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

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот
за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска
сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе
заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

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

Патенти
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.
Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците
од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се
запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3
од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на
решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото
патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при
проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр.
49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку
е платена пропишаната такса.
Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За
специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT
пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен
број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на
билтен)

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти
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(57) Во оваа студија е опишана конструкција

(51) H 02K 1/00
(11) 7419

(13) А

на мотор кој што функционира врз основа на

(21) 2012/66

(22) 20/02/2012

взаемна сила помеѓу магнети. Силата на
привлекување помеѓу два или повеќе

(45) 31/12/2017
(30) П20120066 20/02/2012 MK
(73) Саздов Зоран

маннети, односно нивно одбивање кога се
работи за истоимени полови е искористена

Ул."Септемвриска" бр 48 Свети Николе,
MK

за добивање на сила односно за постојана
ротација на вратило. Во оваа студија се

(72) Саздов Зоран
(54) МАГНЕТЕН МОТОР

приакжани

две

можни

решенија

за

конструкција на магнетен мотор.
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(51) A 23L 2/00
(11) 7425

(13) А

(21) 2012/148

(22) 19/04/2012
(45) 31/12/2017

(73) ДАБЕВСКИ, Јован
Ул.12 бр.6, Волково, 1000 Скопје, MK

(51) F 24F 12/00, F 24F 5/00, F 24F 13/00
(11) 7418
(13) А
(21) 2014/277
(22) 30/06/2014
(45) 31/12/2017

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ДАБЕВСКИ, Јован
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА СИРУП
ЗА РАСТВРАЊЕ ПАКУВАН ВО
АСЕПТИЧКА КАРТОНСКА АМБАЛАЖА

ул. Паца Мирчева бр. 27, Битола, MK
(72) Пецо Талевски
(54) ПРОТИВСТРУЕН АЛУМИНИУМСКИ
ИЗМЕНУВАЧ ЗА ВОЗДУХ

(73) Пецо Талевски
вклучува

(51)
(11) 7441

(13) А

(21) 2015/514

(22) 30/09/2015
(45) 31/12/2017

(30) П20150514 30/09/2015 MK
(73) Которчевиќ Марјан
ул. М. Оровчанец 1/15 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Которчевиќ Марјан
(54) ПОСТАПКА ЗА ДИГИТАЛНА
ВЕРИФИКАЦИЈА НА ТЕРЕНСКИ РАБОТНИ
АКТИВНОСТИ
(57)

Постапка за утврдување и дигитална

дигитален

мобилен

уред

за

евиденција со интегрирани ГПС и ГПРС
модеми, дисплеј и интерфејс за внесување
на податоци, електронска фото камера,
кадешто, податоците кои се испраќаат при
утврдувањето

содржат

позиција,

време,

соодветен опис и визуелна потврда со една
или повеќе фотографии од местото каде се
одвива утврдувањето и се состои во
редоследни чекори на вклучување на уред за
евиденција,
негова
верификација,
приклучување на авторизиран корисник и
негова

верификација

и

конечна

автентикација на соодветна апликација.

верификација на мобилни активности која
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опфатени сите типови на Е (Едисон), Г (ГУ),

(51) H 01K 1/00
(11) 7463
(21) 2015/652

(13) А
(22) 30/11/2015

(45) 31/12/2017
(30) П20150652 30/11/2015 MK
(73) ТОМЕ БАЛАЛОВСКИ
ул. Волгоградска бр. 1-14 1000 Скопје, MK
(72) ТОМЕ БАЛАЛОВСКИ
(54) РОТИРАЧКИ КАПАК НА БАЗА НА
ЕЛЕКТРИЧНА СИЈАЛИЦА

дополнителна независна соодветна стабилна
квалитетна
функционално
наменски
ограничена ротација на капакот на базата на
електрична сијалица, со цел да се добие
соодветна
дополнителна
позиција
на
дел.

Со

(51) F 24H 1/00
(11) 7545
(21) 2016/13

пронајдокот

контакти на електрични сијалици. Со новото
патентно решение, откога на традиционален
начин ќе се наврти т.е. постави соодветната
електрична сијалица на соодветна сијалична
фасонка, се овозможува
ограничено
придвижување

дополнително
на
капакот

истовремено со светлосниот дел со што се

(57) Пронајдокот ротирачки капак на база на
електрична
сијалица
представува

светлосниот

Б (Бајонет) бази т.е. електрични приклучни

се

овозможува електричната сијалица да се
позиционира во саканата т.е. потребната
положба заради постигнување на светлосен
ефект кај посебно дизајнирани декоративни
светлосни делови. На овој
овозможува
светлосниот

начин
дел

се
од

електричната сијалица да добие ефект во
контекст на ЦФЛ и поготово современата
ЛЕД технологија.

ул. Ѓорѓи Капчев бр. 4/5, Скопје, MK
(13) А
(22) 12/01/2016
(45) 31/12/2017

(72) Нешовски Круме
(54) ХОРИЗОНТАЛЕН ТОПЛОВОДЕН
ЦЕВКАСТ КОТЕЛ

(73) Нешовски Круме
с. Преглово, MK

(51) E 06C 1/00
(11) 7526

(13) А

(21) 2016/183

(22) 25/03/2016
(45) 31/12/2017

(72) Ќанија Рахманоски
(54) ПАМЕТНА ГРАДЕЖНА СКАЛА СО
ФЛЕКСИБИЛНИ НОГАЛКИ

(73) Ќанија Рахманоски

(51) A 21D 13/02, A 23L 1/10
(11) 7561
(13) А
(21) 2016/443
(22) 12/07/2016
(45) 31/12/2017
(30) П20160443 12/07/2016 MK
(73) Staroverov Yury Gennadyevich
129336, Russia, Moscow, Cheluskinskaja
street h. 4, f. 24, RU

Патенти

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Staroverov Yury Gennadyevich
(54) НАЧИН НА ПРЕРАБОТКА НА ЗРНОТО
(ЖИТАРКИТЕ) ВО ПРЕХРАНБЕН
ПРОИЗВОД ИЛИ ВО ПОЛУГОТОВ
ПРОИЗВОД
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(51) G 04B 31/08, C 08J 7/00, D 21H 21/12
(11) 7473
(13) А
(21) 2016/476
(22) 21/07/2016
(45) 31/12/2017
(30) П20160476 21/07/2016 MK
(73) Карафиљковска Филимена; Сашо
Стојковиќ and Виолета Солакова

(51) E 03D 11/00, E 03D 9/00, E 03D 9/00
(11) 7417
(13) А
(21) 2016/497

(22) 27/07/2016
(45) 31/12/2017

(73) АНГЕЛОВ ДРАГИ
ул. „Миле Поп Јорданов„ бр. 68/31 Скопје,
MK
(72) Ангелов Драги
(54) БОЈЛЕРЧЕ СО УРЕД ЗА ПОДМИВАЊЕ
(57) Бојлерчето со уред за подмивање од
областа на санитарни уреди со загревање на
водата во бојлерчето (1) која е под притисок,
преку цревото (2) издржливо на притисок и
дифузорот (3) со кој се пушта и дозира
количината и притисокот на водата на чиј
излез преку специјална гумица (5) се врши
подмивање со топла вода, а овозможува

(51) H 01H 89/00, H 01H 85/00
(11) 7525
(13) А
(21) 2016/547
(22) 18/08/2016
(45) 31/12/2017

ул. Петар Манџуков бр. 159А, Скопје, MK;
ул. Франц Розман бр. 7А, Скопје, MK and
ул. 23-ти Октомври бр. 40/1-8, Скопје, MK
(72) Карафиљковска Филимена; Сашо
Стојковиќ and Виолета Солакова
(54) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНОСТАВЕН
АНТИПЕНЛИВЕЦ

подмивање

и

со

дополнителна

корисна

течност помешана со водата. Сигурносниот
уред (15) овозможува да се вклучи греачот
само кога има вода под притисок во
бојлерчето (1). Гумицата (5) врши миење и
бришење

на

изметот

од

анусот,

а

со

граничникот (11) овозможува и миење со мал
млаз топла вода на главата на машкиот
полов орган. Со помош на претходно
штелуван термостат (16) и греач (9) се
обезбедува топла вода загреана на идеална
температура од 32-35 степени целзеусови
која е пријатна за телото на човекот. Со
помош на дополнителен трет приклучок на
кој може да има ЕК-вентил или неповратен
вентил во водата може да се дотури и
дополнителна течност.

ул. Партениј Зогравски бр. 3А Скопје, MK
(72) Горан Антевски and Љубомир Јовчевски
(54) КОНТАКТОР СО ВГРАДЕН ЗАШТИТЕН
ОСИГУРАЧ

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

Патенти

(51)

(51) основен

(11)

(13)

8A21D13/02

8A23L1/10

7561

А

8G04B31/08

8D21H21/12

7473

А

8E03D11/00

8E03D9/00

7417

А

8D21H21/12

8D21H21/12

7473

А

8H01H89/00

8H01H85/00

7525

А

8E06C1/00

8E06C1/00

7526

А

8F24H1/00

8F24H1/00

7545

А

8E03D9/00

8E03D9/00

7417

А

8F24F5/00

8F24F5/00

7418

А

8A23L2/00

8A23L2/00

7425

А

8H01K1/00

8H01K1/00

7463

А

8C08J7/00

8D21H21/12

7473

А

8H01H85/00

8H01H85/00

7525

А

8E03D9/00

8E03D9/00

7417

А

8F24F13/00

8F24F5/00

7418

А

8A23L1/10

8A23L1/10

7561

А

8F24F12/00

8F24F5/00

7418

А

8H02K1/00

8H02K1/00

7419

А
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ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)
Staroverov Yury Gennadyevich
АНГЕЛОВ ДРАГИ
Горан Антевски
ДАБЕВСКИ, Јован
Ќанија Рахманоски
Карафиљковска Филимена; Сашо
Стојковиќ and Виолета Солакова
Которчевиќ Марјан
Нешовски Круме
Пецо Талевски
Саздов Зоран
ТОМЕ БАЛАЛОВСКИ

(51)
A 21D 13/02, A 23L 1/10
E 03D 11/00, E 03D 9/00, E 03D 9/00
H 01H 89/00, H 01H 85/00
A 23L 2/00
E 06C 1/00

(11)
7561
7417
7525
7425
7526

(13)
А
А
А
А
А

G 04B 31/08, C 08J 7/00, D 21H 21/12

7473

А

F 24H 1/00
F 24F 12/00, F 24F 5/00, F 24F 13/00
H 02K 1/00
H 01K 1/00

7441
7545
7418
7419
7463

А
А
А
А
А

ПРОМЕНИ
(11) 2601
(73) Bavarian Nordic A/S

Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles,
92400 Courbevoie, FR

Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgaard,, DK
(11) 4472
(11) 3144

(73) PAN. SARMAS-DIM. MOUSTAKAS OE

(73) pSivida US, Inc.
400 Pleasant Street, Watertown, MA 02472,,

P.E.O.
Larisis-Karditsas, Trikala, GR

US
(11) 4080
(11) 3435
(73) Onxeo S.A.

(73) VERANO ILAC SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

49 Boulevard du General Martial Valin, 75015

Balabandere Cad. Ilac Sanayi Yolu, No:14,

Paris, FR

34460 Istinye, Istanbul, , TR

(11) 3732
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft

(11) 6223
(73) Sapa Holding GmbH

Müllerstrasse 17813353 Berlin, DE

Industriestrasse 10, 77656 Offenburg, DE

(11) 3898

(11) 4670

(73) Astra Zeneca Holding France

(73) Melinta Therapeutics, Inc.
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300 George Street, Commerce Suite 301 New
Haven, 06511 Connecticut, US

(11) 5213

(11) 6496

(73) Ardea Biosciences, Inc.
9390 Towne Centre Drive, San Diego,

(73) Astra Zeneca Holding France
Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles,

California, 92121, US

92400 Courbevoie, FR

(11) 6746
(73) Infectious Disease Research Institute

(11) 4779

1616 Eastlake Avenue East Suite 400 Seattle,

(73) Theravance Respiratory Company, LLC
951Gateway Boulevard, South San

Washington 98102, US

Francisco, CA 94080, US

ПРЕНОС
(73) B.B.C SPA,
(11) 3207
(73) Tesaro, Inc.,

VIA ZONA PIP SNC, 75012 BERNALDA (MT),
IT

1000 Winter St. North, Waltham,
Massachusetts 02451, US

(11) 6496
(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals

(11) 3270

Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles,
92400 Courbevoie, FR

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

(11) 4849

(11) 3732

(73) Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated
Thurgauerstrasse 130 CH-8152 Glattpark

(73) Bayer HealthCare LLC

(Opfikon), CH and 1200 Lakeside Drive,

100 Bayer Boulevard, PO Box 915,
Whippany, NJ 07981, US

Bannockburn, Illinois United States of
America, 60015, US

(11) 3732

(11) 5535

(73) Bayer Intellectual Property GmbH
100 Bayer Boulevard, PO Box 915,

(73) Adverio Pharma GmbH
Willy-Brandt-Platz 2,

Whippany, NJ 07981, US

12529 Schönefeld
, DE

(11) 3898
(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Operations Support Group, Ringaskiddy, Co.

(11) 5616
(73) Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated

Cork, IE

Thurgauerstrasse 130 CH-8152 Glattpark
(Opfikon), CH and 1200 Lakeside Drive,

(11) 4553

Патенти
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Bannockburn, Illinois United States of

(73) Actimis Pharmaceuticals, Inc.

America, 60015, US

c/o Sanderling Ventures

(11) 5462

400 S. El Camino Real, Suite 1200
San Mateo, CA 94402, US

(73) Actimis Pharmaceuticals, Inc.
c/o Sanderling Ventures

(11) 6523

400 S. El Camino Real, Suite 1200
San Mateo, CA 94402, US

(73) Tisbury Pharmaceuticals, Inc.
8 Solviva Road, West Tisbury, MA 025751626, US

(11) 6061
(73) Yildiz Holding Anonim Sirketi

(11) 6533

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:
6/1, Uskudar Istanbul, TR

(73) Architect Maes Luc BVBA
Lavendelstraat 3, B-8020 Oostkamp, BE

(11) 5946

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ
(11) 1557
(72) DIBIASI, Mary, D (14 Martin Road Wellesley, MA); STAPLES, Mark (10 Rogers Street 906
Cambridge, MA 02142); CHUNG, Wen-Li (282 Mystic Street Arlington, MA 02174) and SCHARIN,
Eric (15 Green Street 8 Cambridge, MA 02139)

СПОЈУВАЊЕ
(11) 4400

Sun House, Plot No. 201 B/1, Western

(73) Sun Pharmaceutical Industries Limited
Sun House, Plot No. 201 B/1, Western

Express Highway, Goregaon (E), Mumbai,
Maharashtra 400 063, IN

Express Highway, Goregaon (E), Mumbai,
Maharashtra 400 063, IN

(11) 4997
(73) Sun Pharmaceutical Industries Limited

(11) 4944
(73) Sun Pharmaceutical Industries Limited

Sun House, Plot No. 201 B/1, Western
Express Highway, Goregaon (E), Mumbai,
Maharashtra 400 063, IN
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ПРЕСТАНОК
(11) 487
(73) МИЛОШЕВСКИ, Душко

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

ул.Узижка бр.23, 97000 Битола,, MK

DE

(11) 646

(11) 1296

(73) Krone GmbH
Beeskowdamm 3-11, D-14167 Berlin, DE

(73) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(11) 723
(73) S.A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPMENT

(11) 1291
(73) Bavarian Nordic A/S

Rue Charles Dubois 28, B-1342 Ottignies-

Boegeskovvej 9, 3490 Kvistgaard, DK

Louvain-la-Neuve
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, BE

(11) 1378

(11) 986

(73) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan

(73) Biovitrum AB ( publ)
SE-112 46 Stockholm, SE

49001, US
(11) 2143

(11) 919
(73) CASTLE COMERCIAL ENTERPRISES

(73) Dewaegenaere Levi
Huldenkens 2 2970'S Gravenwezel, BE

LTD
c/o Chapman Flood Mazars, Harcourt

(11) 2815

Centre, Block 3 Harcourt Road Dublin 2, IE

(73) Praecis Pharmaceuticals
Incorporated

(11) 918

830 Winter Street / Waltham, MA 02451-

(73) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan

1420, US

49001, US

(11) 3817
(73) Chen Ming-Te

(11) 961
(73) AstraZeneca UK Limited

No.2, lane334, San-Fon Road, Fon-Chou
City, Taichung Hsien, Taiwan R.O.C. ,

15 Stanhope Gate London W1Y 6LN, GB

TW

(11) 1108

(11) 3911

(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE

(73) IPSEN PHARMA
65 Quai Georges Gorse 92100 BoulogneBillancourt, FR

(11) 1110

Патенти
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ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊE
(11)4204

(11)4819

(11)5272

(11)4309

(11)4833

(11)5291

(11)4334

(11)4854

(11)5349

(11)4338

(11)4858

(11)5354

(11)4341

(11)4881

(11)5362

(11)4343

(11)4925

(11)5457

(11)4359

(11)4935

(11)5460

(11)4384

(11)4962

(11)5476

(11)4403

(11)4982

(11)5525

(11)4524

(11)4999

(11)5588

(11)4534

(11)5000

(11)5652

(11)4537

(11)5010

(11)5654

(11)4538

(11)5013

(11)5657

(11)4559

(11)5043

(11)5661

(11)4595

(11)5054

(11)5716

(11)4599

(11)5055

(11)5813

(11)4604

(11)5057

(11)5825

(11)4605

(11)5064

(11)5845

(11)4664

(11)5073

(11)5892

(11)4672

(11)5092

(11)5941

(11)4703

(11)5107

(11)5965

(11)4706

(11)5113

(11)5975

(11)4712

(11)5117

(11)5986

(11)4751

(11)5143

(11)5994

(11)4752

(11)5153

(11)6102

(11)4763

(11)5177

(11)6106

(11)4767

(11)5181

(11)6137

(11)4770

(11)5188

(11)6145

(11)4777

(11)5209

(11)6159

(11)4785

(11)5217

(11)6463

(11)4792

(11)5252

(11)6487

(11)4800

(11)5270
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(51) A 61K 9/16, A 61K 9/50, A 61K 9/28, A 61K

(72) HOJER, Astrid-Maria; DREWES, Pernille,

9/20
(13) Т1
(22) 10/09/2013

Gundorf and KATEB, Jens
(54) НОВИ КОМПОИЦИИ НА 1-[2-2,4-(DIMETILFENILSULFANIL)-FENIL]PIPERAZIN

(45) 31/12/2017
(30) 0000950 24/08/2009 DK and 0236223P

(57) 1 Фармацевтска композициjа за орална
примена што опфаќа соединение 1-[2-(2,4-

24/08/2009 US
(96) 23/08/2010 EP10805414.9

dimetil-fenilsulfanil)-fenil]piperazin
и
негови
фармацевтски прифатливи адициони соли со

(97) 14/08/2013 EP2470166
(73) H.Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

киселините

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

1,

(11) 7547
(21) 2013/360

Патенти

при

што

таа

композиција

е

прилагодена да спомнатото соединение не се
ослободува
во
желудникот.
има

уште

12

патентни

барања.
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(51) A 23L 1/176, A 23P 1/14, A 23P 1/12

смеса од брашно која опфаќа едно или повеќе

(11) 7548

(13) Т1

брашна,натриум бикарбонат,адитиви по избор

(21) 2013/362

(22) 11/09/2013

селектирани од обработка на помошни
средства, соли, колоранти и вода;додавање на

(45) 31/12/2017
(30) 0811970 01/07/2008 GB
(96) 30/06/2009 EP11163536.3

смесата во истиснувач;додавање на воден
агенс
за
гелирање
во

(97) 28/08/2013 EP2387889
(73) Crisp Sensation Holding SA

истиснувачот;истиснување на добиената смеса
на температура поголема од 100°C за да се

1208 Geneva, CH

формира

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

истиснување на смесата следи чекорот на
додавање на агенсот за гелирање на

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

истиснувачот,по што следи чекорот на
истиснување на добиената смеса од смеса на

(72) Pickford, Keith, Graham
(54) ОБЛОГА ОД ТРОШКИ ЗА ПРЕХРАНБЕНИ

брашно и агенс за гелирање;овозможување на
истисокот да се прошири да се формира

ПРОИЗВОДИ

порозен

(57)
1
Трошка за прехранбен производ
покриен со трошки произведен со метод кој што

имелење на сувиот производ за да се формира
трошка.

