевтски препарати и биолошки
слични лекови

со нив; обезбедување онлајн
комерцијален информациски директориум

кл. 44 обезбедување услуги за
медицински информации и поддршка за
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пациентите, имено, фармацевтски совети

на третман на канцер и хемотерапија;

и консулатации од природата на

обезбедување услуги за медицински

обезбедување онлајн информации во
врска со фармацевтски производи и

информации и поддршка за пациенти, т.е.,
фармацевтски совети и советодавни

третманот и превенција на разни болести,
нарушувања и заболувања; обезбедување

услуги за обезбедување онлајн
инфомации за имуно-тромбоцитопенска

здравствени и медицински информации во
врска со фармацевски производи;

пурпура (итп); обезбедување здравствени
и медицински информации за имуно-

информациски услуги, имено,

тромбоцитопенска пурпура (итп);

обезбедување медицински информации
на пациентите; обезбедување медицински

обезбедување медицински информации
до пациенти со имуно тромбоцитопенска

консултациски и советодавни услуги преку
глобална компјутерска мрежа од полето на

пурпура (итп); обезбедување услуги за
поддршка за пациенти за третман на

фармацевтски производи и разни болести,
нарушувања и заболувања; обезбедување

медицински состојби, вклучително
обезбедување информации за пациенти и

медицински информации на пациенти од

информации за третман со лекови на

канцер; обезбедување услуги за поддршка
на пациенти за канцер и третман за

фамилиите на пациентите, и
обезбедување медицински информации

канцер; обезбедување информации за
здравјето на коските кај пациенти со

од пациенти за пациентите да научат за
медицински проблеми и процеси од

канцер кои лежат преку обезбедување
персонализирани медицински

здравствениот персонал; услуги од
областа на обезбедување информации за

информации и практични совети за

правилна примена на лекови

комуникација за здравјето на коските со
давателите на здравствена нега;

(111) 28549

(151) 08/05/2020

обезбедување медицински совети и
совети преку глобална компјутерска мрежа

(210) TM 2019/922

(220) 31/07/2019
(181) 31/07/2029

од областа на информациски услуги
поврзани со здравјето на коските,

(450) 31/05/2020
(732) Друштво за трговија и услуги

вклучително канцер; обезбедување

РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје Кеј 13-ти

медицински информации и услуги за
поддршка за пациенти вклучително совети

Ноември бр. 2 ГТЦ кат-2 секција /2 локал
14, Центар, MK

за здравјето на коските, спречување
остеопороза, и фармацевтски совети и

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

советување во форма на онлајн
информации за третман и третманот на

(540)

Дајте музика

остеопороза и заболувања на коските и

(551) индивидуална
(510, 511)

фармацевтски препарати за третманот на
остеопороза; обезбедување здравствени

кл. 35 рекламирање; водење на

извештаи на пациенти третирани за
остеопороза и заболувања на коските;

работењето; управување со работата;
канцелариски работи, трговија на големо и

медицински совети и совети преку
глобална компјутерска мрежа од областа

мало со кожа и имитација на кожа и
производи од нив кои не се опфатени со
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другите класи; кожа од животни, куфери и

материјал, лепила за канцелариска и куќна

патни торби, чадори за дожд и сонце и

употреба; материјали кои ги користат

стапови за одење; камшици и сарачки
производи; текстил и текстилни производи,

уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен

кои не се опфатени со другите класи;
покривки за кревети и маси; облека,

мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

обувки и капи
кл. 38 телекомуникации; емитување

пакување кои не се опфатени во другите
класи; печатарски букви, клишиња; книги;

телевизиски програми; детски емисии

папки за хартија; нотеси; учебници,

кл. 41 образование; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

работни тетратки, албуми; атласи; карти;
туристички водичи, школски прибор

активности; книги (објавување книги);
телевизиска забава; забави (планирање

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производи направени од овие материјали,

забави); организирање забавни настани и
активности; објавување книги; телевизиски