се
состои
од
следните
чекори:
формирање на водена смеса која што содржи:

1,

14 | С т р а н а
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4162, A 61P 3/10

што

се

состои

од

водород,халоген,цијано,C1-10 алкокси, при што
(11) 7551
(21) 2013/364

(13) Т1
(22) 11/09/2013

алкокси е незадолжително заменет со еден до
пет субституенти независно селектирани од

(45) 31/12/2017

флуор и хидрокси,C1-10 алкил, при што алкил е
незадолжително заменет со еден до пет

(30) 199179 P 13/11/2008 US
(96) 11/11/2009 EP09756204.5
(97) 21/08/2013 EP2358717
(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

субституенти независно селектиран од флуор и
хидрокси,C2-10 алкенил, при што алкенил е

Rahway, NJ 07065-0907, US
(74) Друштво за застапување од областа на

субституенти независно селектирани од флуор
и хидрокси,(CH2)n-арил, при што арилот е

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

незадолжително заменет со еден до пет
субституенти независно селектирани хидрокси,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Weber, Ann E.; BIFTU, Tesfaye; CHEN, Ping

халоген,
цијано,
нитро,
CO2H,
C1-6
алкилоксикарбонил, C1-6 алкил, и C1-6 алкокси,

and COX, Jason, M.
(54) АМИНОТЕТРАХИДРОПИРАНИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ДИПЕПТИДИЛ

при што алкил и алкокси се незадолжително

ПЕПТИДАЗА-IV ЗА ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ
СПРЕЧУВАЊЕ НА ДИЈАБЕТЕС

незадолжително заменет
субституенти
независно

(57) 1 Соединение со структурална формула I:

хидрокси, халоген, цијано, нитро, CO2H, C1-6
алкилоксикарбонил, C1-6алкил, и C1-6алкокси,

незадолжително

заменет

со

еден

до

пет

заменети со еден до пет флуори, (CH2) nхетероарил,
при
што
хетероарилот
е
со еден до
селектирани

три
од

при што алкилот и алкокси се незадолжително
заменети со еден до пет флуори,(CH2)nхетероциклил, при што хетероциклилот е
незадолжително заменет со еден до три
субституенти независно селектирани од оксо,
хидрокси, халоген, цијано, нитро, CO2H, C16алкилоксикарбонил, C1-6 алкил, и C1или фармацевтски прифатлива сол од тоа; при
што
V е селектиран од групата која што се состои
од:

6алкокси, при што алкилот и алкокси се
незадолжително заменети со еден до пет
флуори,(CH2)n-C3-6циклоалкил,
при
што
циклоалкилот е незадолжително заменет со
еден
до
три
субституенти
независно

Ar е фенил незадолжително заменет со еден до
пет
R1
субституенти;

селектирани од халоген, хидрокси, цијано,
нитро, CO2H, C1-6алкилоксикарбонил, C1-

секој R1 е независно селектиран од групата која
што
се
состои
од:

6алкил, и C1-6алкокси, при што алкилот и

халоген,цијано,хидрокси,C1-6алкил,
незадолжително заменет со еден

алкокси се незадолжително заменет со еден до
пет флуори,(CH2)n -COOH,(CH2)n-COOC 1-6

незадолжително

алкил,(CH2)n -NR4R5,(CH2)n -CONR4R5,(CH2)n
-OCONR4R5,(CH2)n-SO2NR4R5,(CH2)n
-

заменет
со
еден
до
пет
флуори;
секој R2 е независно селектиран од групата која

SO2R6,(CH2)n
-NR7SO2R6,(CH2)n
NR7CONR4R 5,(CH2)n -NR7COR7, и(CH2)n -

флуори,

Патенти

иC1-6алкокси,

до

пет

15 | С т р а н а
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31 Декември 2017

NR7CO

2R

6;

незадолжително

заменет

со

еден

до

три
од

субституенти

јаглероден атом во (CH2)n е незадолжително
заменет со еден до два субституенти независно

халоген, хидрокси, C1-6 алкил, и C1-6 алкокси,
при што алкилот и алкокси се незадолжително

селектирани од флуор, хидрокси, C1-4алкил, и
C1-4 алкокси, при што алкилот и алкокси се

заменети со еден до пет флуори; секој R6 е
независно C 1-6 алкил, при што алкилот е

незадолжително заменети со еден до пет
флуори;R3a и R3b се секој независно водород

незадолжително заменет со еден до пет
субституенти независно селектираниод флуор

или C1-4 алкил незадолжително заменети со

и

еден до пет флуори;R4и R5 се секој независно
селектирани од групата која што се состои од

селектиран од групата која што се состои од:
50
SO2C1-6
алкил,SO2C3-6

водород,(CH2)m-фенил,(CH2)mC3-6
циклоалкил, иC1-6 алкил, при што алкилот е

циклоалкил,SO2-арил,SO2-хетероарил,
при што алкилот и циклоалкилот
се

незадолжително заменет со еден до пет
субституенти независно селектирани од флуор

незадолжително заменети со еден до пет
флуори и при што арилот и хетероарилот се

и хидрокси и при што фенилот и циклоалкилот

незадолжително заменети со еден до пет

се незадолжително заменети со еден до пет
субституенти
независно
селектирани
од

субституенти независно селектирани од групата
која што се состои од хидрокси, халоген, цијано,

халоген, хидрокси, C1-6алкил, и C1-6 алкокси,
при што алкилот и алкокси се незадолжително

нитро, CO2 H, C1-6 алкилоксикарбонил, C1-6
алкил, и C1-6 алкокси, при што алкил и алкокси

заменети со еден до пет флуори;или R4 и R5
заедно со азотниот атом за кој што тие се

се незадолжително заменети со еден до пет
флуори;секој n е независно 0, 1, 2 или 3; исекој

закачени формираат хетероцикличен прстен

m

е

селектиран
од
азетидин,
пиролидин,
пиперидин, пиперазин, и морфолин при што

1,

има

споменатиот

16 | С т р а н а

хетероцикличен

прстен

независно

селектирани

при што секој поединечен метилен (CH2)

хидроксил;R7

е

водород

независно
уште

21

0,

или

1,

патентни

R6;R8

или

е

2.

барања.

е

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) H 01B 1/24, H 01Q 1/38

1

(57)

(11) 7408

(13) Т1

(21) 2013/396

(22) 02/10/2013
(45) 31/12/2017

Aнтена

којашто

содржи:

непроводна
подлога;
и
проводен композитен слој којшто е депониран

(30)
(96) 29/05/2009 EP09749222.7

на
непроводната
подлога;
кадешто проводниот композитен слој содржи

(97) 18/09/2013 EP2301044
(73) University Of Houston

множество на јаглеродни наноцевки и полимер;
кадешто секоја од множеството на јаглеродни

316 East Cullen Houston, TX 77204, US

наноцевки е во контакт со најмалку една друга

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

од множеството на јаглеродни наноцевки; и
кадешто проводниот композитен слој е

(72) CURRAN, Seamus; TALLA, Jamal and DIAS,
Sampath
(54) АНТЕНИ БАЗИРАНИ НА ПРОВОДЕН
КОМПОЗИТЕН ПОЛИМЕР И ПОСТАПКИ ЗА

прилагоден за прием
електромагнетен

на

1,

патентни

има

уште

14

најмалку

еден
сигнал.

барања.

НИВНО ПРОИЗВОДСТВО

Патенти

17 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 33/14, A 61K 33/18, A 61K 38/20, A

(54) АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНС ЗА

61K 47/32, A 61P 31/04, A 61P 31/06

ТРЕТИРАЊЕ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ОД

(13) Т1
(22) 14/07/2014

БАКТЕРИСКО ПОТЕКЛО

(45) 31/12/2017

бактериски инфективни болести вклучително
болнички инфекции и отпорна-на-лек ТБ, што

(96) 09/12/2011 EP11853027.8
(97) EP2722053
(73) Aktsionernoye Obshchestvo "Nauchnyi

претставува јонски наноструктуриран компекс
формиран од протеини и/или полипептиди,

Tsentr Protivoinfektsionnyh Preparatov"
Auezova 84, Almaty 050008, KZ

метали и јод интеркалиран во истите, назначен
со тоа, што протеините и/или полипептидите на

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

јон наноструктурираниот комплекс содржат
барем една ланец-терминална амино киселина

(72) ILIN, Alexandr Ivanovich and KULMANOV,
Murat Esengalievich

со
1,

(11) 7415
(21) 2014/299
(30) 1816 30/12/2010 KZ

18 | С т р а н а

(57)

1

Антибактериски агенс за третирање

јаглехидрати, соли на алкали и земноалкални

електрон-донатор функционални групи.
има
уште
12
патентни
барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07K 16/24, C 07K 14/52, C 12N 5/18, A

(72) Deshpande, Shrikant; Huang, Haichun;

61K 39/395, A 61P 31/12, A 61P 31/04, A 61P

Srinivasan, Mohan; Cardarelli, Josephine M.;

37/06
(11) 7542

(13) Т1

Wang, Changyu; Passmore, David; Rangan,
Vangipuram S.; Lane, Thomas E.; Keirstead, Hans

(21) 2015/218

(22) 06/05/2015
(45) 31/12/2017

S. and Liu, Michael T.
(54) IP-10 АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ

(30) 529180 10/12/2003 US
(96) 10/12/2004 EP11166104.7

(57)
1
Изолирано човечки моноклонално
антитело или дел од него што го врзува

(97) 11/03/2015 EP2383295
(73) E. R. Squibb & Sons, L.L.C.
Princeton, NJ 08540, US

антигенот, при што антителото специфично се

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

реагира
1,
има

врзува за човечкиот IP-10 и попречно не
реагира со човечкиот MIG и попречно не
со
уште

14

човечкиот
патентни

ITAC.
барања.

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

Патенти

19 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 35/42, A 61P 11/00

(57)

1

Фармацевтски состав што содржи

(11) 7559

(13) Т1

најмалку 40 mg/ml белодробен сурфактант

(21) 2015/421

(22) 27/08/2015

суспендиран во не повеќе од 3.0 ml
фармацевтски прифатлив воден медиум, што

(45) 31/12/2017
(30) 811351 08/06/2007 US
(96) 23/05/2008 EP08758716.8

има вискозност помала од 20 mPas за употреба
при спречувањето и/или третманот на пациент

(97) 29/07/2015 EP2164504
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

кој пати од синдром на респираторно
нарушување на кој преку назален уред се

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

нанесува континуиран позитивен притисок на

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

носните дишни патишта при притисок од 1 до
12 см вода, каде што наведениот состав се

(72) CHIESI, Paolo; HERTING, Egbert and
GOPEL, Wolfgang
(54) МЕТОДА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА
БЕЛОДРОБЕН СУРФАКТАНТ

администрира во душникот на наведениот
пациент преку цевка што има дијаметар од 5 Fr
што
се
отстранува
администрацијата.
1,

20 | С т р а н а

има

уште

12

на

крајот

патентни

на

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 45D 34/04, A 61K 8/35, A 61K 8/37, A 61K

состои

од:

8/02, A 61K 8/40, A 61K 8/42, A 61K 8/73, A 61K
8/891, A 61Q 3/02
(11) 7566

(13) Т1

(21) 2015/427

(22) 27/08/2015
(45) 31/12/2017

од 40% до 60% од тежина на ди-[хидроксиетил
метакрилик]
триметилхексил
дикарбамат
базиран на
нанесување

тежината

на
на

составот за
нокти;

(30) 20090227257P 21/07/2009 US;
20090260700P 12/11/2009 US and

од 3% до 5% од тежина на најмалку еден
метакрилен киселински естер базиран на

20100346949P 21/05/2010 US

тежината на составот за нанесување на нокти;

(96) 19/07/2010 EP10737178.3
(97) 24/06/2015 EP2456335
(73) Nail Alliance LLC
6840 N. Oak Gladstone, MO 64118, US

од 3% до 6% од тежина на хидроксиетил
метакрилат базиран на тежината на составот за

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

метакрилат базиран на тежината на составот за
нанесување
на
нокти;

(72) Haile, Danny Lee
(54) СОСТАВИ ЗА ОТСТРАНЛИВО
НАНЕСУВАЊЕ НА ГЕЛ ЗА НОКТИ И

од 0.1% до 0.4% од тежина на фотоиницијатор

ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

нокти.

(57)

1

нанесување
на
од 3% до 6% од тежина на

нокти;
хидроксипропил

базиран на тежината на составот за
нанесување на нокти; и уметничка фарба за

Состав за нанесување на нокти од

лековит гел кој штити од зрачење, којшто се

Патенти

1,

има

уште

16

патентни

барања.
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31 Декември 2017

(51) B 01D 53/14, C 07D 211/58, C 10K 1/00, C

(57) 1 Постапка за апсорпција на киселински

10L 3/10, F 23J 15/04

гас од гасна мешавина со контактирање на
(13) Т1
(22) 01/09/2015

гасната мешавина со апсорпциона средина,
назначена
со
тоа,
што

(45) 31/12/2017
(30) 102010043838 12/11/2010 DE and

се употребува апсорпциона средина
која содржи барем вода како растворувач и

102011077377 10/06/2011 DE
(96) 10/11/2011 EP11782601.6

барем

(11) 7565
(21) 2015/428

еден

амин

(A)

со

формулата

(I)

(97) 17/06/2015 EP2637766
(73) Evonik Degussa GmbH
Rellinghauser Strasse 1- 11 45128 Essen, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SEILER, Matthias; SCHNEIDER, Rolf;
ROLKER, Jörn; DEMBKOWSKI, Daniel;
NEUMANN, Manfred; WITTHAUT, Daniel; KEUP,
Michael; BREHME, Volker and IRFAN,
Muhammad
(54) АПСОРПЦИОНА СРЕДИНА ШТО
СОДРЖИ АМИН, МЕТОДА И УРЕД ЗА
АПСОРПЦИЈАТА НА КИСЕЛИНСКИ ГАСОВИ
ОД ГАСНИ МЕШАВИНИ

22 | С т р а н а

каде што R1 = алифатичен радикал што
има 2 до 6 јаглеродни атоми и што има барем
една

амино
група,
R2 = водород, C1-4 алкил група или

радикал
1,

има

R1.
уште

17

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07D 401/14, C 07D 401/12, A 61K 31/00, A
61K 31/506, A 61P 35/00
(13) Т1
(22) 01/09/2015

(11) 7564
(21) 2015/429

(45) 31/12/2017
(30) 201161438878P 02/02/2011 US
(96) 02/02/2012 EP12703670.5
(97) 10/06/2015 EP2670401
(73) Novartis AG

или негова фармацевтски прифатлива сол;
назначено со тоа, што R1 е хало;

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

R2

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R5 е пиперидинил опционално супституиран со
C1-6
алкил;

McNAMARA, Peter and SUN, Fangxian
(54) МЕТОДИ ЗА КОРИСТЕЊЕ АЛК
ИНХИБИТОРИ
1

Соединение

H;

R3 е SO2R7 каде што R7 е C1-6 алкил;
R4
е
C1-6
алкокси;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LI, Nanxin; HARRIS, Jennifer L.;

(57)

е

со

R6
е
C1-6
алкил;
или
R5 и R6 заедно со јаглеродните атоми на кои
тие

се

прикачени

формираат

5-6

член

хетероцикличен прстен што содржи 1-2
хетероатоми одбрани од N, O и S;
за употреба во метода на третирање EML4ALK+ канцер на не-малите белодробни клетки,
и

та

Патенти

(I)

1,

опционално
има

резистентен

уште

8

на

патентни

кризотиниб.
барања.
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(51) C 07D 409/10, C 07H 7/04, A 61K 31/70

МЕТИЛ)-4-МЕТИЛФЕНИЛ)-6-

(11) 7563

(13) Т1

(ХИДРОКСИМЕТИЛ) ТЕТРАХИДРО-2Н-

(21) 2015/431

(22) 01/09/2015

ПИРАН-3,4,5-ТРИОЛ

(45) 31/12/2017

(57) 1 Ко-кристал на L-пролин од соединение

(30) 201161483887P 09/05/2011 US
(96) 09/05/2012 EP12723013.4

со формула (I-X

(97) 24/06/2015 EP2707366
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) NGUYEN, Minh and COLLIER, Edwin, A.
(54) КО-КРИСТАЛИ НА L-ПРОЛИН И
ЛИМОНСКА КИСЕЛИНА ОД (2S, 3R, 4R, 5S,
6R)-2-(3-((5-(4-ФЛУОРОФЕНИЛ)ТИОФЕН-2-ИЛ)
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1,

има

уште

7

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07K 16/00, C 12N 15/63, A 61K 41/00, A

Pr e анти-CD22 антитело, X e хидролизирачки

61K 39/395, A 61K 47/48

поврзувач којшто содржи производ на било која
(13) Т1
(22) 01/09/2015

реактивна група којашто може да реагира со
антитело; W е калихеамицин радикал; m е

(45) 31/12/2017
(30) 20020377440P 02/05/2002 US

просечно полнење за прочистен коњугирачки
производ какошто е калихеамицинот којшто е

(96) 02/05/2003 EP11157981.9
(97) 08/07/2015 EP2371392
(73) Wyeth Holdings LLC

содржан во 4-10% од коњугатот по тежина; и (X-S-S-W) m e калцихеамицин дериват, кадешто

235 East 42nd Street New York, NY 10017-5755,
US

варијабилен

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

(a)
(b)

(72) Kuntz, Arthur; Moran, Justin Keith; Rubino,
Joseph Thomas; Jain, Neera; Vidunas, Eugene

gH7 во Слика 6 или SEQ ID NO:2 или SEQ ID
NO:13 или SEQ ID NO:15 или SEQ ID NO: 16 за

Joseph; Simpson, John McLean; Robbins, Paul

CDR-H2,

David; Merchant, Nishith; Dijoseph, John Francis;
Ruppen, Mark Edward; Damle, Nitin Krishnaji and

(c)
SEQ
ID
NO:3
за
CDR-H3;
и лесна низа на варијабилен домен содржи

Popplewell, Andrew George
(54) КАЛИХЕАМИЦИН ДЕРИВАТ-НОСЕЧКИ

(d)
(e)

SEQ
SEQ

ID
ID

КОЊУГАТИ

(f)

SEQ

ID

(11) 7552
(21) 2015/432

антитело молекулата содржи тешка низа на
домен

којшто

содржи

SEQ
ID
NO:1
за
CDR-H1,
Секвенцата GINPGNNYATYRRKFQG од

и

NO:4
за
CDR-L1,
NO:5
за
CDR-L2,
и
NO:6

за

CDR-L3.

(57) 1 Мономерен калихеамицин дериват/антиCD22

антитело

формулата,

Патенти

коњугат

коешто

Pr(-X-S-S-W)m

ја

има

1,

има

уште

34

патентни

барања.

кадешто:
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(51) C 07K 16/28, C 12N 15/09, A 61K 39/395, A

регион со лесен синџир кој ја сочинува CDR1 на

61P 29/00

SEQ ID NO: 202, CDR2 од SEQ ID NO: 170 и
(13) Т1
(22) 01/09/2015

CDR3
од
SEQ
ID
NO:
193
(L17);
(3) антитело коe што содржи променлив регион

(45) 31/12/2017
(30) PCT/JP2008/072152 05/12/2008 JP and

со тежок синџир кој ја сочинува CDR1 од SEQ
ID NO: 176, CDR2 од SEQ ID NO: 197, CDR3 од

PCT/JP2009/054941 13/03/2009 JP
(96) 04/12/2009 EP09830463.7

SEQ ID NO: 184 (H34, H46) и променлив регион
со лесен синџир кој ја сочинува CDR1 од SEQ

(97) 12/08/2015 EP2354161
(73) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha
5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543, JP

ID NO: 202, CDR2 од SEQ ID NO: 170 и CDR3 од

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

со тежок синџир кој ја сочинува CDR1 од SEQ
10 NO: 9, COR2 од SEQ ID NO: 198, и CDR3 од

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

SEQ ID NO: 184 (H57, H78) и променлив регион
со лесен синџир кој ја сочинува CDR1 на SEQ

(72) IGAWA, Tomoyuki; TACHIBANA, Tatsuhiko;

ID NO: 202, CDR2 од SEQ ID NO: 170 и CDR3 од

SHIRAIWA, Hirotake; TSUNODA, Hiroyuki;
KURAMOCHI, Taichi; KASUTANI, Keiko;

SEQ
ID
NO:
193
(L17);
(5) антитело кое што содржи променлив регион

OHYAMA, Souhei and ESAKI, Keiko
(54) АНТИ-NR10 АНТИТЕЛО И НЕГОВА

со тежок синџир кој ја сочинува CDR1 од SEQ
ID NO: 176, CDR2 од SEQ ID NO: 198, и CDR3

УПОТРЕБА

од SEQ ID NO: 184 (H71, H92) и променлив
регион со лесен синџир кој ја сочинува CDR1 на

(11) 7562
(21) 2015/434

(57) 1 Анти-NR10 антитело кое што е едно од:

SEQ
ID
NO:
193
(L17);
(4) антитело коe што содржи променлив регион

SEQ ID NO: 202, CDR2 од SEQ ID NO: 170, и
(1) антитело кое што содржи променлив регион
со тежок синџир кој ја сочинува CDR1 од SEQ

CDR3 од SEQ ID NO: 193 (L17); и
(6) антитело коe што содржи променлив регион

NO: 9, CDR2 од SEQ ID NO: 197, и CDR3 од
SEQ ID NO: 184 (H30, H44) и променлив регион

со тежок синџир кој ја сочинува CDR1 од SEQ
ID NO: 9, CDR2 од SEQ ID NO: 199 и CDR3 од

со лесен синџир кој ја сочинува CDR1 на SEQ
ID NO: 202, CDR2 од SEQ ID NO: 170 и CDR3 од

SEQ ID NO: 184 (H97, H98) и променлив регион
со лесен синџир кој ја сочинува CDR1 на SEQ

SEQ

ID NO: 203, CDR2 SEQ ID NO: 170, а CDR3 SEQ

ID

NO:

193

(L17);

(2) антитело кое што содржи променлив регион
со тежок синџир кој ја сочинува CDR1 од SEQ

ID

ID NO: 196, CDR2 од SEQ ID NO: 197, и CDR3
од SEQ ID NO: 184 (H28, H42) и променлив

1,
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6

патентни
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(51) C 07D 513/04, A 61K 31/41, A 61K 35/00, A

(73) Fundación Centro Nacional de

61P 33/00, A 61P 31/12, A 61P 29/00, A 61P

Investigaciones Oncológicas Carlos III

17/06, A 61P 25/00
(11) 7560

(13) Т1

C/ Melchor Fernandez Almagro 3 28029 Madrid,
ES

(21) 2015/435

(22) 02/09/2015
(45) 31/12/2017

(30) 09380069 02/04/2009 -(96) 01/04/2010 EP10715318.1
(97) 12/08/2015 EP2414369

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) PASTOR FERNÁNDEZ, Joaquín; KURZ,
Guido and MARTÍNEZ GONZALEZ, Sonia
(54) ДЕРИВАТ НА ИМИДАЗО[2,1Б][1,3,4]ТИАДИАЗОЛ
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(51) C 07K 16/28, A 61K 39/00
(11) 7540

(13) Т1

(a) варијабилен регион на тежок синџир CDR1

(21) 2015/453

(22) 09/09/2015

кој што содржи аминокисе¬ли-ни кои што ја
имаат низата изнесена во НИЗА ИД БР: 22;

(45) 31/12/2017
(30) 696426P 01/07/2005 US
(96) 30/06/2006 EP06786260.7

(б) варијабилен регион на тежок синџир CDR2
кој што содржи аминокисели-ни кои што ја

(97) 29/07/2015 EP1907424
(73) E. R. Squibb & Sons, L.L.C.