што не се вклучени во другите класи;
торби и куфери; чадори, сонцебрани и

програми (продукција на радио и

стапови за одење; камшици, узди и

телевизиски програми) издавање книги,
детски сликовници, едукативен материјал

сарачки производи; ранци; ученички
училишни торби; актовки

(111) 28566

(151) 27/05/2020

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на

(210) TM 2019/1000

(220) 02/09/2019
(181) 02/09/2029

рекламен материјал, водење дејност
(служби за давање совети за водење на

(450) 31/05/2020
(732) Друштво за промет и услуги
ТРИМАКС ДОО Скопје Бул. Кузман

одделни дејности), дејности (консултации

Јосифовски 15/6-лок. 1, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

обработка на текстови, огласување и
рекламирање, организирање дејности

за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), јавно

(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 рекламни огласи),
водење на комерцијални работи,
(551) индивидуална

комерцијална администрација,
канцелариски работи, ширење рекламен

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци; услуги на агенции за увоз-

нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички

извоз и трговија на мало и големо со
хартија, картон и производите од нив кои

материјал, фотографии, канцелариски
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не се опфатени со другите класи, печатени

(510, 511)

работи, книговезнички материјал,

кл. 5 пелени за бебиња; пелени во форма

фотографии, канцелариски материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба,

на гаќички за бебиња, гаќички за
одвикнување од пелени

материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и

(111) 28565

(151) 15/05/2020

канцелариски прибор (освен мебелот),
материјали за обука и настава (освен

(210) TM 2019/1024

(220) 13/09/2019
(181) 13/09/2029

апарати), пластични материјали за

(450) 31/05/2020
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via twins Iş

пакување кои не се опфатени во другите
класи, печатарски букви, кпишиња, книги,
папки за хартија, нотеси, учебници,
работни тетратки, албуми; атласи; карти;

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

туристички водичи, школски прибор, кожа
и имитација на кожа и производи

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

направени од овие материјали, што не се

Talinat

вклучени во другите кпаси, торби и
куфери, чадори, сонцебрани и стапови за

(551) индивидуална

одење, камшици, узди и сарачки
производи, ранци, ученички училишни

кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)

торби, актовки, игри и играчки
(111) 28564

(151) 15/05/2020

(210) TM 2019/1020

(220) 11/09/2019
(181) 11/09/2029

(111) 28552

(151) 15/05/2020

(210) TM 2019/1025

(220) 16/09/2019

(181) 16/09/2029
(450) 31/05/2020
(732) Атанасов Миле ул. Солидарност

(450) 31/05/2020
(732) The Procter & Gamble Company

бр. 32, 2000, Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, зелена, бела, сина,
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички

(551) индивидуална

материјал, фотографии, канцелариски
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материјал, лепила за канцелариска и куќна

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и

употреба; материјали кои ги користат

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од

уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

пакување кои не се опфатени во другите
класи; печатарски букви, клишиња

активности

кл. 28 игри и играчки, производи за

(111) 28569

(151) 20/05/2020

гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите класи, украси за елка

(210) TM 2019/1031

(220) 13/09/2019
(181) 13/09/2029

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

(450) 31/05/2020
(732) KANEKA CORPORATION, a

производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

corporation organized and existing under
the laws of Japan, Manufacturers and

квасец, прашок за печење, сол, сенф;

Merchants of 2-3-18, Nakanoshima, Kita-

оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

ku, Osaka, JP
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(111) 28553

(151) 15/05/2020

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(210) TM 2019/1026

(220) 16/09/2019
(181) 16/09/2029

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(450) 31/05/2020
(732) Атанасов Миле ул. Солидарност
бр. 32, 2000, Штип, MK

ED COIL
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 10 емболички уреди за третирање на
васкуларни аномалии

(540)

(111) 28573

(151) 27/05/2020

(210) TM 2019/1037

(220) 18/09/2019
(181) 18/09/2029

(450) 31/05/2020
(732) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK
(591) жолта, црвена, зелена, бела, сина,

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

Po!Yummy

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,

(551) индивидуална
(510, 511)

сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

производи, масла и масти за јадење
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сушено и варено овошје и зеленчук;

(111) 28556

(151) 15/05/2020

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

(210) TM 2019/1044

(220) 20/09/2019

млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

(181) 20/09/2029
(450) 31/05/2020
(732) Шејдоски Риза ул. Маршал Тито
бр. 115, 6250, Кичево, MK

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

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

квасец, прашок за печење; сол, сенф;

(540)

оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз
(111) 28560

(151) 15/05/2020

(210) TM 2019/1042

(220) 20/09/2019
(181) 20/09/2029

NEXCHEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и

(450) 31/05/2020
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş

нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

забите
кл. 35 огласување; водење на работење;

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

управување со работи; канцелариски
работи, услуги на трговија на големо и

RENTANİL
(551) индивидуална

мало и увоз-извоз со: средства за белење
и други супстанции за перење, препарати

(510, 511)

за чистење, полирање, триење и

кл. 5 фармацевтски производи

нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

(111) 28561

(151) 15/05/2020

(210) TM 2019/1043

(220) 20/09/2019

лосиони за коса, препарати за нега на
забите

(181) 20/09/2029
(450) 31/05/2020
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

(111) 28554

(151) 15/05/2020

(210) TM 2019/1045

(220) 20/09/2019

(181) 20/09/2029
(450) 31/05/2020
(732) Шејдоски Риза ул. Маршал Тито
бр. 115, 6250, Кичево, MK

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

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

(540)

Ipratom
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална

NEXXOL
(510, 511)
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кл. 3 средства за белење и други

(111) 28578

(151) 27/05/2020

супстанции за перење, препарати за

(210) TM 2019/1097

(220) 30/09/2019

чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на

(181) 30/09/2029
(450) 31/05/2020
(732) ТДПТУ "MС-КОМ 1" ДОО Струга ул.
ЈНА бр.2/1 6330 Струга, MK

забите
кл. 35 огласување; водење на работење;

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул.

управување со работи; канцелариски

Македонски просветители 8, Охрид

работи, услуги на трговија на големо и
мало и увоз-извоз со: средства за белење

(540)

и други супстанции за перење, препарати
за чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

(591) розева и бела

лосиони за коса, препарати за нега на

(551) индивидуална
(510, 511)

забите

кл. 39 транспортни услуги (такси превоз)

(111) 28555

(151) 15/05/2020

(111) 28557

(151) 15/05/2020

(210) TM 2019/1046

(220) 20/09/2019

(210) TM 2019/1128

(220) 14/10/2019
(181) 14/10/2029

(181) 20/09/2029
(450) 31/05/2020
(732) Трговско друштво НЕРЦ ДОО

(450) 31/05/2020
(732) Друштво за производство,

експорт-импорт Скопје ул. Њуделхиска
бр. 7, 1000, Скопје, MK

трговија и услуги БОБО БАРТОН
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул.

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

Козјачка бр. 21, Куманово, MK
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(540)

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BARTON
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, виолетова
(551) индивидуална

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; вештачки

работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и

ѓубриња; смеши за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување

пијалоци; привремено сместување, хотели

метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;
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материи за штавење; адхезиви (лепливи

ARTHUR MARTIN

материи) наменети за индустријата;

(551) индивидуална
(510, 511)

прајмер за ѕидови; лепила; малтер; глет
маса

кл. 8 прибор за јадење; кујнски ножеви;

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

острилки за ножеви
кл. 11 електрични парни лонци

канцелариски работи; услуги на
малопродажба врзани за хемиски

кл. 21 кујнски или прибор за храна и
садови за домаќинство; садови за

производи за индустријата, науката,

готвење, садови за печење и сервис за
јадење, освен вилушки, ножеви и лажици;

фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови

експрес лонци; прибор за сервирање

вештачки смоли, сурови пластични
материи; вештачки ѓубриња; смеши за
гаснење пожар; препарати за калење и
заварување метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;

(111) 28522

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/1137

(220) 16/10/2019
(181) 16/10/2029

(450) 31/05/2020
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата;

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş

прајмер за ѕидови; лепила; малтер; глет
маса; услуги на продажба на големо

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

врзани за хемиски производи за
индустријата, науката, фотографиите, како

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

и за земјоделието, градинарството и

BUVASIN

шумарство; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; вештачки

(551) индивидуална

ѓубриња; смеши за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;