имаат низата изнесена во НИЗА ИД БР: 32;
(ц) варијабилен регион на тежок синџир CDR3

Princeton, NJ 08540, US

кој што содржи аминокисели-ни кои што ја

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

имаат низата изнесена во НИЗА ИД БР: 42;
(д) варијабилен регион на лесен синџир CDR1

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

кој што содржи аминокисели-ни кои што ја
имаат низата изнесена во НИЗА ИД БР: 52;

(72) HUANG, Haichun; KORMAN, Alan, J.;
SELBY, Mark, J.; WANG, Changyu; SRINIVASAN,

(е) варијабилен регион на лесен синџир CDR2
кој што содржи аминокисели-ни кои што ја

Mohan; PASSMORE, David, B. and CHEN, Haibin
(54) ЧОВЕЧКИ МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА
НА ПРОГРАМИРАН СМРТЕН ЛИГАНД 1 (PD-

имаат низата изнесена во НИЗА ИД БР: 62;

L1)
(57) 1 Моноклонално антитело или дел од него

кој што содржи аминокисели-ни кои што ја
имаат низата изнесена во НИЗА ИД БР: 72;

што го врзува антигенот,
кое што специ¬фично се врзува за PD-L1, кое што содржи:

1,

Патенти

и
(ф) варијабилен регион на лесен синџир CDR3

има

уште

31

патентни

барања.
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(51) C 01B 3/24, C 01B 31/02, C 01B 31/18, C

јагленоводороден конвертер со внесување на

10G 2/00, C 10J 3/00, C 10K 3/06

енергија, која се постигнува најмалку делумно

(11) 7541
(21) 2015/480

(13) Т1
(22) 17/09/2015

преку топлина, пришто јагленородот и
водородот по разделувањето покажуваат

(45) 31/12/2017

температура
Водење на

(30)

од
најмалку
најмалку еден

200
дел

°C
;
на од

(96) 20/12/2012 EP12809617.9
(97) 26/08/2015 EP2794466
(73) CCP Technology GmbH

јагленородот, кој е добиен од разделувањето,
од јагленоводородниот конвертор во еден

81667 München, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

Внесување на CO2, кој потекнува од
електрична направа за согорување или од некој

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

друг индустриски процес, кој ги произведува
соодветно назначените количини на CO2 , во

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KÜHL, Olaf
(54) ПРОЦЕС И СИСТЕМ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА

конверторот
на
CO2;
Промешување на CO2-гасот со најмалку еден

ЈАГЛЕНОРОД ДИОКСИД ВО ЈАГЛЕНОРОД
МОНОКСИД

разделувањето, пришто јагленородот добиен
од разделувањето при мешањето со CO2-гасот

(57)
1
Процес
на
промена
на
јагленороддиоксид CO2 во јагленородмоноксид

се оладува за највеќе 50% во °C во однос на
својата
температура
по
разделувањето;

CO, што
чекори:

Промена на најмалку еден дел на CO2-гасот и
преку разделувањето добиениот јагленород во

се

покажува

согласно

Конвертер

следниве

Разделување на јагленоводородни течности на
јагленород
и
водород
во
еден

30 | С т р а н а

дел

од

на

јагленородот,

CO

при температура

1,

има

уште

16

кој

CO2;

е

добиен

од

од 800 до 1700°C.
патентни
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(51) A 61K 31/4412, A 61K 9/20, A 61K 9/16

(72) Armendariz Borunda, Juan; Magaña Castro,

(11) 7409

(13) Т1

José Augustin Rogelio and Cervantes

(21) 2015/611

(22) 12/11/2015

Guadarrama, Jorge
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

(45) 31/12/2017
(30) MX2011007675 19/07/2011 MX
(96) 13/07/2012 EP15161929.3

ФАРМАЦЕВТСКО СОЕДИНЕНИЕ ВО ФОРМА
НА ТАБЛЕТИ СО ОДЛОЖЕНО ДЕЈСТВО КОИ

(97) 15/11/2017 EP2907506
(73) CELL THERAPY AND TECHNOLOGY, S.A.

СОДРЖАТ ПИРФЕНИДОН И НИВНА
УПОТРЕБА ВО РЕГРЕСИЈА НА ХРОНИЧНА

DE C.V.

БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА,

Calzada de la Bombas n[deg] 128 Bodega 1
Col. Ex-Hacienda Coapa Delegacion Coyoacan

КАПСУЛАРНА КОНТРАКЦИЈА НА ГРАДА И
ФИБРОЗА НА ЦРНИОТ ДРОБ КАЈ ЛУЃЕТО

CP 04980 Mexico, Federal District, MX

(57)

,

има

уште

патентни

барања.

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
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(51) C 04B 20/02, C 04B 7/13, C 04B 28/04

P.O.Box 1611, FL-9490 VADUZ, LI

(11) 7532

(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје

(21) 2016/702

(22) 17/10/2016

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(72) RONIN, Vladimir
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ДОПОЛНИТЅЕЛНИ ЦЕМЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

(45) 31/12/2017
(30) SE1250225 12/03/2012 SE
(96) 11/03/2013 EP13712710.6
(97) 03/08/2016 EP2828217
(73) Procedo Enterprises Etablissement

Патенти

(57)

,

има

уште

патентни

барања.
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автентичноста на дводимензионалната слика

(51) B 42D 25/00
(11) 7429

(13) Т1

(A), каде што гоуст сликата (Д) е стерео слика

(21) 2016/745

(22) 27/10/2016

(5) и во тоа што стерео сликата (5) е заснована
врз дводимензионална слика (A), каде што

(45) 31/12/2017
(30) NL2010045 21/12/2012 NL
(96) 04/12/2013 EP13802742.0

гоуст
сликата
(Д)
ја
содржи
дводимензионалната слика (A) сама по себе,

(97) 05/10/2016 EP2934905
(73) Morpho B.V.

каде што дводимензионалната слика (A)
покажува едно лице, а гоуст сликата (Д)

2031 CC Haarlem, NL

покажува лице кое што е истото лице како што

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

е прикажано со дводимензионалната слика (A),
каде што гоуст сликата (Д) ги содржи

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

аплицираните слики испреплетени што се
карактеризира со тоа што гоуст сликата е под

(72) VAN DEN BERG, Jan
(54) ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА СО

оптичкото средство кое што се сости од серија
линеарни лентикуларни леќи (8, 9, 10) кои што

ГОУСТ СЛИКА ЗАСНОВАНА ВРЗ

формираат низа на леќи (7) и споменатите леќи

ДВОДИМЕНЗИОНАЛНА СЛИКА
(57) 1 Документ за идентификација (1) кој што

(8, 9, 10) имаат цилиндрична форма, каде што
леќите (8, 9, 10) се протегаат во правецот на

има
на
една
рамна
површина
дводимензионална слика (A) и со оптичко

симетричната оска на лицето на поединецот.
1,
има
уште
11
патентни
барања.

средство гоуст слика (Д) за верифицирање на
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(51) A 61K 31/737, A 61K 31/136, A 61K 45/06, A

КИСЕЛИНА КАКО АКТИВИРАЧКИ ИЛИ

61P 31/00, A 61P 31/22, A 61P 17/06, A 61P

ИНХИБИРАЧКИ АГЕНС НА ЦИТОКИН

35/00, A 61P 11/06, A 61P 17/00
(11) 7430
(13) Т1

АКТИВНОСТА

(21) 2016/746

локална употреба за третманот за хидратација
на патологии на кожата назначени со тоа, што

(22) 28/10/2016
(45) 31/12/2017

(57)

1

Сулфатна хијалуронска киселина за

(30) ITPD20090134 14/05/2009 IT
(96) 14/05/2010 EP10721126.0

имаат сувост, лихенификација, наведената
сулфатна хијалуронска киселина (HA) има

(97) 07/09/2016 EP2429515
(73) Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3A

молекуларна тежина во опсег од 150,000 до

35031 Abano Terme (PD), IT

по дисахаридна единица, сулфацијата ја
вклучува хидролизата на алкохолот присутен

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) D'ESTE, Matteo and GENNARI, Giovanni
(54) НОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА

250,000 Da и степен на сулфација еднаков на 1
или 3, наменет како бројот на сулфатни групи

во
1,

има

полисахарид
уште
6
патентни

ланецот.
барања.

БАЗИРАНИ НА СУЛФАТНА ХИЈАЛУРОНСКА

Патенти
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(51) A 61K 31/737, A 61P 17/00, A 61P 37/00, A

(72) GALESSO, Devis and ZANELLATO, Anna

61P 31/18, A 61P 31/22, A 61P 35/00, A 61P
11/06, A 61P 19/02
(11) 7431

(13) Т1

Maria
(54) СУЛФАТНИ ХИЈАЛУРОНСКИ КИСЕЛИНИ
КАКО РЕГУЛАТОРНИ АГЕНСИ НА ЦИТОКИН

(21) 2016/747

(22) 28/10/2016

АКТИВНОСТА

(45) 31/12/2017

(57)

1

Сулфатна хијалуронска киселина за

(30) ITPD20090135 14/05/2009 IT
(96) 11/05/2010 EP10721125.2

употреба во спречувањето и/или третирањето
на астма поврзана за активацијата на IL-1, IL-2,

(97) 07/09/2016 EP2429533
(73) Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3A

IL-6, IL-7, IL-8, IL-12, и TNF, наведената

35031 Abano Terme, IT

50,000 Da, 150,000 до 250,000 Da и 500,000 до
750,000 Da и степен на сулфација еднаков на 1

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
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сулфатна хијалуронска киселина (HA), има
молекуларна тежина во опсег од 10,000 до

или
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има
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3

патентни

3.
барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 5/08, A

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

61P 35/00

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
(13) Т1
(22) 28/10/2016

одговара
на
LCDR3;
или
b. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

(45) 31/12/2017
(30) EP09075546 10/12/2009 --

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 105
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

(96) 18/11/2010 EP10776753.5
(97) 24/08/2016 EP2510002
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim, DE

одговара
на
LCDR3;
или
c. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

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

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 12 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

(72) FREIBERG, Christoph; OTTO, Christiane;
HARRENGA, Axel; TRAUTWEIN, Mark; GREVEN,

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

Simone; WILMEN, Andreas; WOLF, Siegmund;

139 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

BRUDER, Sandra and EICKER, Andrea
(54) НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА НА

одговара
на
LCDR3;
или
d. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

ПРОЛАКТИН РЕЦЕПТОР И НИВНА
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 12 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

(57)
1
Антитело 005-C04 или негови
дефинирани созреани варијанти според табела

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

5 или негови антиген-врзувачки фрагменти што

141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

антагонизира пролактин рецептор (PRLR)посредувано сигнализирање и кое се врзува за

одговара
на
LCDR3;
или
e. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

епитопи од екстраклеточниот домен на
пролактин рецепторот и човечки полиморфни

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 106
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

варијанти на истиот каде што секвенцата на
амино киселина од екстраклеточниот домен на

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

пролактин рецепторот одговара на СЕК ИД БР:

138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

70, и секвенцата на нуклеинска киселина
одговара на СЕК ИД БР: 71, каде што СЕК ИД

одговара
на
LCDR3;
или
f. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

БР: 6 од променливиот тежок ланец од
антителото 005-C04 одговара на HCDR1, СЕК

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 106
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

ИД БР: 12 одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17
одговара на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

променливиот лесен ланец одговара на LCDR1,

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

СЕК ИД БР: 28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД
БР: 33 одговара на LCDR3, и каде што

одговара
на
LCDR3;
или
g. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

a. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 104

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 108
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 137 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

(11) 7432
(21) 2016/749
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28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

одговара

одговара

или

n. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

h. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец
одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 12 одговара

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 12 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на
HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 143
одговара
на
LCDR3;
или

одговара

или

o. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

i. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 114

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 12 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 145
одговара
на
LCDR3;
или

одговара

на

LCDR3;

на

LCDR3;

LCDR3;

LCDR3;

или

или

p. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

j. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 104

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 12 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 144
одговара
на
LCDR3;
или

одговара

или

q. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

k. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 111

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 12 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
139 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 146
одговара
на
LCDR3
или

одговара

или

r. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

l. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 116

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 110
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара

или

s. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

m. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 118

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 110
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

139 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или
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t. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 12

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 127

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3
,
или

одговара
на
LCDR3;
или
u. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

aa. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 119

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 127

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

139 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
v. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

bb. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 116

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 12 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на
HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
w. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

cc. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 107

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 117

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
x. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

dd. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 108

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 119

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
y. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

ee. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 119

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 115

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
z. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

ff. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 133
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одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на;
или

одговара
на
LCDR3;
или
gg. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

mm. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 122

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 123 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
hh. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

nn. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец
одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 124 одговара

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 120 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на
HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3,
или

одговара
на
LCDR3;
или
ii. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

oo. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 106

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 125 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
jj. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

pp. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 118

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 134 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 135 од променливиот

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
kk. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

qq. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 120

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 119 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
28 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

142 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
ll. СЕК ИД БР: 6 од променливиот тежок ланец

rr. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 117

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 28 одговара
на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара на

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
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лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

одговара

одговара
на
LCDR3;
или
ss. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

yy. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 116

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 130
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

139 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

одговара

одговара
на
LCDR3;
или
tt. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

zz. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 120

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 111
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

одговара

одговара
на
LCDR3;
или
uu. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

aaa. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 116

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 114
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

одговара

одговара
на
LCDR3;
или
vv. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

bbb. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 109

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 116
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

одговара

одговара
на
LCDR3;
или
ww. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

ccc. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 120

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 119
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

одговара

одговара
на
LCDR3;
или
xx. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

ddd. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 105

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 112
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

Патенти

на

на

на

на

на

на

LCDR3;

LCDR3;

LCDR3

LCDR3;

LCDR3;

LCDR3;

или

или

или

или

или

или
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одговара

или

kkk. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

eee. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 107

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 132
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
142 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
lll. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

fff. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 113

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 120
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
mmm.СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

ggg. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 131

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 129
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
142 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
nnn. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

hhh. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 115

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 117
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

140 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3
ooo. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

iii. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 119

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 129
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 136 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

142 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
ppp. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

jjj. СЕК ИД БР: 103 од променливиот тежок

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 109

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 104
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара
на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

142 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
qqq. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
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ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 121

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
141 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

142 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара
на
LCDR3;
или
ttt. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок

rrr. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 126

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 108
одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

одговара на HCDR2 и СЕК ИД БР: 17 одговара

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 23 од променливиот
лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР:
138 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33

142 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 33
одговара
на
LCDR3;
или

одговара

sss. СЕК ИД БР: 102 од променливиот тежок
ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 105

1,

Патенти

има

на
уште

20

LCDR3.
патентни

барања.

43 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

1

Формулација во форма на маслена

(51) A 01N 25/04, A 01N 47/36, A 01N 25/30, A

(57)

01N 25/22

дисперзија

што

содржи

(13) Т1
(22) 07/11/2016

∘
како
агрохемиски
активна
состојка
јодосулфурон-метил
натриумова
сол,

(45) 31/12/2017
(30) EP12169514 25/05/2012 --

∘ еден или повеќе хидроксистеарати одбрани
од
групата
составена
од
литиум

(96) 22/05/2013 EP13724578.3
(97) 24/08/2016 EP2854543
(73) Bayer CropScience AG

хидроксистеарат, натриум хидроксистеарат,
калциум
хидроксистеарат
или
цинк

Alfred-Nobel-Strasse 50
40789 Monheim am Rhein, DE

∘
барем
еден
eмулгатор
и
∘ барем едно растително масло или минерално

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

масло или естер на растително масло или
минерално
масло
и

(72) RÖCHLING, Andreas and AKYÜZ, Ankin
(54) ХЕМИСКА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА

∘ опционално дополнителни помошни средства
и
адитиви.

(11) 7433
(21) 2016/777

хидроксистеарат

и

ЈОДОСУЛФУРОН-МЕТИЛ-НАТРИУМОВА СОЛ
СО УПОТРЕБА НА ХИДРОКСИСТЕАРАТИ
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(51) A 61K 47/02, A 61K 47/24, A 61K 9/107, A

хидрофобен сурфактант што има HLB вредност

61K 9/00, A 61K 47/36

под
(13) Т1
(22) 07/11/2016

(11) 7434
(21) 2016/778

8;

наполнет
борат;

фосфолипид;
и

(45) 31/12/2017
(30) US266207P 03/12/2009 US

мукоадхезивен
назначена

(96) 02/12/2010 EP10785299.8
(97) 24/08/2016 EP2506830
(73) NOVARTIS AG

i. маслената фаза е во капки во рамките на
водената фаза и капките имаат просечен

Lichtstrasse 35
4056 Basel, CH

но е најмалку 10 nm, каде што просечниот
дијаметар одговара на 90% од кумулативната

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

подголеминска дистрибуција по волумен
мерена користејќи Microtrac S3500 анализатор

(72) KETELSON, Howard Allen and MEADOWS,
David L.
(54) ОФТАЛМОЛОШКА ЕМУЛЗИЈА

на големина на честички (Software Version
10.3.1);
и

(57) 1 Офталмолошка емулзија, емулзијата
содржи:

кооперативно делуваат за да формираат гел
после ставање на емулзијата во око на

вода
масло

индивидуа.

што
што

формира
формира

дијаметар што не е поголем од околу 1000 nm,

водена
маслена

фаза;
фаза;

хидрофилен сурфактант што има HLB вредност
од
најмалку
8;

Патенти

галактоманан
полимер;
со
тоа,
што:

ii.

1,

боратот

има

и

уште

галактоманан

16

патентни

полимерот

барања.
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(51) H 01L 43/02, H 01L 43/08, H 01L 43/12, G
Определување на соодносот на фрекфенцијата

06F 17/50, G 11C 11/16
(13) Т1
(22) 07/11/2016

на работата на струјата од МТЈ структура која
го намалува ефектот на оптеретување на

(45) 31/12/2017
(30) US396295 02/03/2009 US

изворотна
мемориска
келија,
при
што
соодносот на фрекфенцијата на работата на

(96) 02/03/2010 EP10709600.0
(97) 31/08/2016 EP2404298
(73) QUALCOMM Incorporated

струјата

San Diego, CA 92121, US
(74) Друштво за застапување од областа на

која е потребна за да се префрли МТЈ струкура
од состојба на висок отпор кон состојба на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

низок отпор; до втора густина на струја при
пресвичување која е потребна за да се

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LEE, Kangho; KANG, Seung, H. and ZHU,

префрли МТЈ структура од состојба на низок
отпор до состојба на висок отпор; и

Xiaochun
(54) Намалување на ефектот на
оптоварување при трансфер на вртежен

да се прилагоди дизајн на барем еден слој на
МТЈ структура да го приспособи магнетното

момент кај магнетнорезистентна меморија
до која се пристапува директно (STT-MRAM)

поле кое се случува на слободен слој на МТЈ
структура, на начин на кој енергетски

(57) 1 Метода за дизајнирање мемориска
келија која се состои од MTJ структура во

надоместеното магнетно поле предизвикува
МТЈ структурата да го прикаже соодносот на

комбинација со влезен транзистор; методата

фрекфенцијата

(11) 7435
(21) 2016/779

претставува

сооднос

од:

иницијална густина на струја при пресвичување

на

работата

на

струјата.

патентни

барања.

вклучува:
1,
Употреба

на
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уште
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(51) A 61K 9/30, A 61K 9/28
(11) 7522

(13) Т1

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(21) 2016/780

(22) 07/11/2016

(72) GALLILI, Gilad and FRYDMAN, Norbert
(54) СОДРЖИНА НА ВАКЦИНА И МЕТОД НА

(45) 31/12/2017
(30)
(96) 21/08/2000 EP00955789.3

УПОТРЕБА

(97) 17/08/2016 EP1212045
(73) Abic Biological Laboratories Ltd.

вакцина
која
лиофилизирана

99100 Beit Shemesh, IL

помошно

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

1,

48 | С т р а н а

(57)

1

има

Стабилно компримиран состав на
содржи
намалку
една
антигенска компонента и

средство
уште

47

за

растворање.

патентни

барања.
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(51) B 65B 31/02, B 65B 19/02, B 65D 81/26, B

Argo Wayang 606 Taman Dayu Golf Resort Jl.

65D 85/10, B 65D 5/56

Raya Surabaya Malang Km.48

(11) 7413
(21) 2017/46

(13) Т1
(22) 18/01/2017

Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur 67156, ID and Tufters Cothelstone

(45) 31/12/2017
(30) WO2012NL50610 04/09/2012 --

Taunton Somerset TA4 3DR, GB

(96) 09/01/2013 EP13712377
(97) 26/10/2016 EP2895395
(73) Bergwerff, Frederik; Van Rennes, Louis

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Bergwerff, Frederik; Van Rennes, Louis Jean;

Jean; McCarthy, Robert George and
Cunningham, Simon Edward

Simon Edward
(54) ПОСТАПКА ЗА ПАКУВАЊЕ НА ГОТОВИ

Molendijk 47C 3286 BG Klaaswaal, NL;
Havenweg 9B 3286 BA Klaaswaal, NL; Villa

ДУВАНСКИ ПРОИЗВОДИ ВО МАСТЕР КУТИЈА

Патенти

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

McCarthy, Robert George and Cunningham,

(57)

,

има

уште

патентни

барања.

49 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61L 27/06, A 61L 27/28, A 61L 27/34, A

и/или цврсто тки¬во, каде што најмалку еден

61L 31/14, A 61L 31/02, A 61L 31/08, A 61L

дел од површината на имплантот е обложен со

27/50
(11) 7412

(13) Т1

хемиски УВ-врзани PUFA (полинезаситени
масни киселини) во концентрација од 10

(21) 2017/77

(22) 30/01/2017

нанограми/mm2 или помалку, ка¬де што
обложениот метален имплант се добива со

(45) 31/12/2017
(30) US20080056978 29/05/2008 US
(96) 29/05/2009 EP09753968.8

метод
кој
што
се
состои
од:
(i)
полирање на имплантот до висок сјај,

(97) 16/11/2016 EP2310059
(73) Numat Biomedical S.L.
ParcBIT Edificio 18 (Naorte) Bloque A Módulo

(ii)

C-21 Número 4 Cra.Valldemossa Km 7. 4 07121
Palma de Mallorca, ES

содржи
б) зрачење

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

површината на имплантот со УВ од 100 до 315
nm за временски период во распон од 30

(72) MONJO, Marta; PETZOLD, Christiane;

секунди

LYNGSTADAAS, Ståle Petter and ELLINGSEN,
Jan Eirik
(54) ИМПЛАНТИ ОБЛОЖЕНИ СО PUFA

ц)
миење
на
споменатиот
имплант.
каде што чекорот а) и б) се вршат истовремено

(57)

1

Обложен

метален

имплант

(iii)
стерилизација.
а) третирање на имплантот со раствор кој што

или

до

на

30

по

PUFA,
најмалку еден

минути

кој

и

дел

и
од

незадолжително

било

редослед.

за

контролирано прилепување на минерализирано

50 | С т р а н а

миење,

1,

има

уште

11

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

и

(51) C 07D 217/26, C 07D 401/12, C 07D 413/12,
A

A 61K 31/47, A 61P 9/00

претставува

група

со

формулата

(13) Т1
(22) 30/01/2017

(11) 7411
(21) 2017/78

(45) 31/12/2017
(30) EP12177284 20/07/2012 -- and
EP13167967 16/05/2013 -(96) 16/07/2013 EP13744464.2
(97) 16/11/2016 EP2875003
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KELDENICH, Joerg; DELBECK, Martina;
FOLLMANN, Markus; STASCH, Johannes-Peter;
HAHN, Michael; WUNDER, Frank; BECKERPELSTER, Eva-Maria; MITTENDORF, Joachim;
TINEL, Hanna; HÜBSCH, Walter; TEREBESI,

2-КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ И НИВНА
УПОТРЕБА
1

Соединение

со

формулата

кое

*
ја
означува
прикачување на

соодветната
остатокот од

точка
на
молекулот,

L3 претставува врска, -O-, -CH2-, -CH2-CH2-

Ildiko; LANG, Dieter and MARTIN, René
(54) НОВИ 5-АМИНОТЕТРАХИДРОХИНОЛИН-

(57)

во

(I)

или

-CH=CH-,
и

R3C претставува супституент одбран од
групата составена од флуор, хлор, бром, циано,
дифлуорометил,
(C1-C4)-алкокси,

(C1-C4)-алкил,
трифлуорометил,
дифлуорометокси

и

трифлуорометокси,

и R3D претставува супституент одбран од
групата составена од водород, флуор, хлор,
бром, циано, (C1-C4)-алкил, дифлуорометил,
трифлуорометил,
(C1-C4)-алкокси,
дифлуорометокси
и
трифлуорометокси,
и негови соли, солвати и солвати на
солите.
во
R1

претставува

кое
водород

или

флуор,

1,

има

уште

12

патентни

барања.

L1 претставува етан-1,2-диил или 1,4-фенилен,

Патенти

51 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07D 209/48, C 07D 255/47, C 07D 257/04,

(73) Reata Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 493/08, C 07D 303/36, C 07D 317/28, C

2801 Gateway Drive, Suite 150

07D 261/08
(11) 7410

Irving, TX 75063, US
(13) Т1

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(21) 2017/79

(22) 30/01/2017

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) JIANG, Xin; VISNICK, Melean; GREINER,

(45) 31/12/2017
(30) US111294P 04/11/2008 US and US46366P
18/04/2008 US

Jack; LIU, Xiaofeng and SZUCS, Stephen, S.
(54) АНТИОКСИДАНТНИ МОДУЛАТОРИ НА

(96) 20/04/2009 EP09732769.6

ВОСПАЛЕНИЕ: C-17 ХОМОЛОГИРАНИ

(97) 09/11/2016 EP2271658

ДЕРИВАТИ НА ОЛЕАНОЛИНСКА КИСЕЛИНА

52 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/785, A 61K 38/02, A 61K 38/07, A

P.O. Box 95 76100 Rehovot, IL

61K 38/16, A 61K 9/00, A 61P 25/28

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(11) 7428
(21) 2017/82

(13) Т1
(22) 30/01/2017

(45) 31/12/2017
(30) US20090274687P 20/08/2009 US and
US20100337612P 11/02/2010 US
(96) 19/08/2010 EP15171065.4
(97) 04/01/2017 EP2949335
(73) YEDA RESEARCH & DEVELOPMENT
COMPANY, LTD.

Патенти

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Klinger, Ety
(54) ТЕРАПИЈА СО НИСКА ФРЕКВЕНЦИЈА
НА ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ
(57)

,

има

уште

патентни

барања.

53 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07D 243/26, C 07D 401/04, C 07D 243/18,

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

C 07F 9/38, A 61K 31/55

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(11) 7414
(21) 2017/83

(13) Т1
(22) 30/01/2017

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) ZHAO, Yufen; GAVAI, Ashvinikumar V.;

(45) 31/12/2017
(30) US201261703912P 21/09/2012 US

DELUCCA, George V.; O'MALLEY, Daniel; GILL,
Patrice; QUESNELLE, Claude A.; FINK, Brian E.

(96) 20/09/2013 EP13770806.1
(97) 21/12/2016 EP2897945
(73) Bristol-Myers Squibb Company

and LEE, Francis Y.
(54) БИС(ФЛУОРОАЛКИЛ)-1,4-

Princeton, NJ 08543, US

NOTCH ИНХИБИТОРИ

54 | С т р а н а

БЕНЗОДИАЗЕПИНОН СОЕДИНЕНИЈА КАКО

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61K 48/00, A

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

61K 38/00, A 61K 39/395

Скопје

(11) 7416
(21) 2017/84

(13) Т1
(22) 31/01/2017

(72) SHOHAMI, Esther
(54) УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА IL-18

(45) 31/12/2017
(30) EPA01112067 25/05/2001 --

ЗА ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ ПРЕВЕНИРАЊЕ НА
ПОВРЕДИ НА ЦНС

(96) 23/05/2002 EP02740641.2
(97) 08/02/2017 EP1390070
(73) ARES TRADING S.A.

(57) 1 Употреба на инхибитор на IL-18 каде
што инхибиторот на IL-18 е IL-18 врзувачки

Zone Industrielle de l'Ouriettaz 1170 Aubonne,
CH

медикамент за третман на трауматски повреди
на мозокот (затворени повреди на главата),

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

каде што IL-18BP е админстриран во единечна
доза
3
дена
по
повредата.

протеин

1,

Патенти

има

(IL-18

уште

BP)

11

за

производство

патентни

на

барања.
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) G 01N 33/53, C 07K 16/18, C 12P 21/08, A

(73) The Regents of the University of California

61K 35/14

1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA

(11) 7420
(21) 2017/87

(13) Т1
(22) 31/01/2017

(45) 31/12/2017
(30) US20090248014P 02/10/2009 US
(96) 30/09/2010 EP10821238.2
(97) 23/11/2016 EP2483416

56 | С т р а н а

94607, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) AKASSOGLOU, Katerina
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА
(57)

,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/517, A 61K 31/7068, A 61K 45/06,

(73) Wyeth LLC

A 61P 35/00

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US

(11) 7421
(21) 2017/88

(13) Т1
(22) 31/01/2017

(45) 31/12/2017
(30) US20080085913P 04/08/2008 US and

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

US20090172466P 24/04/2009 US
(96) 04/08/2009 EP09791127.5

(72) ZACHARCHUK, Charles; WANG, Kenneth;
BINLICH, Florence and QUINN, Susan
(54) Антинеопластични комбинации од 4анилино-3-цианоквинолини и капецитабин

(97) 11/01/2017 EP2326329

(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.

57 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/454, A 61K 47/10, A 61K 9/48, A

86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, US

61K 47/36, A 61K 47/26

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 7422
(21) 2017/89

(13) Т1
(22) 31/01/2017

(45) 31/12/2017
(30) US20090179678P 19/05/2009 US
(96) 19/05/2010 EP10720107.1
(97) 18/01/2017 EP2391355
(73) Celgene Corporation

58 | С т р а н а

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) TUTINO, Anthony and KELLY, Michael T.
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА 4-АМИНО-2-(2,6ДИОКСОПИПЕРИДИН-3-ИЛ) ИЗОИНДОЛИН1,3-ДИОН
(57)

,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07K 7/62

(73) Northern Antibiotics Oy

(11) 7423

(13) Т1

Tekniikantie 14 (INNOPOLI 2) 02150 ESPOO, FI

(21) 2017/90

(22) 31/01/2017

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

(45) 31/12/2017
(30) FI20080005110 08/02/2008 FI;
FI20080005469 16/05/2008 FI; US20080065214

(72) VAARA, Martti and VAARA, Timo
(54) ДЕРИВАТИ НА ПОЛИМИКСИН СО

08/02/2008 US and US20080127933 16/05/2008
US

КРАТКА ОПАШКА НА МРСНА КИСЕЛИНА И
НИВНА УПОТРЕБА

(96) 05/02/2009 EP09707885.1

(57)

,

има

уште

патентни

барања.

(97) 11/01/2017 EP2242765

Патенти

59 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) H 03K 17/955, H 03K 17/96, A 61M 5/20, A

(54) НАПРАВА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ СО

61M 5/172, A 61M 5/32

КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР ЗА БЛИЗИНА
(13) Т1
(22) 01/02/2017

(57) 1 Направа за инјектирање на лек на
пациент, која што вклучува површина (5) која

(45) 31/12/2017
(30) EPA06001928 31/01/2006 -- and

што има кружен отвор (3) за поминување на
игла (3а) и капацитивен сензор за близина

USP833703 27/07/2006 US
(96) 30/01/2007 EP07705483.1

(12,13, 30) кој што вклучува прва електрода
(12), втора електрода (13) која што ја дефинира

(97) 18/01/2017 EP1980020
(73) ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l'Ouriettaz 1170 Aubonne,

капацитивноста со првата електрода (12) и

CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

близината или контактот на човековата кожа
на/со
наведената
површина
(5),

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

карактеристична во тоа што едната страна на
првата електрода (12) е гранична со кружниот

Скопје

отвор (3) и има конкавна форма која што следи

(72) LAUCHARD, Gerhard; REINDL, Martin and
GUGGENBERGER, Claudia-Carolin

дел од
1,
има

(11) 7424
(21) 2017/92

60 | С т р а н а

средства (30) за детектирање на промена во
наведената капацитивност која што се должи на

контурата на кружниот отвор.
уште
20
патентни
барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/4188, A 61P 27/02

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(11) 7426

(13) Т1

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(21) 2017/94

(22) 01/02/2017

(72) SEDEL, Frédéric and BELLANGER, Agnès
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ СИЛНО

(45) 31/12/2017
(30) FR1052589 06/04/2010 FR
(96) 05/04/2011 EP11714252.1

ДОЗИРАНИ ВО БИОТИН

(97) 23/11/2016 EP2555771
(73) Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

администрација, што содржи 100 mg биотин по
единица
доза.

3 Avenue Victoria 75004 Paris, FR

1,

Патенти

(57)

1

има

Фармацевтски состав за орална

уште

5

патентни

барања.
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07D 417/12, C 07D 417/14, C 07K 5/062, C

R1 претставува водород или (C1-C4)-алкил,

07K 5/037, A 61K 31/4439, A 61P 3/10, A 61P

R2

3/06
(11) 7427

(13) Т1

алкенил,
(C2-C4)-алкинил
циклоалкил,

(21) 2017/98

(22) 03/02/2017
(45) 31/12/2017

претставува

(C1-C6)-алкил,

(C2-C4)-

или

(C3-C7)-

каде што (C1-C6)-алкил може да биде
супституиран од 1 до 3 супституенти независно

(30) DE102009006602 29/01/2009 DE
(96) 19/01/2010 EP14155583.9

еден од друг одбрани од групата составена од
флуор,
хлор,
трифлуорометил,

(97) 21/12/2016 EP2743270
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred Nobel Strasse 10 40789 Monheim am

трифлуорометокси, (C1-C4)-алкокси, (C3-C7)-

Rhein, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

и
каде што (C2-C4)-алкенил и (C2-C4)-алкинил

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Vakalopoulos, Alexandros; Meibom, Daniel;

може да биде супституиран од 1 или 2
супституенти независно еден од друг одбрани

Albrecht-Küpper, Barbara; Zimmermann, Katja;

од

Keldenich, Joerg; Lerchen, Hans-Georg; Nell,
Peter; Süssmeier, Frank and Krenz, Ursula
(54) АЛКИЛАМИНО-СУПСТИТУИРАНИ
ДИЦИАНОПИРИДИНИ И НИВНИ ПРОЛЕКОВИ

трифлуорометил,
трифлуорометокси

ОД ЕСТЕРИ НА АМИНО КИСЕЛИНИ
(57) 1 Употреба на соединенија со формулите

супституиран од 1 или 2 супституенти
независно еден од друг одбрани од групата

(VII),

составена од флуор, хлор, трифлуорометил,

(VIII),

(XIII),

(XIV),

(XV),

(XVI)

циклоалкил, (C3-C7)-циклоалкокси, (C1-C4) алкилсулфанил
и
(C1-C4)-алкилсулфонил,

групата

составена

од

флуор,

(C1-C4)-алкил,
(C1-C4)
-алкокси,

и

и
каде што (C3-C7)-циклоалкил може да биде

(C1-C4)-алкил, трифлуорометокси и (C1-C4)алкокси,
или
R1 и R2 заедно со азотниот атом на кој тие се
прикачени формираат 4- до 7-член хетероцикл
што може да содржи дополнителен хетероатом
од

групата

составена

од

N,

O

и

S,

каде што 4- до 7-члениот хетероцикл може да
биде супституиран од 1 или 2 супституенти
независно еден од друг одбрани од групата
составена
од
флуор,
хлор,
оксо,
трифлуорометил,
трифлуорометокси
R3

претставува

и

(C1-C4)-алкил,
(C1-C4)-алкокси,
група

со

за подготвување соединенија со формулата (I)
назначенo со тоа, што во гореспоменатите
формули

62 | С т р а н а

та
Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

каде

што

или претставува амино заштитна група одбрана

# ја претставува точката на прикачување за

од

кислородниот
L1
претставува

атом,
(C2-C6)-алкандиил,

бензилоксикарбонил,
R14 претставува водород или (C1-C4)-алкил,

L2
претставува
(C2-C6)-алкандиил,
R4 претставува водород или страничната група

R14А претставува водород или (C1-C4)-алкил
или претставува амино заштитна група одбрана

од природна α-амино киселина или нејзини
хомолози
или
изомери,

од
терц-бутоксикарбонил
бензилоксикарбонил,

R5

или

претставува

водород

или

метил,

терц-бутоксикарбонил

и

и

R6 претставува водород или (C1-C4)-алкил,
R6А претставува водород или (C1-C4)-алкил

R13 и R14 заедно со азотниот атом на кој тие
се прикачени формираат 5- или 6-член

или претставува амино заштитна група одбрана
од
терц-бутоксикарбонил
и

хетероцикл,
каде што 5- или 6-члениот хетероцикл може да

бензилоксикарбонил,
R7 претставува водород или (C1-C4)-алкил,

биде супституиран од 1 или 2 супституенти
независно одбрани од групата составена од

R7А претставува водород или (C1-C4)-алкил

(C1-C4) - алкил, амино, хидроксил и (C1-C4)-

или претставува амино заштитна група одбрана
од
терц-бутоксикарбонил
и

алкокси,
или

бензилоксикарбонил,
или

R14 заедно со R11 и атомите, на кој тие се
прикачени,
формираат
пиролидин
или

R6 и R7 заедно со азотниот атом на кој тие се
прикачени
формираат
5или
6-член

пиперидин
прстен,
R15 претставува водород или (C1-C4)-алкил,

хетероцикл,

R15А претставува водород или (C1-C4)-алкил

каде што 5- или 6-члениот хетероцикл може да
биде супституиран од 1 или 2 супституенти

или претставува амино заштитна група одбрана
од
терц-бутоксикарбонил
и

независно одбрани од групата составена од
(C1-C4)-алкил, амино, хидроксил и (C1-C4)-

бензилоксикарбонил,
R16 претставува водород или (C1-C4)-алкил,

алкокси,
или

R16А претставува водород или (C1-C4)-алкил
или претставува амино заштитна група одбрана

R7 заедно со R4 и атомите, на кој тие се

од

прикачени,
пиперидин

бензилоксикарбонил,
или

формираат

пиролидин

или
прстен,

терц-бутоксикарбонил

и

R8 претставува водород или страничната група
од природна α-амино киселина или нејзини

R15 и R16 заедно со азотниот атом на кој тие
се прикачени формираат 5- или 6-член

хомолози
R9
претставува

или
водород

или

изомери,
метил,

хетероцикл,
каде што 5- или 6-члениот хетероцикл може да

R10

водород

или

метил,

биде супституиран од 1 или 2 супституенти

R11 претставува водород или страничната
група од природна α-амино киселина или

независно одбрани од групата составена од
(C1-C4)-алкил, амино, хидроксил и (C1-C4)-

нејзини
хомолози
или
изомери,
R12
претставува
водород
или
метил,

алкокси,
R17 претставува водород или (C1-C4)-алкил,

R13 претставува водород или (C1-C4)-алкил,
R13А претставува водород или (C1-C4)-алкил

R17А претставува водород или (C1-C4)-алкил
или претставува амино заштитна група одбрана

претставува

Патенти
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од

терц-бутоксикарбонил

и

хетероцикл,

бензилоксикарбонил,

каде што 5- или 6-члениот хетероцикл може да

R18 претставува водород или (C1-C4)-алкил,
R18А претставува водород или (C1-C4)-алкил

биде супституиран од 1 или 2 супституенти
независно одбрани од групата составена од

или претставува амино заштитна група одбрана
од
терц-бутоксикарбонил
и

(C1-C4)-алкил, амино, хидроксил и (C1-C4)алкокси,

бензилоксикарбонил,
или

R19

R17 и R18 заедно со азотниот атом на кој тие

1,

се

прикачени
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формираат

5-

или

претставува
има

уште

водород
13

или

патентни

метил.
барања.

6-член
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(51) C 12N 5/074, C 12N 5/0775, C 12N 5/077, A

(57) 1 Метод за изолирање на не-туморозни

61K 35/48

мезенхимални матични клетки на грло на матка

(11) 7446
(21) 2017/104

(13) Т1
(22) 07/02/2017

кој
што
се
состои
од:
(a) Подготовка на клеточна суспензија од ткиво

(45) 31/12/2017

на грло на матка добиена со ексфолијација на
на
грлото
на
матката,

(30)
(96) 22/02/2013 EP13156348.8
(97) 16/11/2016 EP2770050
(73) Gistem Research S.L.