(111) 28523

(151) 08/05/2020

материи за штавење; адхезиви (лепливи

(210) TM 2019/1138

(220) 16/10/2019

материи) наменети за индустријата;
прајмер за ѕидови; лепила; малтер; глет

(181) 16/10/2029
(450) 31/05/2020
(732) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

маса
(111) 28558

(151) 15/05/2020

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

(210) TM 2019/1136

(220) 15/10/2019

Istanbul, TR

(181) 15/10/2029

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(450) 31/05/2020
(732) Aktiebolaget Electrolux 105 45

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Mucovit-C

Stockholm, SE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(111) 28524

(151) 08/05/2020

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

(210) TM 2019/1139

(220) 16/10/2019
(181) 16/10/2029

(540)

Dexcoril

(450) 31/05/2020
(732) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

(551) индивидуална
(510, 511)

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

кл. 5 фармацевтски производи

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

(111) 28527

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/1142

(220) 16/10/2019
(181) 16/10/2029

(540)

(450) 31/05/2020
(732) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

Mucostop
(551) индивидуална
(510, 511)

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

кл. 5 фармацевтски производи

Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(111) 28525

(151) 08/05/2020

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

(210) TM 2019/1140

(220) 16/10/2019
(181) 16/10/2029

(540)

Dexday

(450) 31/05/2020
(732) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

(551) индивидуална
(510, 511)

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

кл. 5 фармацевтски производи

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

(111) 28528

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/1145

(220) 17/10/2019
(181) 17/10/2029

(540)

(450) 31/05/2020
(732) Друштво за производство,

Mucomax
(551) индивидуална
(510, 511)

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје

кл. 5 фармацевтски производи

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

(111) 28526

(151) 08/05/2020

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(210) TM 2019/1141

(220) 16/10/2019
(181) 16/10/2029

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(450) 31/05/2020
(732) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

LIHEN
(551) индивидуална

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички

Istanbul, TR

производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на
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забите; парфимерија, етерични масла;

за сите овие материјали или производи од

препарати за белење и други супстанции

пластика; библиотекарски полици, врати,

за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување

врати за мебел, двоседи, троседи, детски
креветчиња, детски столчиња со масичка

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;

за јадење, држачи за изложување,
закачалки, изложбени витрини [мебел],

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

канцелариски мебел, комоди со фиоки,
кревети, маси, маси за компјутери, ногарки

користат во медицината и ветерината,

за маси [мебел], плакари, полици, полици

храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали

[мебел], работни маси, рамки за слики,
столчиња, тоалетни комоди, фотељи,

за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за

шанкови
кл. 35 рекламирање; водење на

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги при
производство, увоз-извоз и трговија на

(111) 28559

(151) 15/05/2020

(210) TM 2019/1149

(220) 18/10/2019

големи и мало со: мебел, мебел за
домаќинство и неговите делови,

(181) 18/10/2029
(450) 31/05/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО

производство на мебел (тапациран и
корпусен), мебел од метал, маси од метал,

ДОО увоз-извоз Скопје СКУПИ 1 1, 1000,

делови од метал (мебел), огледала, рамки

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

за слики; производи што не се опфатени
со другите класи, од дрво, плута, трска,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
слонова коска, китова коска, школки,

кабинети од метал (мебел); канцелариски
мебел од метал; полици од метал (мебел)

килибар, седеф, морска пена и замените
за сите овие материјали или производи од

ANGOLO DIVERSO
(551) индивидуална

пластика; библиотекарски полици, врати,

(510, 511)
кл. 20 мебел, мебел за домаќинство и

врати за мебел, двоседи, троседи, детски
креветчиња, детски столчиња со масичка

неговите делови, производство на мебел

за јадење, држачи за изложување,
закачалки, изложбени витрини [мебел],

(тапациран и корпусен), мебел од метал,
маси од метал, кабинети од метал

канцелариски мебел, комоди со фиоки,
кревети, маси, маси за компјутери, ногарки

(мебел); канцелариски мебел од метал;
полици од метал (мебел) делови од метал

за маси [мебел], плакари, полици, полици

(мебел), мебел од плочест материјал во
комбинација со метал, огледала, рамки за

[мебел], работни маси, рамки за слики,
столчиња, тоалетни комоди, фотељи,

слики; производи што не се опфатени со

шанкови
кл. 40 обработка на материјали

другите класи, од дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
слонова коска, китова коска, школки,
килибар, седеф, морска пена и замените
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(111) 28518