(б) Обновување на клетките од споменатата
клеточна
суспензија,

Parque Científico y Tecnológico de Gijón
Edficio Pisa

погодна средина на клеточна култура и под
усло¬ви кои што овозможуваат размножување

C/ Ada Byron 107
33203 Gijón, Asturias, ES

на
клетките,
и
(д) Селекција на не-туморозните мезенхимални

(74)

матични
клетки
на
грло
на
матка;
каде
што
не-туморозните
мезенхимални

(72) Vizoso Piñeiro, Francisco José; Pérez

матични клетки на грло на матка изразуваат

Fernández, Román and Eiró Díaz, Noemí
(54) ПОПУЛАЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ МАТИЧНИ

CD29, CD44, CD73, CD105 и CD90, а не
изразуваат CD117, CD133, HLA-DR, TRA1-81,

КЛЕТКИ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА И
НИВНИТЕ УПОТРЕБИ

CD45,

(ц)

1,

Патенти

Инкубација на споменатите

CD34

има

и

уште

клетки во

CD31

клеточни

маркери.

14

патентни

барања.
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(51) A 61K 38/48, A 61K 9/20, A 61P 1/00, A 61P

(73) Immunogenics LLC

3/00

501 Rockford Place

(11) 7447
(21) 2017/114

(13) Т1
(22) 08/02/2017

(45) 31/12/2017
(30) US20080090831P 21/08/2008 US
(96) 21/08/2009 EP09808534
(97) 30/11/2016 EP2321640

66 | С т р а н а

Corona del Mar, CA 92526, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SIEGEL, Matthew, John and BERNER, Bret
(54) ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ОРАЛНА
АДМИНИСТРАЦИЈА НА ПРОТЕИНИ

Патенти
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(51) C 07D 417/04, A 61K 31/4725, A 61K 31/47,

(57) 1 Натриумовата сол на соединението со

A 61K 9/14, A 61P 31/14

формулата I:

(11) 7448
(21) 2017/115

(13) Т1
(22) 09/02/2017

(45) 31/12/2017
(30) EP09153964 27/02/2009 -(96) 26/02/2010 EP10706539.3
(97) 11/01/2017 EP2401272
(73) Janssen Pharmaceuticals, Inc.
1125 Trenton-Harbourton Road
Titusville, NJ 08560, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) VANDECRUYS, Roger, Petrus, Gerebern;
DE KOCK, Herman and VAN REMOORTERE,
Peter, Jozef, Maria
(54) АМОРФНА СОЛ ОД МАКРОЦИКЛИЧЕН
ИНХИБИТОР НА ХЦВ

Патенти

во
1,

цврста
има

уште

аморфна
13

форма.

патентни

барања.
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каде што

(51) C 22B 3/00
(11) 7449

(13) Т1

R1 е опционално супституирана хидрокарбил

(21) 2017/116

(22) 09/02/2017

група
R2 е опционално супституирана орто-

(45) 31/12/2017
(30) US105252P 14/10/2008 US
(96) 15/09/2009 EP09792550.7

хидроксиарил група, нејзини таутомери и соли;
- ортохидроксиарилалдоксими со формулата (2)

(97) 16/11/2016 EP2337872
(73) Cytec Technology Corporation
300 Delaware Avenue
Wilmington, DE 19801, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) CAMPBELL, John; OWENS, Susan;

каде што

SODERSTROM, Matthew; BEDNARSKI, Troy and
MARIN, Gustavo
(54) РЕАГЕНСИ ОД ЕКСТРАКЦИЈА НА

и нивни мешавини;

МЕТАЛ ШТО ИМААТ ЗГОЛЕМЕН ОТПОР НА
ДЕГРАДАЦИЈА
(57) 1 Состав од екстракција на растворувач
што сдоржи во вкупна количина од до 70 % од
тежината, барем еден агенс од екстракција на
оксим одбран од групата составена од
- ортохидроксиарилкетоксими со формулата (1)

R3 е опционално супституирана ортохидроксиарил група, нејзини таутомери и соли,
- од 0.1 % до 20 % од тежината од барем еден
ароматичен антидеградирачки агенс
супстанцијално нерастворлив во вода што
содржи хидрокси групи одбран од групата
составена од
и нивни мешавини;
- и опционално барем еден органски
растворувач кој не се меша со вода.
1, има уште 12 патентни барања.
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R4 е халоген, -CH3, фенил, флуорофенил,

(51) C 12N 9/26
(11) 7450

(13) Т1

метилфенил, циклохексилметил, каде што кога

(21) 2017/120

(22) 10/02/2017

R4 е халоген двете R2 и R3 не може да бидат
водород;

(45) 31/12/2017
(30) US252803P 19/10/2009 US
(96) 05/10/2010 EP10825396.4

R3 и R4 може да се соединат со јаглеродниот
атом на кој тие се прикачени за да формираат

(97) 23/11/2016 EP2490532
(73) Amicus Therapeutics, Inc.

циклоалкил прстен, кој може опционално да е
супституиран со еден или повеќе халоген

1 Cedar Brook Drive

атоми;

Cranbury, NJ 08512, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R6 е водород, фенилалкил или супституиран
фенилалкил;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) RYBCZYNSKI, Philip; BOYD, Robert and

Z е опционално, кога е присутно Z е -(CH2)-, C(=O)-, -S(=O)2NH-, -S(=O)2-, -S(=O)2-CH2-,

LEE, Gary
(54) НОВИ СОСТАВИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ

C(=O)-NH-, -S(=O)2-NR9-,
C(=O)2CH2-;

И/ИЛИ ТРЕТИРАЊЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИ

R9

БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН
СИСТЕМ

R5
R7

е

R8

е
водород,
халоген
или
-CH3,
под услов да R2 и R3 не можат двете да

1

(57)

Соединение

со

формулата

II:

е

водород

водород
е
-OH

-C(=S)NHили

или

-

CH3;

или
аминофенилалкил;
или
халоген;
и

се водород кога R4 е халоген, Z не е присутно,
R7 е -OH, R5, R6 и R8 се водород;
или негова фармацевтски прифатлива
сол
за

или
употреба во

солват;
третирањето или

спречувањето на состојба одбрана од
Паркинсонова болест, деменција со Леви тела,
назначено
R1
R2
R3

е
е

со
е
водород,

водород,

Патенти

тоа,
што
C(R2)(R3)(R4);

-OH,

-OH

или

халоген

халоген;
или

мултипла
системска
Алцхајмерова
1,

има

уште

13

атрофија

патентни

или
болест
барања.

-CH3;
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(51) C 02F 9/00, C 02F 1/00, F 24D 17/00, F 24D

за отпадна вода, резервоарот (18) воглавно е

11/02, F 24D 17/02, F 24H 9/00, F 28D 1/02, F

во форма на паралелопипед, и топлински

28D 1/03, F 28D 1/047, F 28D 21/00
(11) 7451
(13) Т1

изменувач (20) со најмалку една плоча за
размена (60) со две спротивни површини (62) и

(21) 2017/122

внатрешна цевка (64) за циркулација на
флуидот за трансфер на топлината помеѓу

(22) 13/02/2017
(45) 31/12/2017

(30) FR20090053454 26/05/2009 FR
(96) 16/03/2010 EP10715945.1

двете површини (62), секоја од плочите е
поставена во оддел за размена на топлината

(97) 07/12/2016 EP2435762
(73) Biofluides
300 Avenue de l'Europe

(46) од резервоарот (18) за отпадната вода да

ZAC de l'Europe
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry, FR

(60) помеѓу влезот (54) од одделот за размена
на топлината (46) поставен во долниот дел на

(74)

на излезот (40) од одделот за размена на
топлината поставен во горниот дел, уредот за

(72) Mouré, Alain
(54) УРЕД ЗА ПОВРАТОК НА ТОПЛИНАТА ОД
ОТПАДНАТА ТОПЛА ВОДА, ТОПЛИНСКИ

рециклирање на топлината е назначен со тоа

СИСТЕМ КОЈ ГО ВКЛУЧУВА ОВОЈ УРЕД И
МЕТОД

вода надолу кон влезот (54) од секој од
деловите
за
размена
(46).

(57) 1 Уред (6) за повраток на топлината од
отпадната вода, кој се состои од резервоар (18)

1,
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може да циркулира по вертикала од дното кон
двете спротивни површини (62) од секоја плоча

што резервоарот (18) има одбивна плочаа (42)
за да ја забрза циркулацијата на отпадната

има

уште

7

патентни

барања.

Патенти
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(51) C 07K 14/00, A 61K 38/00, A 61K 38/16
(11) 7452

(13) Т1

(21) 2017/123

(22) 13/02/2017
(45) 31/12/2017

(30) US20090152960P 16/02/2009 US;
US20090152962P 16/02/2009 US and

(74)
(72) Dasseux, Jean-Louis; Schwendeman, Anna
Shenderova and Zhu, Lingyu
(54) ИМИТАЦИЈА НА АПОЛИПОПРОТЕИН А-I
(57)

1

Пептид или неговата фармацевтски

US20090152966P 16/02/2009 US
(96) 12/02/2010 EP15157397.9

прифатлива
пептидот

сол,

назначено

со

тоа

што
е:

(97) 04/01/2017 EP2939683
(73) Cerenis Therapeutics Holding SA
265 Rue de la Découverte

Lys-Leu-Lys-Gln-Lys-Leu-Ala-Glu-Leu-Leu-GluAsn-Leu-Leu-Glu-Arg-Phe-Leu-Asp-Leu-Val-Nip
(SEQ
ID
NO:
108).

31670 Labege, FR
1,

Патенти

има

уште

14

патентни

барања.
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(51) C 07D 487/04, C 07D 487/12, A 61K

m

31/5517, A 61P 35/00, A 61P 37/00

n е 0, или цел број од 1-4, каде што кога n е

е

0,

или

цел

број

од

1-4;

(13) Т1
(22) 13/02/2017

повеќе од 1, секој R2 може да биде различен;
p е 0, или цел број од 1-2, каде што кога p е 0, m

(45) 31/12/2017
(30) PCT/CN2013/074728 25/04/2013 --

не е нула, а кога p е повеќе од 1, секој R6 и
секој
R7
може
да
бидат
различни;

(96) 22/04/2014 EP14787642.9
(97) 14/12/2016 EP2989106
(73) Beigene, Ltd.

R1, R4, R5, R6, и R7 се секој независно H,
халоген,
хетероалкил,
алкил,
алкенил,

94 Solaris Avenue
PO Box 1348

хетероциклил, Хетероарил, алкинил,-CN,
NR13R14,
OR13,
-COR13,
-CO2R13,

George Town
Grand Cayman KY1-1108, KY

CONR13R14, -C(=NR13)NR14R15, NR13COR14,
-NR13CONR14 R15, - NR13CO2R14, -SO2R13, -

(74)

NR13SO2NR14R15, или -NR13SO2R14, каде
што
алкилот,
алке¬ни¬лот,
алкинилот,

(72) GUO, Yunhang and WANG, Zhiwei
(54) ФУЗИОНИРАНИ ХЕТEРОЦИКЛИЧНИ
СОЕДИНЕНИЈА КАКО ПРОТЕИН КИНАЗА

циклоалкилот,

ИНХИБИТОРИ

супституент R16, каде што (R4 и R5), или (R4 и
R6), или (R и R7), или (R6и R6 кога p е 2),

(11) 7453
(21) 2017/124

(57)

1

Соединение

цик¬ло¬алкил, арил, заситен или незаситен

со

хетероарилот,

арилот,

-

и

заситениот или неза-си¬те¬ниот хетероциклил
се незадолжително заменети со најмалку еден

формула:

заедно со атоми¬те за кои што тие се закачени,
може да формираат прстен селектиран од
цикло¬ал¬кил,

заситен

или

незаситен

хетероцикл, арил, и хетероарил прстени
неза¬дол¬жи¬тел¬но заменети со најмалку
еден
супституент
R16;
R2 е халоген, алкил, -S-алкил, -CN, -NR13R14, OR13,
-COR13,
-CO2R13,
-CONR13R14,C(=NR13)NR14R15,
-NR13COR14,
NR13CONR14R15, -NR13CO2R14, -SO2R13, NR13SO2NR14R15,
или
-NR13SO2R14;
R12
е
H
или
понизок
алкил;
R13, R14 и
хетероалкил,
негови стереоизомери, и негови фармцевтски
прифатливи

соли,

каде

што:

A е 5- или 6-член ароматичен прстен кој што
содржи 0-3 хетероатоми од N, S или O;
секој W е независно -(CH2)- или -C(O)-;
L е врска, CH2, NR12, O, или S;
S/D е единечна или двојна врска, а кога е
двојна

врска,
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R5

и

R7

се

отсутни;

R15 се
алкил,

секој независно H,
алкенил,
алкинил,

цикло¬ал¬кил,
заситен
или
незаситен
хетероциклил, арил, или хетероарил; каде што
(R13 и R14), и/или (R14 и R15) заедно со
атомот(ите) за кои што тие се закачени, секој
може да формира прстен селектиран од
циклоалкил, заситен или незаситен хетероцикл,
арил, и хетероарил прстени незадолжително
заменети со најмалку еден супститу¬ент R16;
R16 е халоген, заменет или незаменет алкил,
Патенти
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31 Декември 2017

заменет или незаменет алкенил, за¬ме¬нет или

алкенил,

незаменет алкинил, заменет или незаменет

заменет или незаменет циклоалкил, заменет

циклоалкил, заменет или незаменет арил,
заменет или незаменет хетероарил, заменет

или незаменет арил, заменет или незаменет
хетероарил,
заменет
или
незаменет

или незаменет хете¬ро¬циклил, оксо, -CN, -OR',
-NR'R",
-COR',
-CO2R',
-CONR'R",
-

хетероциклил, каде што (R' и R"), и/или (R и R"')
заедно со атомите за кои што тие се закачени,

C(=NR')NR"R"',
-NR'COR",-NR'CONR'R",
NR'CO2R", -SO2R', -SO2арил, -NR'SO2NR"R"',

може да формираат прстен селектиран од
циклоалкил, заситен или незаситен хетероцикл,

или -NR'SO2R", каде што R', R", и R"' се

арил,

независно водород, халоген, заменет или
незаменет алкил, заменет или незаменет

1,

Патенти

има

заменет

или

незаменет

алкинил,

и

хетероарил

прстени.

уште

19

барања.

патентни
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фактор на човечка сулфатаза 1 (SUMF1) и

(51) C 12N 9/16, A 61K 38/46
(11) 7454

(13) Т1

рекомбинантниот

(21) 2017/127

(22) 14/02/2017

ултрафилтрирање/диафилтрирање
на
филтрираната култивирана средина, каде што

(45) 31/12/2017

човечки

GALNS

ензим,

(30) US366714P 22/07/2010 US
(96) 22/07/2011 EP11751689.8

ултрафилтрираната/диафилтрираната
култивирана средина е концентрирана околу

(97) 16/11/2016 EP2595650
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc.

20X, и јаглен
концентрираната

105 Digital Drive

ултрафилтрирана/диафилтрирана култивирана

Novato, CA 94949, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

средина;
б) полнење

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) OKHAMAFE, Augustus, O.; KOPPAKA, Vish;

ултрафилтрирана/диафилтрирана култивирана
средина од чекор a) на колона за фаќање што

VELLARD, Michel, Claude and ARAYA, Kidisti
(54) ПРОИЗВОДСТВО НА АКТИВНИ ВИСОКО

содржи Zn-хелатна Сефараоза FF, миење на
колоната под услови такви што GALNS ензимот

ФОСФОРИЛИРАНИ ЧОВЕЧКИ N-

е задржан на колоната, и елутирање на GALNS

АЦЕТИЛАЛАКТОЗАМИН-6-СУЛФАТАЗИ И
НИВНИ УПОТРЕБИ

ензимот
од
колоната;
ц) филтрирање на елуатот од колоната за

(57) 1 Метода за прочистување рекомбинантен
човечки
N-ацетилгалактозамин-6-сулфатаза

фаќање што содржи Zn-хелатна Сефараоза FF
во чекор б) преку филтер до отстранување

(GALNS) ензим, наведениот GALNS ензим
содржи аминокиселинска секвенца најмалку

вируси;
д) прилагодување на pH елуатот од филтратот

95% идентична на амино киселини 27 до 522 од

од колоната за фаќање што содржи Zn-хелатна

СЕК ИД БР:4,
наведениот

тоа, што
ензим:

Сефараоза FF од чекор c) до околу pH 4.5 ± 0.1,
и филтрирање pH 4.5-прилагоден елуат од

има чистина од најмалку 95% како што е
одредено со боење со Кумаси Сина кога е

филтратот од колоната за фаќање што содржи
Zn-хелатна
Сефараоза
FF;

подложен на SDS-PAGE при не-редуцирачки
услови,

e) полнење на pH 4.5-прилагодениот филтрат
од колоната за фаќање што содржи Zn-хелатна

има најмалку 50% конверзија на цистеин

FF од чекор д) на колона за замена на катјон

остатокот на позиција 53 до Cα-формилглицин
(FGly),
и

Фрактогел EMD SE Hi-Cap, миење на колоната
под услови такви што GALNS ензимот е

има помеѓу 0.5 до 0.8 бис-фосфорилирани
олигоманоза ланци по мономерен протеински

задржан на колоната, и елутирање на GALNS
ензимот
од
колоната;

ланец,
и каде што најмалку 98% од наведениот

ф) прилагодување на pH на елуатот од колона
за замена на катјон Фрактогел EMD SE Hi-Cap

GALNS ензим е во претходната форма како што

од чекор e) до околу pH 3.5 ± 0.1 за вирусна

е одредено со натриум додецил сулфаткапиларна гел електрофореза (SDS-CGE),

инактивација;
г)
прилагодување

содржи:
a) филтрирање култивирана средина што го

инактивиран елуат од чекор ф) до околу pH 5.0,
потоа полнење на pH 5.0-прилагодениот

содржи GALNS ензимот излачен од клеточна
линија на цицач која изразува модифицирачки

вирусно инактивиран елуат на ToyoPearl Butyl
650 M полирачка колона, миење на колоната
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назначено
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на
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јаглен
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20
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pH

X

20X

3.5-вирусно
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под услови такви што GALNS ензимот е

и) отстранување на било кој останат вирус

задржан на колоната, и елутирање на GALNS

и/или

ензимот
од
х) пуфер менување на елуатот од

колоната;
ToyoPearl

заменетата формулација во чекор х) со DV20
филтер
и
Mustang
Q
филтер;
и

Бутил 650 M полирачка колона од чекор г) во
формулација што содржи 20 mM NaOAc/HOAc,

ј) додавање на полисорбат 20 (PS20) на
формулацијата во чекор и) до финална

50 mM NaH2PO4, 30 mM аргинин HCl, 2% (w/v)
сорбитол, pH 5.4, и прилагодување на

концентрација

од

0.01%

(w/v).

концентрацијата

од

GALNS

1,

13

патентни

барања.

формулацијата

до

околу

Патенти

ензимот
3

во

ДНК

има

преку

уште

филтрирање

на

пуфер

mg/mL;
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(51) B 24D 7/00, B 24D 11/00, B 24D 3/34, A 45D

(73) Lukas-Erzett Vereinigte Schleif- und

29/04, A 61B 17/54, A 61C 3/06

Fräswerkzeugfabriken GmbH & Co. KG

(11) 7455
(21) 2017/130

(13) Т1
(22) 14/02/2017

Gebrüder-Lukas-Strasse 1
51766 Engelskirchen, DE

(45) 31/12/2017
(30) DE201310103643 11/04/2013 DE

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

(96) 11/04/2014 EP14716600.3
(97) 25/01/2017 EP2983866

(72) RUNDEN, Bernhard and FISCHER, Gerd
(54) АБРАЗИВНО ТЕЛО
(57)
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(51) A 61K 41/00, A 61P 35/00

60, rue de Wattignies

(11) 7492

(13) Т1

75012 Paris , FR

(21) 2017/132

(22) 14/02/2017

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

(45) 31/12/2017
(30) EP20090165157 10/07/2009 -- and
US20090224576P 10/07/2009 US
(96) 09/07/2010 EP10729917.4
(97) 25/01/2017 EP2451481
(73) Nanobiotix

Патенти

(72) LEVY, Laurent; POTTIER, Agnès; POUL,
Laurence and MAGGIORELLA, Laurence
(54) МЕТАЛНИ НАНОЧЕСТИЧКИ, НИВНА
ПРИМЕНА И УПОТРЕБА
(57)

,

има

уште

патентни

барања.
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(51) H 04N 19/109, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H

трансформирање/квантизирање

04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/96, H 04N

конфигурирана за да инверзно го квантизира и

(160)

19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/61, H 04N 19/91,
H 04N 19/159

инверзно
блок

го трансформира квантизираниот
за
трансформирање;
и

(13) Т1
(22) 15/02/2017

ентропи кодер (130) конфигуриран за да ги
ентропи-кодира квантизираните коефициенти

(45) 31/12/2017
(30) KRA20100038158 23/04/2010 KR

на трансформирање од квантизираниот блок за
трансформирање,

(96) 22/04/2011 EP15175114.6

каде

(97) 15/02/2017 EP2950534
(73) M&K Holdings Inc.

трансформирање се поделени во множество на
под-блокови ако е детерминирано големината

3rd Floor
Kisan Building, 67

на блокот за трансформирање да е еднаква на
или поголема од 8х8 во интра предикција,

Seocho-Daero 25-Gil
Seocho-Gu

каде што множеството на под-блокови се
скенирани и коефициентите различни од нула

Seoul 06586, KR

од секој под-блок се скенирани согласно со

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

модел на скенирање, каде што наведениот
модел за скенирање на множеството на под-

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

блокови и за скенирање на коефициентите
различни од нула од секој под-блок е

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock
(54) АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

детерминиран со мод на интра предикција од
блокот за предикција за да ги ентропи-кодира

(11) 7493
(21) 2017/134

(57)

1

Апарат за енкодирање на слика,

апаратот
детерминатор

што

квантизираните

коефициенти

на

скенираните коефициенти различни од нула, и

содржи:
кодирање (110)

каде што, кога модот на интра предикција е
хоризонтален мод, моделот на скенирање е

конфигуриран за да ја подели влезната слика
во множество на единици за кодирање;

вертикален
модел
на
скенирање,
каде што моделот на скенирање за генерирање

интра предиктор (140) конфигуриран за да
генерира блок за предикција кој што користи

на множество од flag-ови е ист како моделот на
скенирање за скенирање на коефициенти

интра

предикција;

различни од нула од секој под-блок, каде што

единица
за
трансформирање/квантизација
(120) конфигурирана за да трансформира и

секој flag покажува дали кореспондирачкиот
коефициент на трансформирање е 0 или не.

квантизира резидуален блок за да генерира
квантизиран
блок
за
трансформирање;

1,

инверзна
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(51) H 04N 19/109, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H

блок

04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/96, H 04N

филтер за деблокирање (170) конфигуриран за

за

трансформирање;

19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/61,
H 04N 19/91, H 04N 19/136

да изведе деблокирачки процес на филтрирање
на податоци од слика примени од единицата за

(13) Т1
(22) 15/02/2017

инверзна квантизација/трансформирање (160);
и

(45) 31/12/2017
(30) KRA20100038158 23/04/2010 KR

ентропи кодер (130) конфигуриран за да ги
ентропи-кодира квантизираните коефициенти

(96) 22/04/2011 EP15175100.5

на трансформирање од квантизираниот блок за

(97) 15/02/2017 EP2950533
(73) M&K Holdings Inc.

трансформирање,
каде што квантизираните

3rd Floor
Kisan Building, 67

трансформирање се поделени во множество на
под-блокови ако е детерминирано големината

Seocho-Daero 25-Gil
Seocho-Gu

на блокот за трансформирање да е еднаква на
или поголема од 8х8 во интра предикција,

Seoul 06586, KR

каде што множеството на под-блокови се

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

скенирани и коефициентите различни од нула
од секој под-блок се скенирани согласно со

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

модел на скенирање, каде што наведениот
модел на скенирање за скенирање на

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock
(54) АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

множеството на под-блокови и за скенирање на
коефициентите различни од нула од секој под-

(11) 7494
(21) 2017/135

(57)

1

Апарат за енкодирање на слика,

апаратот
детерминатор

блок

е

детерминиран

со

коефициенти

мод

на

на

интра

содржи:
кодирање (110)

предикција од блокот за предикција за да ги
ентропи-кодира
скенираните
коефициенти

конфигуриран за да ја подели влезната слика
во множество на единици за кодирање;

различни од нула, каде што, кога модот на
интра предикција е хоризонтален мод, моделот

интра предиктор (140) конфигуриран за да
генерира блок за предикција кој што користи

на скенирање
скенирање,

интра

предикција;

каде што моделот на скенирање за генерирање

единица
за
трансформирање/квантизација
(120) конфигурирана за да трансформира и

на множество од flag-ови е ист со моделот на
скенирање за скенирање на коефициентите

квантизира резидуален блок за да генерира
квантизиран
блок
за
трансформирање;

различни од нула од секој под-блок, каде што
секој flag покажува дали кореспондирачкиот

инверзна
единица
трансформирање/квантизација

за
(160)

коефициент на трансформирање е 0 или не,
каде што модот на интра предикција е кодиран

конфигурирана за да инверзно го квантизира и

врз база на горен мод на интра предикција од

инверзно
блок

горниот блок од постоечкиот блок и лев мод на
интра предикција од левиот блок од

го

на

мод

на

трансформира квантизираниот
за
трансформирање;

инверзна
единица
трансформирање/квантизирање

е

вертикален

модел

на

за
(160)

постоечкиот блок, и кога горниот блок или
левиот блок не е кодиран во мод на интра

конфигурирана за да инверзно го квантизира и
инверзно го трансформира квантизираниот

предикција, горниот мод на интра предикција
или левиот мод на интра предикција е подесен
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(51) H 04N 19/109, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H

инверзно

го

04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/96, H 04N

блок

за

трансформира

квантизираниот

19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/61,
H 04N 19/91, H 04N 19/136

ентропи кодер (130) конфигуриран за да ги
ентропи-кодира квантизираните коефициенти

трансформирање;

и

(13) Т1
(22) 15/02/2017

на трансформирање од квантизираниот блок за
трансформирање,

(45) 31/12/2017
(30) KRA20100038158 23/04/2010 KR

каде што квантизираните коефициенти на
трансформирање се поделени во множество на

(96) 22/04/2011 EP15175097.3

под-блокови ако е детерминирано големината

(97) 15/02/2017 EP2947878
(73) M&K Holdings Inc.

на блокот за трансформирање да е еднаква на
или поголема од 8х8 во интра предикција,

3rd Floor
Kisan Building, 67

каде што множеството на под-блокови се
скенирани и коефициентите различни од нула

Seocho-Daero 25-Gil
Seocho-Gu

од секој под-блок се скенирани согласно со
модел на скенирање, каде што наведениот

Seoul 06586, KR

модел на скенирање на множеството на под-

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

блокови и за скенирање на коефициентите
различни од нула од секој под-блок е

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

детерминиран со мод на интра предикција од
блокот за предикција за да ги ентропи-кодира

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock
(54) АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

скенираните коефициенти различни од нула,
каде што, кога модот на интра предикција е

(11) 7495
(21) 2017/136

(57)

1

Апарат за енкодирање на слика,

апаратот
детерминатор

хоризонтален

мод

на

интра-предикција,

содржи:
кодирање (110)

моделот на скенирање е вертикален модел на
скенирање,

конфигуриран за да ја подели влезната слика
во множество на единици за кодирање;

каде што модот на интра предикција е кодиран
врз база на горен мод на интра предикција од

интра предиктор (140) конфигуриран за да
генерира блок за предикција кој што користи

горниот блок од постоечкот блок и лев мод на
интра предикција од левиот блок од

интра

предикција;

постоечкиот блок, и кога горниот блок или

единица
за
трансформирање/квантизација
(120) конфигурирана за да трансформира и

левиот блок не е енкодиран во мод на интра
предикција, горниот мод на интра предикција

квантизира резидуален блок за да генерира
квантизиран
блок
за
трансформирање;

или левиот мод на интра предикција е подесен
на
DC
мод.

инверзна
единица
трансформирање/квантизирање

1,

на

мод

на

за
(160)

има

уште

5

патентни

барања.

конфигурирана за да инверзно го квантизира и
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(51) C 07K 14/33, C 07K 16/12, A 61K 39/385, A

(72) OSSENDORP, Ferdinand, Antonius; MELIEF,

61K 39/00, A 61K 39/40

Cornelis, Joseph, Maria and DRIJFHOUT, Jan,

(11) 7496
(21) 2017/140

(13) Т1
(22) 16/02/2017

Wouter
(54) ПЕПТИДИ, КОЊУГАТИ И МЕТОДА ЗА

(45) 31/12/2017

ЗГОЛЕМУВАЊЕ ИМУНОГЕНОСТ НА
ВАКЦИНА

(30)
(96) 15/03/2011 EP11712343.0
(97) 14/12/2016 EP2547364
(73) Academisch Ziekenhuis Leiden h.o.d.n.

(57) 1 Коњугат, што содржи пептид коњугиран
за антиген, имуноген или за носач што содржи

LUMC and Stichting voor de Technische
Wetenschappen

пептидот се состои од амино киселинската
секвенца од било кое од СЕК ИД БР: 8, 9, 12,

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden, NL and Van Vollenhovenlaan

13, 16, 17, 19-24, 151-158, 163-166, 168, 172176, 179-182, 185-197, 198-208 и 210-216, и

661
3527 JP Utrecht, NL

назначено со тоа, што антигенот, имуногенот
или носачот што го содржи антигенот или

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

имуноген е коњугиран за C-крајот од пептидот.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

1,
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антиген или имуноген, назначено со тоа, што

има

уште
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патентни

барања.
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(51) C 21C 5/56, C 21C 5/30

Jägerstrasse 18

(11) 7497

(13) Т1

4040 Linz, AT and Oberneuhofstrasse 5

(21) 2017/143

(22) 20/02/2017

6340 Baar, CH

(45) 31/12/2017

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) AT20130000131 19/02/2013 AT
(96) 23/01/2014 EP14703626.3

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Seirlehner, Leopold and MCR Holding

(97) 23/11/2016 EP2959024
(73) Seirlehner, Leopold and MCR Holding

metallurgical car recycling AG
(54) ПОСТАПКА И ПОСТРОЈЕНИЕ ЗА

metallurgical car recycling AG

КОНТИНУИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕЧЕН
ЧЕЛИЧЕН РАСТОП ОД ЧЕЛИЧНИ ОТПАДОЦИ
(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.
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(51) C 07D 495/04, C 07D 409/12, A 61K

составена од: водороден атом, халоген атом,

31/4365, A 61P 35/00

хидрокси,

нитро,

цијано,

C1-6

алкил,

C1-

(13) Т1
(22) 20/02/2017

6алкокси,
C1-6алкилкарбонил,
C16алкоксикарбонил, ди(C1-6 алкил)аминоC2-

(45) 31/12/2017
(30) KR20100059686 23/06/2010 KR

6алкоксикарбонил, амино, C1-6алкиламино,
ди(C1-6алкил)амино,
карбамоил,
C1-

(96) 20/06/2011 EP11798350.2
(97) 25/01/2017 EP2585470
(73) Hanmi Science Co., Ltd.

6алкилкарбамоил,
ди(C1-6алкил)карбамоил,
ди(C1-6алкил)аминоC2-6
алкилкарбамоил,

550 Dongtangiheung-ro
Dongtan-myeon

6алкил)сулфамоил,
ди(C1-6алкил)аминоC26алкилсулфамоил, C1-6алкилсулфонил, C1-6

Hwaseong-si
Gyeonggi-do 445-813, KR

алкилсулфинил,
хидроксиC1-6алкил,

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

6алкил,
C1-6
алкоксиC1-6алкил,
6алкилсулфонилC1-6алкил,

(72) CHA, Mi Young; KANG, Seok Jong; KIM, Mi

6алкилсулфинилC1-6алкил,

Ra; LEE, Ju Yeon; JEON, Ji Young; JO, Myoung
Gi; KWAK, Eun Joo; LEE, Kwang Ok; HA, Tae

6алкил)фосфонилC1-6 алкил, хидроксиC2-6
алкокси, C1-6алкоксиC2-6 алкокси, аминоC1-

Hee; SUH, Kwee Hyun and KIM, Maeng Sup
(54) НОВИ ФУЗИРАНИ ПИРИМИДИН

6алкил,
C1-6алкиламиноC1-6алкил,
ди(C16алкил)аминоC1-6алкил,
ди(C1-6

ДЕРИВАТИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА
АКТИВНОСТ НА ТИРОЗИН КИНАЗА

алкил)аминоацетил, аминоC2-6алкокси, C16алкиламиноC2-6алкокси,
ди(C1-6

(57) 1 Соединение со формула (I) или негова

алкил)аминоC2-6алкокси,

фармацевтска

6алкиламино,
C1-6алкоксиC2-6алкиламино,
аминоC2-6алкиламино,
C1-6алкиламиноC2-

(11) 7523
(21) 2017/144

прифатлива

сулфамоил,

сол:

C1-6алкилсулфамоил,

6алкиламино,
алкиламино,

ди(C1-6алкил)фосфонил,
хидроксикарбонилC1C1C1ди(C1-

хидроксиC2-

ди(C1-6алкил)аминоC2-6
хетероарил,
хетероциклил,

хетероцикличен
хетероцикличен
сулфонил,

ди(C1-

окси, хетероцикличен тио,
сулфинил, хетероцикличен

хетероцикличен

сулфамоил,

хетероцикличен C1-6алкил, хетероцикличен C16алкокси,
хетероцикличен
амино,
хетероцикличен
хетероцикличен

C1-6алкиламино,
аминоC1-6
алкил,

кадешто,
WisO;

хетероцикличен карбонил, хетероцикличен C16алкилкарбонил, хетероцикличен карбонилC1-6

X
е
O,
NH,
S,
SO
или
SO2;
Y е водороден атом, халоген атом, C1-6 алкил

алкил,

хетероцикличен

C1-6

алкилтио,

алкокси;

хетероцикличен
хетероцикличен

C1-6алкилсулфинил,
C1-6алкилсулфонил,

A и B се секој независно водороден атом,
халоген атом, или ди(C1-6алкил)аминометил;

хетероцикличен
хетероцикличен

аминокарбонил,
C1-6алкиламинокарбонил,

Z е арил или хетероарил којшто има еден или
повеќе супституенти избрани од групата

хетероцикличен
хетероцикличен

или

86 | С т р а н а

C1-6

аминокарбонилC1-6
карбоксамидо,

алкил,
и

Патенти
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хетероцикличен

31 Декември 2017

алкилкарбоксамидо;

хидроксиC2-6алкил, C1-6алкоксиC2-6алкил, C1-

арилот се однесува на C6-12цикличен или

6 алкилкарбонил, хидроксиC1-6 алкилкарбонил,

бицикличен ароматичен прстен; хетероарилите
секој независно се однесува на 5- до 12-член

C1-6
алкоксикарбонил,
карбамоил,
C1-6
алкилкарбамоил, ди(C1-6 алкил)карбамоил,

цикличен
или
бицикличен
ароматичен
хетеропрстен којшто има еден или повеќе N, O

сулфамоил,
C1-6алкилсулфамоил,
ди(C16алкил)сулфамоил,
C1-6алкилсулфонил,

или S; хетероциклилот е секој независно се
однесува на заситен или делумно незаситен 3-

аминоC2-6 алкил, C1-6 алкиламиноC2-6 алкил,
ди(C1-6алкил)аминоC2-6алкил,
ди(C1-

до 12-член цикличен или бицикличен хетеро

6алкил)аминоC1-6алкилкарбонил,

прстен којшто има еден или повеќе N, O, S, SO
или SO2, во којшто јаглеродниот атом го

хетероциклил,
хетероцикличен
окси,
хетероцикличен тио, хетероцикличен сулфинил,

формира хетероциклилот опционално има еден
или повеќе супституенти избрани од групата

хетероцикличен сулфонил, хетероцикличен C16алкил,
хетероцикличен
карбонил,

составена од C1-6 алкил, хидрокси, хидрокси
C1-6 алкил, хидроксикарбонил, C1-6 алкокси,

хетероцикличен
хетероцикличен

амино, C1-6алкиламино, ди(C1-6 алкил)амино,

хетероцикличен C1-6алкилсулфонил (кадешто,

ди(C1-6алкил)аминоC1-6алкил,
алкил)аминокарбонил,

ди(C1-6
хетероциклил,

кога азотниот атом формира терциерен амин,
тој е опционално е во N-оксидна форма); и

хетероцикличен C1-6алкил, и хетероарил, и во
коешто, доколку хетероциклилот опционално

опционално, C1-6 алкил е делумно незаситен
или има C3-6циклоалкил половина и јаглероден

содржи азотен атом, азотниот атом опционално
има супституент избран од групата составена

атом во хетероциклилот којшто постои во
карбонил
форма.

од

водороден

C1-6

атом,

C1-6

алкил,

monoхалогенoC1-6
алкил,
дихалогенoC1-6
алкил, трихалогенoC1-6 алкил, C3-6циклоалкил,

Патенти

C1-6алкилкарбонил,
C1-6алкилсулфинил,
и

1,

има

уште

14

патентни

барања.
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(51) C 07D 409/12, A 61K 31/4704, A 61P 25/00

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

(11) 7498
(21) 2017/145

(13) Т1
(22) 21/02/2017

(72) YAMASHITA, Hiroshi; MINOWA, Takuya;
SATO, Tetsuya; HOSHIKA, Yusuke; TOYOFUKU,

(45) 31/12/2017
(30) US201261636920P 23/04/2012 US and

Hidekazu; YAMAGUCHI, Tatsuya; SOTA,
Masahiro; KAWANO, Shuuji; NAKAMURA,

US201361791378P 15/03/2013 US
(96) 23/04/2013 EP13722129.7

Takayuki; ETO, Ryohei; IKEBUCHI, Takuma;
MORIYAMA, Kei and ITO, Nobuaki
(54) ДИХИДРАТ НА БЕНЗОТИОФЕН

(97) 04/01/2017 EP2841431
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535, JP

СОЕДИНЕНИЕ И ПОСТАПКА ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТОТО
(57) 1 Дихидрат на 7-[4-(4-бензо[b]тиофен-4ил-пиперазин-1-ил)бутокси]-1H-хинолин-2-он.
1,

Патенти

има

уште

10

патентни

барања.
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(51) C 07D 213/75, C 07D 417/06, C 07D 401/04,

7циклоалкенил, или 5-14 член ароматичен

C 07D 401/06, C 07D 401/14, C 07D 405/14, C

прстенест систем, секоја од овие групи може да

07D 407/06, C 07D 407/12, C 07D 409/04, C 07D
409/06, C 07D 409/14, C 07D 413/04, C 07D

биде опционално и независно супституирана со
еден или повеќе, независно избран, R6a;

413/14, C 07D 417/04, C 07D 217/22
(11) 7499
(13) Т1

R6 е избран од -CN, халоген, -C1-3алкил, -O-

(21) 2017/149

C1-3алкил, -C(O)-R12, 5-6 член хетероарил,
којашто 5-6 член хетероарил група може да

(22) 21/02/2017
(45) 31/12/2017

(30) EP20120157199 27/02/2012 --

биде опционално супституирана со -C1-3алкил;

(96) 25/02/2013 EP13705799.8
(97) 04/01/2017 EP2819996
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173

или R6 е фенил, којшто фенил може да биде
опционално супституиран со -O-C1-3алкил

55216 Ingelheim am Rhein, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

којашто 5-6 член хетероарил група може да
биде опционално супституирана со -C1-3алкил;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

или R6a е фенил, којшто фенил може да биде

(72) REISER, Ulrich; BADER, Gerd; SPEVAK,
Walter; STEFFEN, Andreas and PARKES, Alastair

опционално супституиран со -O-C1-3алкил;
R12 е избран од -NH2, -NH-C1-3алкил, 5-7 член

L.
(54) 6-АЛКИНИЛ ПИРИДИНИ КАКО SMAC

не ароматичен хетероциклил, или -O-C1-3
алкил, коишто -C1-3 алкил групи може да бидат

МИМЕТИЦИ

опционално супституирани со 5-7 член не
ароматичен
хетероциклил;

(57) 1 Соединение во согласност со Формула

R6a е избран од =O, -CN, халоген, -C1-3алкил, O-C1-3алкил, -C(O)-R12, 5-6 член хетероарил,

(I)
R4 е избран од -H, -C6-10арил, 5-14 член
хетероарил, секоја од овие групи е опционално
и независно супституирана со еден или повеќе,
независно избран, R7, или R4 е избран од C16алкил, 5-14 член ароматичен прстенест
систем, -C5-7 циклоалкил, од кои секоја група е
опционално и независно супституирана со еден
или
или
кадешто
R1
е

R8, R9 се независно избрани од H, -C1-3алкил,
-H

или

-C1-5алкил;

R2, R2a се независно избрани од -H или -C1-5
алкил опционално супституирани со еден или
повеќе

-F;

R3 е избран од -C6-10 арил, 5-14 член
хетероарил, секоја од овие групи може да биде
опционално и независно супституирана со еден
или повеќе, независно избран, R6; или R3 е
избран од -C1-6алкил, -C4-7циклоалкил, -C490 | С т р а н а

повеќе,
независно
избран,
R7a
R4 е избран од -N(R8,R9) кадешто

-C(O)-R10
-S(O)2-R11
R10, R11 се независно избрани од 5-7 член не
ароматичен хетероциклил, -C5-7 циклоалкил, C6-10
арил,
5-10
член
хетероарил;
R7 е избран од -CN, халоген, -CF3, -NO2, -C13алкил, -S-C1-3алкил, -NH-C1-3алкил, -N(C13алкил)2, -NHC(O)-C1-3алкил, -C(O)-R13, -OC1-3алкил, 5-14 член хетероарил, -O-фенил, CH2-фенил, фенил, од кои секоја фенил група
Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

може да биде опционално супституирана со

кадешто

халоген,

ароматичен

R13 е избран од -OH, -NH2, -NH-C1-3алкил, -C1-

хетероциклил, којшто 5-6 член не ароматичен
хетероциклил може да биде опционално

3алкил;
R5 е избран од -H, халоген, -C1-3алкил, -O-C1-

супституиран
со
-C1-3алкил;
R7a е избран од =O, -CN, халоген, -CF3, -NO2, -

3алкил, коишто -C1-3алкил групи може да бидат
опционално супституирани со еден или повеќе

C1-3алкил, -S-C1-3алкил, -NH-C1-3алкил, N(C1-3алкил)2, -NHC(O)-C1-3алкил, -C(O)-R13, -

халоген;
или R4 и R5 земени заедно формираат -C6-

O-C1-3алкил, 5-14 член хетероарил, -O-фенил,

10арил

-CH2-фенил, фенил, од кои секоја фенил група
може да биде опционално супституирана со

и кадешто соединенијата со формула (I) може

халоген, или 5-6 член не ароматичен
хетероциклил, којшто 5-6 член не ароматичен

да бидат опционално присутни во формата на
соли.