(151) 08/05/2020

(210) TM 2019/1150

(220) 18/10/2019

(181) 18/10/2029
(450) 31/05/2020
(732) Друштво за производство, промет
и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје Бул. Јане
Сандански бр. 35/2-13, Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на очила на мало и
големо
кл. 44 оптички услуги
(111) 28570

(151) 26/05/2020

(210) TM 2019/1201

(220) 31/10/2019

(181) 31/10/2029
(450) 31/05/2020
(732) Друштво за трговија и услуги
НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
с. Дрслајца, Струга, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

KRALSKI KREM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 крем-путер, путер лешник
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на крем-путер, путер од
лешник
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit
(510)

(111)

5

28560

21

28558

35

28559

1

28544

5

28561

28

28552

35

28566

1

28557

5

28564

29

28553

35

28570

2

28576

5

28565

29

28563

35

28575

3

28519

5

28577

29

28568

35

28576

3

28520

6

28571

29

28570

35

28577

3

28521

8

28558

29

28572

36

28575

3

28528

9

28519

29

28573

37

28540

3

28554

9

28520

30

28552

37

28550

3

28556

9

28521

30

28573

37

28567

3

28576

9

28545

30

28574

38

28540

5

28517

9

28546

30

28577

38

28549

5

28519

9

28571

32

28535

39

28578

5

28520

10

28519

32

28538

40

28559

5

28521

10

28520

32

28539

41

28546

5

28522

10

28521

32

28547

41

28549

5

28523

10

28551

32

28553

41

28551

5

28524

10

28562

33

28536

41

28553

5

28525

10

28569

33

28537

41

28575

5

28526

11

28540

35

28518

42

28519

5

28527

11

28558

35

28519

42

28520

5

28528

11

28571

35

28520

42

28521

5

28529

16

28552

35

28521

42

28550

5

28530

16

28566

35

28547

42

28551

5

28532

17

28540

35

28548

42

28567

5

28533

18

28566

35

28549

42

28571

5

28534

19

28531

35

28551

43

28555

5

28541

19

28540

35

28554

44

28518

5

28542

20

28550

35

28555

44

28530

5

28543

20

28559

35

28556

44

28551

5

28551

20

28567

35

28557

152

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare
(111) регистарски број / numri i regjistrimit
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(732)

(111)

(210)

AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

28551

MK/T/2019/0914

Aktiebolaget Electrolux

28558

MK/T/2019/1136

Biofarm Sp. z o.o.

28532

MK/T/2019/0891

CARTER MOBILYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKIYE
CUMHURIYETI

28550

MK/T/2019/0863

CARTER MOBILYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKIYE
CUMHURIYETI

28567

MK/T/2019/0864

laws of Japan, Manufacturers and Merchants of

28569

MK/T/2019/1031

Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation)

28530

MK/T/2019/0881

Merryvale Limited

28546

MK/T/2019/0901

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

28523

MK/T/2019/1138

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

28524

MK/T/2019/1139

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

28525

MK/T/2019/1140

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

28526

MK/T/2019/1141

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

28527

MK/T/2019/1142

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

28533

MK/T/2019/0893

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

28534

MK/T/2019/0894

Reign Beverage Company LLC

28538

MK/T/2019/0910

Reign Beverage Company LLC

28539

MK/T/2019/0911

Siemens Aktiengesellschaft

28562

MK/T/2019/0241

THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED (a limited liability
company incorporated under the Laws of Sri Lanka) of

28531

MK/T/2019/0883

The Procter & Gamble Company

28564

MK/T/2019/1020

VEM IIac San. ve Tic A.S.