хетероциклил
супституиран

1,

Патенти

или

5-6

член

може да
со

не

биде опционално
-C1-3
алкил;

има

или

уште

5-14

31

член

хетероарил,

патентни

барања.
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(51) C 07D 405/12, A 61K 31/5377, A 61P 35/00

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

(11) 7500
(21) 2017/151

(13) Т1
(22) 22/02/2017

(45) 31/12/2017
(30) US201261624215P 13/04/2012 US
(96) 11/04/2013 EP13774979.2
(97) 07/12/2016 EP2836491
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd. and

(72) KUNTZ, Kevin, Wayne; HUANG, Kuan-chun;
CHOI, Hyeong, Wook; SANDERS, Kristen;
MATHIEU, Steven; CHANDA, Arani and FANG,
Frank
(54) ФОРМА НА СОЛ ОД ИНХИБИТОР НА
ЧОВЕЧКА ХИСТОН МЕТИЛТРАНСФЕРАЗА
EZH2

Epizyme, Inc.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku

(57)
1
N-((4,6-диметил-2-оксо-1,2дихидропиридин-3-ил)метил)-5-

Tokyo 112-8088, JP and 400 Technology
Square, 4th Floor

(етил(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)амино)-4метил-4'-(морфолинометил)-[1,1'-бифенил]-3-

Cambridge, MA 02139, US

карбоксамид
1,
има
уште
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(51) A 61K 31/565, A 61K 9/70, A 61K 31/57

a)

потпорен

слој,

(11) 7501

(13) Т1

б) најмалку еден адхезивен слој што содржи

(21) 2017/152

(22) 22/02/2017

лек што ги содржи активните состојки Гестоден
и Етинилестрадиол во матрикси што содржи

(45) 31/12/2017
(30) EP10175498 06/09/2010 -- and
EP11155469 22/02/2011 --

полиизобутилен
фармацевтски

(96) 05/09/2011 EP11757811.2
(97) 14/12/2016 EP2613772
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

ц)

Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim, DE

што содржи лек и количината Етинилестрадиол
е околу 0.5 % (w/w) по тежина од слојот што

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

содржи

(72) TEREBESI, Ildiko; ZURTH, Christian and
ULBRICH, Hannes-Friedrich
(54) НИСКО-ДОЗНИ ТРАНСДЕРМАЛНИ

mg заедно со 0.55 mg Етинилестрадиол или
0.525 mg Гестоден заедно со 0.55 mg

ЛЕПЕНКИ СО ВИСОКО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
ЛЕКОВИ

и
опционално
други
прифатливи
состојки,
и

ослободлив
назначено со

заштитен
слој;
тоа, што количината

Гестоден е од 0.4 до 1.95 % по тежина од слојот

лек
и,
каде што количината Гестоден е 1.05

Етинилестрадиол
1,

има

уште

со
10

големина

од11

патентни

cm2.

барања.

(57) 1 Трансдермален терапевтски систем што
содржи,
по
редослед:

Патенти
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шуплини (3B) се на местото на јазот (21) на

(51) E 05B 29/00, E 05B 21/06
(11) 7502

(13) Т1

внатрешниот

(21) 2017/155

(22) 23/02/2017

униформиран ритам, во кој што лентата за
заклучување (5) е во можност да се движи од

(45) 31/12/2017

цилиндар

формирајќи

(30) FI20120006160 07/11/2012 FI
(96) 04/07/2013 EP13750729.9

страна на клучот за ротација, се карактеризира
со тоа што уредот за ограничување на дискот

(97) 23/11/2016 EP2917441
(73) Abloy Oy

(10) се состои од дел од рамката (10B) и
ограничувачко парче (10A), што во овој дел од

Wahlforssinkatu 20

рамката (10B) е прстенест диск има отвор (53)

80100 Joensuu, FI
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

во средината на дискот, кој отвор (53) се
протега до границата (52) на дискот

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

проширувајќи се кон границата (52) и
на широкиот дел на отворот (53), на страната

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) MALINEN, Perttu
(54) ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА СО РОТИРАЧКИ

на споменатата граница (52), се отстранува со
ограничувачкото парче (10А), и на дното (53А),

ДИСК И КОМБИНАЦИЈА ЗА КЛУЧ
(57) 1 Цилиндрична брава со ротирачки диск и

вдлабнатина (211) за првата шина (8А) на
водечкиот елемент (8) и на првата страна

комбинација
за
клуч,
цилиндричната брава со ротирачки диск се

(214B) на отворот (53) формирање на
лизгачката површина, по кој за ограничување

состои
од
комбинација
од
надворешен цилиндер (2) што треба да се

на парче (10А) е во состојба да се лизга како
клуч (11) се ротира од заклучена позиција на

ротира

внатрешниот

браваѕа, што ограничувачкото парче (10А)

цилиндар (1) каде што има диск пакет (3A), што
се состои од ротирачки дискови (3) обезбедени

содржи прва проекција (212), по втор проекција
(26) и третата проекција (29), на третата

со централен отвор (3C) и периферна
шуплината (3B), и оддалечени дискови (4),

проекција (29) може да е во правец на дното
(53А) од отворот (53) од делчето од рамката,

коишто оддалечени дискови ги одвојуваат
ротирачки дискови едни од други и на

втората проекција (26) е во спротивна насока
како и третата проекција (29), како и првата

централиот

(3C)

проекција (212) се попречно далеку од третата

формира униформиран канал со водечки
елемент (8), што се состои од две шини (8А,

(29) и втората (26) проекција, меѓу кои и третата
првиот проекции е вдлабнатина (28) за втората

8B), каде што внатрешниот цилиндар (1)
понатаму има ограничувачки ротационен диск

шина (8B)
површината

(10), што е во врска со водечкиот елемент (8), и
бариера за заклучување (5) што, кога клучот е

на втората проекција (26) што е поширока од
ширина на процепот (21) на внатрешниот

во заклучена позиција, се наоѓа делумно во

цилиндар и секоја од страните на работ на

жлебот (2А) во надворешниот цилиндер (2) и
делумно

крајот (29E) на третата проекција (29) се
закосени (29А, 29B, 29D), на внатрешната

во процепот (21) во внатрешниот цилиндар (1),
којшто ротирачки диск (3) се ротира на клучот

површина (62), од кои внатрешниот цилиндар
(1) е вдлабнатина (25) на местото на

(11) од комбинацијата во позиција, во која
периферните

ограничувачот на диск ротациското средство
(10)
за
втората
проекција
(26)
од

во
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внатрешноста,

на

отвор

каде

што

отворот

на

(53)

е

дополнителна

водечкиот елемент
на
границата

(8),
(27)
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ограничувачкото парче (10А) и којшто клуч (11)

за ограничување на парче (10А) и дел од

има барем едно наклон-раб шуплина (12) на

рамката (10B) може да ротира во однос на

крајот
(29E)
од
третата
проекција, наклонот на заоблениот раб (12а)

внатрешниот цилиндар (1) како што клучот (11)
се
ротира.

што одговара на наклонот на заоблените
странични рабови (29А, 29B, 29D) на третата
проекција

Патенти

(29),

1,

има

уште

13

патентни

барања.
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(51) B 01D 53/86, B 01J 37/00, B 01J 23/30, B

1

(57)

Состав

што

содржи

01J 21/06, B 01J 23/22
(13) Т1
(22) 22/02/2017

I. нерастворлив дигестивен остаток кој се
појавува при производство на титаниум диоксид

(45) 31/12/2017
(30) EP20100188521 22/10/2010 --

со употреба на сулфатен процес при дигестија
под влијание на титаниум почетен материјал со

(96) 26/08/2011 EP11746587.2
(97) 23/11/2016 EP2629887
(73) Huntsman P&A Uerdingen GmbH

сулфурна
киселина
и
II. барем една дополнителна компонента која е

(11) 7503
(21) 2017/156

каталитички

активна,

Rheinuferstrasse 7-9
47829 Krefeld, DE

назначен со тоа што составот содржи едно или

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

повеќе волфрам- и/или ванадиум соединенија
како компоненти (II), назначени со тоа што

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

соединението содржи најмалку 1.0% теж.
волфрам, пресметано како WO3, и/или барем

(72) AUER, Gerhard and HIPLER, Frank
(54) ПОДДРЖЕН КАТАЛИЗАТОР НА
ДИГЕСТИВНИ ОСТАТОЦИ НА ТИТАНИЛ

0.05 wt %. ванадиум, пресметан како V2O5 'во

СУЛФАТ - ШТО СОДРЖИ ЦРН РАСТВОР

1,
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(51) C 07D 279/14, C 07D 487/04, C 07D 241/40,

45535 Northport Loop East

C 07D 265/36, C 07D 498/04, C 07D 401/02, C

Fremont CA 94538, US

07D 401/14, A 61K 31/4162, A 61P 35/00
(11) 7504
(13) Т1

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

(21) 2017/157

(72) WU, Jay Jie-Qiang
(54) КОМПОЗИЦИИ И МЕТОДИ ЗА

(22) 23/02/2017
(45) 31/12/2017

(30) US20080104672P 10/10/2008 US
(96) 12/10/2009 EP09820030

ТРЕТИРАЊЕ НА ОД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ
ПОРЕМЕТУВАЊА, БОКА И ОСТАНАТИ

(97) 07/12/2016 EP2356109
(73) VM Discovery, Inc.

ЗАБОЛУВАЊА

Патенти

(57)

,

има

уште

патентни

барања.
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(51) C 07K 14/33, A 61K 39/08

250

(11) 7505

(13) Т1

Gaithersburg, MD 20878, US

(21) 2017/159

(22) 23/02/2017

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

(45) 31/12/2017
(30)
(96) 05/09/2011 EP11769799.5

(72) ELLINGSWORTH, Larry; FLYER, David;
TIAN, Jing-Hui; FUHRMANN, Steven; KLUEPFEL-

(97) 25/01/2017 EP2753352
(73) Valneva Austria GmbH and Intercell USA,
Inc.

STAHL, Stefanie; GLENN, Gregory and
WESTRITSCHNIG, Kerstin
(54) ИЗОЛИРАН ПОЛИПЕПТИД ТОКСИН А И

Campus Vienna Biocenter 3
1030 Vienna, AT and 20 Firstfield Road Suite

ТОКСИН НА Б ПРОТЕИН C.DIFFICILE И
НИВНА УПОТРЕБА
(57)
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(51) C 23C 2/06, C 23C 2/26, C 23C 30/00, C 23C

металната обвивка (7) е помал од 0.3%,

28/00, C 23C 2/28

металната обвивка (7) содржи помеѓу 3.5 и
(13) Т1
(22) 24/02/2017

3.8% алуминиум со масен удел tAl и помеѓу 2.7
и 3.3% магнезиум со масен удел tMg,

(45) 31/12/2017
(30) PCT/FR2013/050250 06/02/2013 --

металната обвивка (7) има микроструктура која
содржи ламеларен матрикс (13) од троен

(96) 08/07/2013 EP13762578.6
(97) 11/01/2017 EP2954086
(73) Arcelormittal

еутектик

24-26 Boulevard d'Avranches
1160 Luxembourg, LU

со акулулирана површинска содржина во
надворешната површина (21) од обвивката (7)

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

од нула или помалку или еднакво на 5.0%,
цветови од бинарен еутектик од

(72) ALLELY, Christian; DIEZ, Luc; MACHADO
AMORIM, Tiago and MATAIGNE, Jean-Michel
(54) МЕТАЛЕН ЛИМ СО ZnAlMg ОБВИВКА СО

Zn/MgZn2 (17) во сирова состојба
акумулирана
површинска
содржина

КОНКРЕТНА МИКРОСТРУКТУРА, И
СООДВЕТЕН МЕТОД ЗА НЕГОВО

од нула или помалку или еднакво на 15.0%,
дендрити од бинарен еутектик од Zn/Al

ПРОИЗВОДСТВО

(17) во сирова состојба со акумулирана
површинска
содржина
во
надворешната

(57) 1 Метален лим (1) со супстрат (3) со
најмалку една страна (5) обложена со метална

површина (21) од металната обвивка (7) од
нула или помалку или еднакво на 1.0%,

обвивка (7) од Al и Mg, остатокот од металната

-

обвивка (7) е цинк, неизбежни нечистотии и
веројатно еден или повеќе додатни елементи

состојба со акумулирана површинска содржина
во надворешната површина (21) од обвивката

избрани помеѓу Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La,
Ce, Cr или Bi назначено со тоа што содржината

(7) од нула или помалку или еднакво на 1.0%.

по маса на секој дополнителен елемент во

1,

(11) 7506
(21) 2017/161

Патенти

-

од

Zn/Al/MgZn2

и:

дендрити од Zn (15) во сирова состојба

со
во

надворешната површина (21) од обвивката (7)

островчиња од MgZn2 (17) во сирова

има

уште

14

патентни

барања.
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основа со позицијата на нивото на горивото

(51) G 07C 5/00, G 07C 5/08, B 60R 16/023
(11) 7507

(13) Т1

помеѓу

(21) 2017/162

(22) 24/02/2017

резервоарот (12) и прецизен волумен на
горивото останато во резервоарот помеѓу

(45) 31/12/2017

горниот

ѕид

и

долниот

ѕид

на

(30) FR20090057388 21/10/2009 FR
(96) 20/10/2010 EP10785149.5

горниот
и
долниот
ѕид,
најмалку еден часовник (103) погоден за

(97) 11/01/2017 EP2502209
(73) ADD

добивање на податоци за времетраењето;
најмалку еден приемник (105) за прием

69 rue du Rouet

на

13008 Marseille, FR

најмалку една меморија (106) за
зачувување на растечките редови на податоци

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) ELKAÏM, Eric and HEINRY, Sylvain
(54) ЕЛЕКТРОНСКИ МОНИТОРИНГ СИСТЕМ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА

геолокациските

податоци;

и

(LD/H) кои ги содржат податоците за нивото на
горивото, такси податоците, геолокациските
податоци во дадено време, со периодичност
помеѓу
1
и
240
секунди;

НА ГОРИВО И ЕМИСИЈА НА ЈАГЛЕРОД
ДИОКСИД КАЈ МАШИНА ВО ДВИЖЕЊЕ,
СОПРЕНА ИЛИ ВО РАБОТА, СО ИЛИ БЕЗ

- уредот поставена врз контролната табла (10)
е адаптиран за да може да биде напојуван со

ИСКЛУЧОК НА КРАЖБАТА НА ГОРИВО
Електронски мониторинг систем кој

електричното коло (13) од машината (1) во
работна состојба на машината (1), во случај

овозможува пресметување на потрошувачката
на гориво и емисијата на јаглерод диоксид кај

кога машината не работи да биде активирана
преку независен акумулатор (15) погоден да

машина во движење или сопрена, со или без

биде полнет додека машината (1) работи;

исклучок на кражбата на гориво, со уред (10)
врз командната табла на машината (1),

- уредот поставена врз контролната табла (10)
содржи модул за процесирање на податоци

вклучувајќи мотор (11), резервоар (12) и струјно
коло за напојување (13), неподвижна алатка за

(104) кој може да го мери падот на нивото на
гориво при константна геолокациска положба

надзор (2) со уред (10) кој е погоден за контакт
со
жица
или
со
безжичен
уред,

од последователните складирани редови со
податоци (LD/H) и, ако падот на нивото на

(57)

1

горивото
се

состои

при

константа

геолокациска положба, на пример кога
машината сопрела, па модулот ја алармира

најмалку еден конектор (101) за
поврзување на најмалку еден сензор за нивото

(AL) алатката за надзор (2), модулот за
обработка на податоците (104) е погоден и за

на гориво (14) кој обезбедува квантитативно
мерење на нивото на горивото помеѓу горниот

комуникација на редовите со податоци (LD/H) и
алатката
за
надзор
(2);

ѕид и долниот ѕид на резервоарот (12) и за

-

прием на податоците кои потекнуваат од
сензорот (14) од страна на уредот (10),

поврзување со обвивката поставена врз
контролната табла (10) со помош на жица или

сензорот (14) е калибриран уште пред во
електронскиот систем да се внесе услугата за

безжичен уред и содржи најмалку една
меморија (20) за зачувување на алармот (АL) и

да секоја внесена вредност од страна на
сензорот (14) е поврзана врз еден на еден

редовите со податоци (LD/H) во комуникација
со уредот поставен врз контролната табла (10),

Патенти

(10)

детектиран

од:

-

уредот

е

алатката

за

надзор

(2)

е

погодна

за
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- уредот поставена врз контролната табла (10)

(11) при алармот во комуникација со алатката

содржи и уред за детектирање на оперативната

за

и не-оперативната состојба (11) на машината
(1), податоците за работата на моторот се

- алатка за надзор (2) го определува времето на
работа на моторот а машината е сопрена и

вклучени во редовите од податоците (LD/H) за
да бидат процесирани од страна на модулот за

времето на работа на моторот а машината е во
движење.

процесирање (104) на начин да се вметнат
податоците од работната состојба на моторот

1,

102 | С т р а н а
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/52, A 61P 35/00

каде

што

алкилот

или

циклоалкилот

е

(11) 7508

(13) Т1

несупституиран или супституиран со хидроксил

(21) 2017/164

(22) 27/02/2017

или
амино;
и
секој R22 и R23 се независно одбрани од

(45) 31/12/2017
(30) US201261680231P 06/08/2012 US;
US201313843554 15/03/2013 US;

водород и C1-6 алкил или R22 и R23 може да
се спојат за да формираат 3 до 10 член прстен;

US201313917514 13/06/2013 US and
US201361814147P 19/04/2013 US

R5 е одбран од водород и C1-6 алкил;
R6 е одбран од водород, хало, C1-6 алкил, C1-6

(96) 11/07/2013 EP13745491.4

халоалкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси,

(97) 07/12/2016 EP2880035
(73) ACEA Biosciences Inc.

хидроксил,
циано,
и
нитро;
R7 е одбран од водород, хало, C1-6 алкил, C1-6

6779 Mesa Ridge Road, Suite 100
San Diego, CA 92121, US

халоалкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси,
хидроксил,
циано,
и
нитро;

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

R8 е одбран од водород, хало, C1-6 алкил, C1-6
халоалкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси,

(72) XU, Xiao; WANG, Xiaobo; MAO, Long;

хидроксил,

ZHAO, Li and XI, Biao
(54) НОВИ ПИРОЛОПИРИМИДИН

Q
е
CR9
или
N;
каде што R9 е одбран од водород, хало, C1-6

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ПРОТЕИН КИНАЗИ

алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 алкокси, C1-6
халоалкокси, хидроксил, циано, и нитро;

(57)

1

Соединение со формулата (VIII):

циано,

и

нитро;

R11 е одбран од водород и C1-6 алкил;
R12 е одбран од водород и C1-6 алкил;
R13 е одбран од водород, C1-6 алкил, C1-6
ацил, SO2-C1-6алкил, C3-7 циклоалкил, и C6-20
арил,
назначено со тоа, што секој алкил или арил е
несупституиран или супституиран со хидроксил,
C1-6
алкокси,
NR18R19

или

хало;

и

е

(а)
назначено со тоа, што R10 е одбран од водород
и
C1-6
алкил;
R15 е несупституиран метил, или е C2-4алкил
назначено
X1
е
O,

со
NH,
S,

тоа,
CH2,
или

што
CF2;

R1 и R2 се независно одбрани од водород,
хало, C1-6 алкил, и C1-6 халоалкил;
R3 е одбран од хало, хидроксил, C1-6 алкил,

несупституиран или супституиран со хидрокси,
метокси,
или
хало;
и
m
или
(б) каде

е
што

1
R19

или
и

R9

земени

2;
е
заедно

нитро;
4;

формираат 5- или 6-член хетероарил прстен
опционално супституиран со C1-6алкил што е

R4 е одбран од водород, C1-6 алкил, C3-7
циклоалкил,
и
-NR12R23;

несупституиран или супституиран со амино,
хидроксил, или хало; и R18 е водород или C1-

C1-6
n
е

алкокси,
број

Патенти

циано,
и
од
нула

до
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6алкил, или е отсутен до задоволи валентноста
на

хетероарил

под услов ниту едно од
метокси
кога

104 | С т р а н а
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(51) C 07K 14/785, A 61K 38/00

IPSSPVHLKRLKLLLLLLLLILLLILGALLLGL

(СЕК

(11) 7524

(13) Т1

ИД

(21) 2017/165

(22) 27/02/2017

б) од 0.1 до 0.5% по тежина од полипетиден
аналог на природниот сурфактант протеин СП-

(45) 31/12/2017

БР:1);

(30)
(96) 31/05/2010 EP10724708.2

Б составен од секвенцата претставена со
формулата

(97) 11/01/2017 EP2438086
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.