28517

MK/T/2019/0829

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

28529

MK/T/2019/0880

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

28565

MK/T/2019/1024

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

28560

MK/T/2019/1042

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

28561

MK/T/2019/1043

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

28522

MK/T/2019/1137

ZTE CORPORATION

28545

MK/T/2019/0889

Атанасов Миле

28552

MK/T/2019/1025

Атанасов Миле

28553

MK/T/2019/1026

Друштво за посредување, производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ
ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

28548

MK/T/2019/0845

KANEKA CORPORATION, a corporation organized and existing under the
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Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје

28547

MK/T/2019/0839

Друштво за производство, промет и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

28518

MK/T/2019/1150

Друштво за производство, трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО ДОО
увоз-извоз Скопје

28559

MK/T/2019/1149

Друштво за производство, трговија и услуги БОБО БАРТОН ДООЕЛ увозизвоз Куманово

28557

MK/T/2019/1128

Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО
Скопје

28528

MK/T/2019/1145

Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје

28566

MK/T/2019/1000

Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ

28570

MK/T/2019/1201

Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје

28549

MK/T/2019/0922

Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци
произведени од грозје Вина од Македонија Скопје

28536

MK/T/2019/0908

Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци
произведени од грозје Вина од Македонија Скопје

28537

MK/T/2019/0909

Здружение на граѓани за откривање и развој на сопствениот потенцијал
АИЕСЕК ОРГАНИЗАЦИЈА Скопје

28575

MK/T/2019/0813

Которчевиќ Марјан

28571

MK/T/2019/0882

Кристијан Арсов

28576

MK/T/2019/0770

Кристијан Арсов

28577

MK/T/2019/0773

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

28519

MK/T/2019/0851

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

28520

MK/T/2019/0852

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

28521

MK/T/2019/0853

ОЗОН ДООЕЛ

28540

MK/T/2019/0867

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

28572

MK/T/2019/0898

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

28574

MK/T/2019/0899

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

28573

MK/T/2019/1037

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

28535

MK/T/2019/0903

ТДПТУ MС-КОМ 1" ДОО Струга

28578

MK/T/2019/1097

Трговско друштво НЕРЦ ДОО експорт-импорт Скопје

28555

MK/T/2019/1046

Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша

28568

MK/T/2019/0329

Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша

28563

MK/T/2019/0330

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

28541

MK/T/2019/0873

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

28542

MK/T/2019/0874

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

28543

MK/T/2019/0875

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

28544

MK/T/2019/0876

Шејдоски Риза

28556

MK/T/2019/1044

Шејдоски Риза

28554

MK/T/2019/1045

154

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

ПРЕНОС / BARTJE
(111) 2170
(732) TOSHIBA CLIENT SOLUTIONS CO., LTD 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku Tokyo 1358505, JP
(111) 20656
(732) FMC Agro Singapore Pte.Ltd 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, Singapore,
068896, SG
(111) 23163
(732) FMC Agro Singapore Pte.Ltd 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, Singapore,
068896, SG
(111) 24679
(732) ViiV Healthcare Company Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(111) 2170
(732) Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo 135-8505, JP
(111) 8547
(732) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY , US
(111) 19727
(732) ОКИТЕКС ДОО СКОПЈЕ ул. 50 Дивизија бр.12, 1000, Скопје, MK
(111) 20656
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US
(111) 23163
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US
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ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE
(111) 4309

(186) 16/01/2029

(111) 3463

(186) 16/01/2029

(111) 2070

(186) 16/01/2029

(111) 2493

(186) 05/12/2028

(111) 2170

(186) 08/03/2030

(111) 8763

(186) 27/05/2028

(111) 8266

(186) 10/11/2028

(111) 8547

(186) 11/01/2029

(111) 15934

(186) 20/05/2028

(111) 15935

(186) 20/05/2028

(111) 19465

(186) 22/05/2028

(111) 15919

(186) 22/05/2028

(111) 15684

(186) 28/05/2028

(111) 15618

(186) 29/05/2028

(111) 17122

(186) 01/08/2028

(111) 16783

(186) 01/08/2028

(111) 17207

(186) 04/09/2028

(111) 17048

(186) 05/11/2028

(111) 16591

(186) 13/11/2028

(111) 16698

(186) 26/11/2028

(111) 16590

(186) 01/12/2028

(111) 17816

(186) 01/12/2028

(111) 16820

(186) 17/12/2028

(111) 17232

(186) 12/01/2029

(111) 17903

(186) 12/02/2029

(111) 18040

(186) 18/03/2029

(111) 18029

(186) 18/03/2029

(111) 17001

(186) 13/04/2029
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE
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. / Në përputhje me
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve
për disenjo industrialе.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(22) датум на поднесување / data e depozitimit
(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
(45) датум на објавување / data e publikimit
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i
përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej
Locarno)
(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ID 2020/5

(45) 31/05/2020
(22) 09/03/2020

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(72) Георгиевски Александар
(73) Георгиевски Александар ул. БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје, MK
(51) 12-16
(54) "АВТОМОБИЛСКИ ТРКАЛА И ОПРЕМА ЗА ТРКАЛA"
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020

(21) ID 2020/8

(45) 31/05/2020
(22) 27/04/2020

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(72) Марјанчо Николов
(73) Марјанчо Николов ул. Саса 12 бр. 18, 1000, Скпје, MK
(74) АНДОНОСКИ МИТКО, АДВОКАТ
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2
(51) 23-03
(54) "Скара за во двор"
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR
DISENJO INDUSTRIALE
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)
12-16
23-03

(21)
MK/I/ 2020/5
MK/I/ 2020/8

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)
Георгиевски Александар ул. БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје, MK
Марјанчо Николов ул. Саса 12 бр. 18, 1000, Скoпје, MK
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Гласник Бр.5/2020 - 31/05/2020 / Buletini nr. 5/ - 31/05/2020

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për
disenjot industriale.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):
(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit,
theksohet numri i përgjithshëm i disejnove industriale
(30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar I
Disenjove Industriale (Locarno)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose
vizatimi
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose
paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
(72) Автор / Autori
(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

_________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020
- 31/05/2020

(11) 884

(45) 31/05/2020

(21) ID 2019/22

(22) 02/10/2019

(18) 02/10/2024
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Наташа Шејкероска (ул. Борка Лопач бр. 19 А, Прилеп)
(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
(51) 02-04
(54) "Чевлички"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020
- 31/05/2020

(11) 885

(45) 31/05/2020

(21) ID 2019/23

(22) 02/10/2019

(18) 02/10/2024
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(30)
(72) Наташа Шејкероска (ул. Борка Лопач бр. 19 А, Прилеп)
(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
(51) 06-13
(54) Вреќи за спиење
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020
- 31/05/2020

(11) 886

(45) 31/05/2020

(21) ID 2019/24

(22) 02/10/2019

(18) 02/10/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Наташа Шејкероска (ул. Борка Лопач бр. 19 А, Прилеп)
(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
(51) 21-04
(54) Детски шатор
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020
- 31/05/2020

(11) 887

(45) 31/05/2020

(21) ID 2019/25

(22) 02/10/2019

(18) 02/10/2024
(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(72) Наташа Шејкероска (ул. Борка Лопач бр. 19 А, Прилеп)
(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
(51) 06-09
(54) Украсни перници
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 5/2020 - 31/05/2020
- 31/05/2020

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos

(51)
02-04

06-13
21-04
06-09

(11)
MK/I/ 2019/22
MK/I/ 2019/23
MK/I/ 2019/24
MK/I/ 2019/25

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS
INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(73)
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, MK

(11)
884
885
886
887

ОБНОВУВАЊЕ / RIPËRTËRITJE
(111) 628

(186) 01/04/2025
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(21)
MK/I/ 2019/22
MK/I/ 2019/23
MK/I/ 2019/24
MK/I/ 2019/25

ВПИШУВАЊЕ
236. Зоран Андоновски, адвокат
Ул. Димитрие Чуповски бр. 24/1-1
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Моб. 078 277848, 071 835710
e-mail:andonovski@lawyer.com

ПРОМЕНИ
180. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2466 001
e-mail: info@businesslaw.mk
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