CWLCRALIKRIQALIPKGGRLLPQLVCRLVLRCS
(СЕК
ИД
БР:2);

Via Palermo, 26/A

ц) монозаситен и заситен фосфолипид во

43100 Parma, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

тежински сооднос во опсег од 45: 55 до 55:45
каде што наведениот монозаситен фосфолипид

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PIVETTI, Fausto; BOCCHI, Monica and

е
одбран
од
групата
составена
од
палмитоилолеоилфосфатидилхолин (ПОПЦ) и

SOLIANI RASCHINI, Annamaria
(54) ПОДОБРЕН РЕКОНСТИТУИРАН

палмитоилолеоилфосфатидилглицерол (ПОПГ)
и каде што наведениот заситен фосфолипид е

СУРФАКТАНТЕН СОСТАВ ШТО СОДРЖИ

одбран

АНАЛОЗИ НА СУРФАКТАНТЕН ПРОТЕИН Б
(СП-Б) И СУРФАКТАНТЕН ПРОТЕИН Ц (СП-Ц)

дипалмитоилфосфатидилхолин
(ДПФХ)
и
дипалмитоилфосфатидилглицерол
(ДП-ПГ);

(57) 1 Реконституиран сурфактантен состав
назначено
со
тоа,
што
содржи:

сите количини се пресметани во однос на
вкупната
тежина
на
реконституираниот

а) од 1.2 до 1.8% по тежина од полипетиден
аналог на природниот сурфактант протеин СП-

сурфактант.

Ц составен од секвенцата претставена со

1,

има

од

уште

групата

14

составена

патентни

од

барања.

формулата

Патенти
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(51) C 07K 1/00, C 12N 9/16, A 61K 38/00, A 61K

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

38/17

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(11) 7509
(21) 2017/169

(13) Т1
(22) 27/02/2017

(72) PARSONS, Ramon
(54) ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА

(45) 31/12/2017
(30) 20090207974P 17/02/2009 US

ЕКСТРАЦЕЛУЛАРНА ФОРМА НА PTEN КОЈА
МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ

(96) 17/02/2010 EP10744058.8
(97) 30/11/2016 EP2400973
(73) The Trustees of Columbia University in the

ТУМОРИ

City of New York
West 116th Street and Broadway

остатоци од 1 до 576 од SEQ 10 NO: 1 за
употреба во лекување на цврст тумор.

(57) 1 Изолиран полипептид, чија секвенца се
состои од секвенцата на амино киселински

New York, NY 10027, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

Патенти

1,

има

уште

3

патентни

барања.
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(51) C 07D 451/04, C 07D 491/08, C 07D 451/00,

супституиран циклоалкилалкенил, опционално

C 07D 519/00, C 07D 487/08, A 61K 31/506, A

супституиран циклоалкилалкинил, опционално

61P 35/00
(11) 7510

(13) Т1

супституиран арил, опционално супституиран
аралкил, опционално супституиран аралкенил,

(21) 2017/170

(22) 28/02/2017
(45) 31/12/2017

опционално
C(O)OR6,

супституиран
-R9-N(R6)R7

аралкинил, -R8и
-R8-OR6;

(30) US112046 06/11/2008 US; US29265
15/02/2008 US and US38672 21/03/2008 US

секое R2, кога е присутно е независно одбрано
од
групата
составена
од
опционално

(96) 13/02/2009 EP09710734.6

супституиран

(97) 14/12/2016 EP2265607
(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc.

секое R3, кога е присутно, е независно одбрано
од групата составена од алкил, хало и

1180 Veterans Boulevard
South San Francisco, CA 94080, US

халоалкил;
R4 е одбрано од групата составена од арил и

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

хетероарил, каде што арилот и хетероарилот се
секое независно опционално супституирани од

(72) SINGH, Rajinder; ARGADE, Ankush;

еден или повеќе супституенти одбрани од

CLOUGH, Jeffrey; BHAMIDIPATI, Somasekhar;
YU, Jiaxin; DING, Pingyu; MARKOVTSOV, Vadim;

групата составена од оксо, алкил, хало,
халоалкил,
циано,
N-хетероциклил,
N-

ATUEGBU, Andy; HONG, Hui; DARWISH, Ihab
and THOTA, Sambiah
(54) ПИРИМИДИН-2-АМИН СОЕДИНЕНИЈА И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА

хетероарил, арил, -R8-OR6a, -R8-S(O)pR6a
(каде што p е 0, 1 или 2), -R8-C(O)R6a, -R8-

JAK КИНАЗИ

-R6-N(R6a)C(O)R7a, -R6-N(R6a)S(O)2R7a, -R8-

(57)

1

Соединение со формулата (Ia):

алкил, хало, циано и

-OR6;

C(O)OR6a, -R8-C(O)N(R6a)R7a, -R8-N(R6a)R7a,
-R8-N(R6a)-R9-N(R6a)R7a, R8-N(R6a)-R9-OR7a,
N(R6a)C(O)-R8-N(R6a)R7a, и -R8-N(R6a)-R9N(R6a)S(O)2R7a, каде што секое R6a и R7a е
независно одбрано од групата составена од
водород, алкил, опционално супституиран
циклоалкил,
хетероциклил,

опционално
опционално

супституиран
супституиран

хетероциклилалкил, опционално супституиран
хетероарил
и
опционално
супституиран
аралкил, и каде што N-хетероциклилот, Nили негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено
n
е

со
0,

тоа,
1

или

што
2;

m
е
0,
1
или
2;
Y е одбрано од групата составена од =C(R6)- и
=N-;
R1 е одбрано од групата составена од водород,
алкил,
алкенил,
алкинил,
халоалкил,
халоалкенил,
супституиран

халоалкенил,
циклоалкил,

опционално
опционално

супституиран

циклоалкилалкил,

опционално
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хетероарилот и арилот се секое независно
опционално супституирани од еден или повеќе
супституенти одбрани од групата составена од C(O)R6, -R8-N(R6)R7, -R8-C(O)N(R6)R7, алкил,
хало

и

опционално

супституиран

арил;

R5 е N-хетероциклил, каде што азотен атом во
N-хетероциклилот е опционално супституиран
од супституент одбран од групата составена од
алкил,
алкенил,
алкинил,
халоалкил,
халоалкенил,
халоалкинил,
опционално
супституиран арил, опционално супституиран
Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

аралкил, опционално супституиран аралкенил,

секое R6 и секое R7 е независно одбрано од

опционално

групата составена од водород, алкил, алкенил,

супституиран

опционално
опционално

аралкинил,

супституиран
циклоалкил,
супституиран циклоалкилалкил,

алкинил,
халоалкинил,

халоалкил,
опционално

халоалкенил,
супституиран

опционално супституиран циклоалкилалкенил,
опционално супституиран циклоалкилалкинил,

циклоалкил,
опционално
циклоалкилалкил, опционално

опционално
супституиран
хетероциклил,
опционално супституиран хетероциклилалкил,

арил, опционално супституиран аралкил,
опционално
супституиран
аралкенил,

опционално

опционално

супституиран

хетероциклилалкенил,
супституиран
опционално
опционално

опционално
хетероциклилалкинил,

супституиран
хетероарил,
супституиран хетероарилалкил,

супституиран

опционално
хетероциклилалкенил,
супституиран
опционално

R8-OR6,

опционално

-R8-C(O)OR6,

-

аралкинил,

опционално
супституиран
хетероциклил,
опционално супституиран хетероциклилалкил,

опционално супституиран хетероарилалкенил,
опционално супституиран хетероарилалкинил, -R8-C(O)R6,

супституиран
супституиран

супституиран
опционално

хетероциклилалкинил,
супституиран
хетероарил,
супституиран

хетероарилалкил,

-R8-R8-

опционално супституиран хетероарилалкенил,
и
опционално
супституиран

S(O)tR6 (каде што t е 1 или 2); и јаглероден
атом во N-хетероциклилот е опционално

хетероарилалкинил; или било кое R6 и R7,
заедно со заедничкиот азот на кој тие се обете

супституиран од супституент одбран од групата
составена од алкил, алкенил, алкинил, хало,

прикачени,
формираат
опционално
супституиран N-хетероарил или опционално

халоалкил, халоалкенил, халоалкинил, оксо,

супституиран

опционално супституиран арил, опционално
супституиран
аралкил,
опционално

секое R8 е независно одбрано од групата
составена од директна врска, опционално

супституиран
супституиран

аралкенил,
аралкинил,

опционално
опционално

супституиран праволиниски или разгранет
алкилен ланец, опционално супституиран

супституиран
супституиран

циклоалкил,
циклоалкилалкил,

опционално
опционално

праволиниски или разгранет алкенилен ланец и
опционално супституиран праволиниски или

R9N(R6)R7,
-R8-C(O)N(R6)R7,
C(N=R6)N(R6)R7, -R8-S(O)2N(R6)R7,

и

N-хетероциклил;

супституиран циклоалкилалкенил, опционално

разгранет

супституиран циклоалкилалкинил, опционално
супституиран
хетероциклил,
опционално

секое R9 е независно одбрано од групата
составена
од
опционално
супституиран

супституиран хетероциклилалкил, опционално
супституиран
хетероциклилалкенил,

праволиниски или разгранет алкилен ланец,
опционално супституиран праволиниски или

опционално
хетероциклилалкинил,

разгранет алкенилен ланец и опционално
супституиран праволиниски или разгранет

супституиран

хетероарил,

супституиран
опционално
опционално

алкенилен

ланец;

алкенилен

и

ланец;

супституиран хетероарилалкил, опционално
супституиран хетероарилалкенил, опционално

под услов најмалку супституент на R4 да е
премостен
N-хетероциклил;

супституиран хетероарилалкинил, -R8-OR6, R8-C(O)R6 -R8C(O)OR6, -R9-N(R6)R7, -R8-

изолиран стереоизомер или нивна мешавина.

C(O)N(R6)R7, -R8-S(O)2N(R6)R7, и -R8-S(O)pR6
(каде
што
p
е
0,
1
или
2);

1,

Патенти

има

уште

23

патентни

барања.
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Гласник Бр. 6/2017

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 47J 31/42, A 47J 43/046, A 47J 42/50

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(11) 7511

(13) Т1

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(21) 2017/172

(22) 01/03/2017

(30) ITPR20130069 13/09/2013 IT
(96) 28/07/2014 EP14178835.6

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) SANDEI, Pietro and SANDEI, Stefano
(54) АВТОМАТСКИ ДИСТРИБУТЕР ЗА
РАСПРЕДЕЛБА НА ЕСПРЕСО КАФЕ

(97) 11/01/2017 EP2848168
(73) Ducale Macchine da Caffe' di Sandei Ugo

ПОЧНУВАЈЌИ ОД ЗРНА КАФЕ И ПОВРЗАН
МЕТОД

E.C. S.N.C.

(57)

(45) 31/12/2017

,

има

уште

патентни

барања.

Via Carra, 5
43122 Parma, IT

Патенти
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/255, A 61K 31/401, A 61K 31/403,

75013 Paris, FR; Tour Montparnasse

A 61K 31/41, A 61K 31/4178, A 61K 31/4184, A

33 avenue du Maine

61K 45/06, A 61K 31/4704, A 61K 31/567, A 61P
9/04, A 61P 9/12

75015 Paris, FR and 11, Place Marcelin
Berthelot

(13) Т1
(22) 02/03/2017

75005 Paris, FR

(45) 31/12/2017
(30)

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LLORENS-CORTES, Catherine; MARC,

(96) 21/12/2012 EP12812987.1

Yannick; GAO-DESLIENS, Ji; BALAVOINE,

(97) 01/02/2017 EP2793878
(73) Centre National de la Recherche

Fabrice and SEGARD, Lionel
(54) КОМБИНАЦИЈА НА (3S,3S') 4,4'-

Scientifique; INSERM (Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale); Quantum

ДИСУЛФАНДИИЛБИС(3-АМИНОБУТАН НА 1СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА) И НЕКОЈ ДРУГ

Genomics and College de France
3, rue Michel-Ange

АНТИХИПЕРТЕНЗИВЕН АГЕНС

(11) 7512
(21) 2017/178

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(57)

,

има

уште

патентни

барања.

75016 Paris, FR; 101, rue de Tolbiac
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Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

1

Соединенија се циклични N,N’-

(51) C 07D 249/12, C 07D 239/22, C 07D 239/10,

(57)

C 07D 233/86, C 07D 233/72, C 07D 471/10, C

диарилтиоуреи и N,N’-диарилуреи со општата

07D 491/107, A 61K 9/48, A 61K 9/20, A 61K
9/08, A 61K 31/527, A 61K 31/513, A 61K

формула 1.2, нивни оптички (R)- и (S)-изомери,
и нивни фармацевтски прифатливи соли,

31/4196, A 61K 31/4166, A 61K 31/4188, A 61P
35/00
(11) 7513
(21) 2017/181

(13) Т1
(22) 06/03/2017
(45) 31/12/2017

(30) RU2010130618 22/07/2010 RU
(96) 01/07/2011 EP14001526.4
(97) 21/12/2016 EP2767531
(73) R-Pharm Overseas Inc.
12526 High Bluff Drive, Suite 300
San Diego, CA 92130, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Ivachtchenko, Alexandre Vasilievich and
Mitkin, Oleg Dimitrievich
(54) ЦИКЛИЧНИ N,N'-ДИАРИЛТИОУРЕИ И
N,N'-ДИАРИЛУРЕИ КАКО АНТАГОНИСТИ НА
АНДРОГЕН РЕЦЕПТОР, АНТИ-КАНЦЕР
АГЕНСИ, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ И

назначени

со

тоа,

што:

R1
претставува
C1-C3алкил;
R5 и R4 заедно со C-атомот на кој тие се
прикачени формираат 5- или 6-член хетероцикл
што содржи барем еден кислороден атом или
азотен атом опционално супституиран со
метил.
1,

има

уште

11

патентни

барања.

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ

Патенти
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Гласник Бр. 6/2017

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/352, A 61K 31/353, A 61K 8/99, A

(73) Klox Technologies Inc.

61K 8/97, A 61K 31/403, A 61K 31/4166, A 61K

275 Boul. Armand Frappier

31/7008, A 61K 31/728, A 61K 33/40, A 61K
41/00, A 61K 45/06, A 61K 8/22, A 61K 8/38, A

Laval, QC H7V 4A7, CA

61K 8/49, A 61K 8/60, A 61K 8/73, A 61P 17/10,
A 61P 17/00, A 61Q 19/08

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PIERGALLINI, Remigio; LOUPIS, Nikolaos

(11) 7514
(21) 2017/183

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(13) Т1
(22) 06/03/2017

and BELLINI, Francesco
(54) ОКСИДАТИВНА ФОТОАКТИВИРУВАЧКА

(45) 31/12/2017

КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПОДМЛАДУВАЊЕ НА

(30)
(96) 06/11/2009 EP09824320.7

КОЖА КОЈА ЈА ОПФАЌА ХИЈАЛУРОНСКАТА
КИСЕЛИНА ГЛУКОЗАМИН ИЛИ АЛАНТОИН

(97) 04/01/2017 EP2352488

(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) C 12N 9/16, C 12P 21/00, A 61K 38/46

содржи GALNS ензими што содржат амино

(11) 7515

(13) Т1

киселинска секвенца најмалку 95% идентична

(21) 2017/184

(22) 07/03/2017

на амино киселини 27 до 522 од СЕК ИД БР:4,
корисна
за
третирање
заболување
на

(45) 31/12/2017
(30) US110246 31/10/2008 US; US22179
18/01/2008 US and US99373 23/09/2008 US

лизозомално складирање што е предизвикано
од или поврзано со дефициенција во

(96) 16/01/2009 EP09702074.7
(97) 14/12/2016 EP2245145
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc.

наведените GALNS, назначено со тоа, што
наведените GALNS ензими во наведениот

105 Digital Drive
Novato, CA 94949, US

(а) имаат најмалку 50% конверзија на цистеин
остатокот на позиција 53 до Cα-формилглицин

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

(FGly);
и
(б) се N-поврзано гликозилирани на аспарагин

(72) KOPPAKA, Vish; VELLARD, Michel, Claude;
DVORAK-EWELL, Melita; PUNGOR, Erno and

остатоците на позициите 178 и 397, и каде што
најмалку 50% од олигоманоза ланците

HAGUE, Charles
(54) ПРОИЗВОДСТВО НА АКТИВНИ ВИСОКО
ФОСФОРИЛИРАНИ ЧОВЕЧКИ

прикачени за аспарагин остатокот на позиција

ЛИЗОЗОМАЛНИ СУЛФАТАЗА ЕНЗИМИ И
НИВНИ УПОТРЕБИ

фузион протеин што содржи сигнал од клеточно
таргетирање лоциран на N- или C-крајот на

(57)
1
Рекомбинантен човечки Nацетилгалактозамин-6-сулфатаза
(GALNS)

GALNS

ензимски состав, наведениот ензимски состав

1,
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состав:

178

се
бис-фосфорилирани,
опционално каде што GALNS ензимот е

има

ензимот.
уште

14

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/4164, A 61K 47/02, A 61K 47/32, A

26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku

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

Tokyo 106-8620, JP

(11) 7516

(13) Т1

(21) 2017/193

(22) 14/03/2017
(45) 31/12/2017

(30) JP2013004995 15/01/2013 JP
(96) 15/01/2014 EP14740552.6
(97) 01/03/2017 EP2946780
(73) FUJIFILM Corporation

Патенти

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) YAMASAKI Yasuomi
(54) Таблета која содржи 5-хидрокси-1Нимидазол-4-карбоксамид
(57)

,

има

уште

патентни

барања.
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07D 401/04, C 07D 487/08, C 07D 487/18,

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

C 07D 471/08, A 61K 31/439, A 61P 7/00

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(13) Т1
(22) 14/03/2017

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) CORTE, James, R.; YANG, Wu; WANG,

(45) 31/12/2017
(30)

Yufeng; GILLIGAN, Paul, J.; PINTO, Donald, J.P.,
Pinto; EWING, William, R.; DILGER, Andrew, K.;

(96) 02/08/2013 EP13747625.5
(97) 22/02/2017 EP2880026
(73) Bristol-Myers Squibb Company

FANG, Tianan; PABBISETTY, Kumar, B. and
SMITH II, Leon, M.
(54) Дихидропиридон P1 како инхибитори на

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

факторот XIA

(11) 7517
(21) 2017/194

118 | С т р а н а

(57)

,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/568, A 61P 9/10, A 61P 25/00

Guangzhou Science City

(11) 7518

(13) Т1

Guangzhou 510663, CN

(21) 2017/195

(22) 14/03/2017

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

(45) 31/12/2017
(30) CN20101224173 09/07/2010 CN
(96) 08/07/2011 EP11803155.8

(72) YAN, Guangmei; HU, Haiyan; LENG,
Tiandong; SANG, Hanfei; ZHANG, Jingxia; QIU,

(97) 04/01/2017 EP2591785
(73) Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical
Co., Ltd.

Pengxin; ZHOU, Shujia; CHEN, Jiesi and YOU,
Xiuhua
(54) УПОТРЕБА НА 5-АНДРОСТАН (АЛКИЛ) -

G401-415, 3 Lanyue Road
International Business Incubator

3,5,6 - ТРИОЛ ВО ПРИГОТВУВАЊЕ НА
НЕУРОПРОТЕКТИВНИ ЛЕКОВИ
(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.

119 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07D 489/12, C 07D 489/08

(73) H. Lundbeck A/S

(11) 7519

(13) Т1

Ottiliavej 9

(21) 2017/196

(22) 14/03/2017

2500 Valby, DK

(45) 31/12/2017

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) DK20100001007 05/11/2010 DK;
DK20110000396 25/05/2011 DK;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) DE FAVERI, Carla; HUBER, Florian, Anton,

US20100410405P 05/11/2010 US and
US201161489701P 25/05/2011 US

Martin and STIVANELLO, Mariano
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

(96) 04/11/2011 EP11785301.0

НАЛТРЕКСОН

(97) 08/02/2017 EP2635586

(57)

120 | С т р а н а

,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) B 65D 19/34

FX CENTER

(11) 7520

(13) Т1

6, boulevard de l'Etivalière

(21) 2017/197

(22) 14/03/2017

42000 Saint-Etienne, FR

(45) 31/12/2017

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) FR20100001548 13/04/2010 FR;
FR20100002482 11/06/2010 FR and
FR20100004645 26/11/2010 FR
(96) 12/04/2011 EP11723623.2
(97) 25/01/2017 EP2558375
(73) IP3 Group

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Le Monnier Jacques
(54) УРЕД ОД ТИП „НОСИТЕЛ НА
ОПТЕРЕТУВАЊЕ„ ОД КАРТОНСКИ ТИП НА
МТЕРИЈАЛ КОЈ ШТО МОЖЕ ДА ИЗДРЖИ
ДЕЛУВАЊЕ НА СИЛА НА ПРИТИСОК ВРЗ
НЕГО
(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/40, A 61K 31/403, A 61K 31/505, A

аторвастатин и росувастатин и соли од тоа, и

61K 31/60, A 61K 31/616, A 61K 9/20, A 61K
9/28, A 61K 9/48, A 61K 9/50, A 61P 9/00
(11) 7521
(13) Т1

каде

(21) 2017/200

(a) има две или повеќе единечни посебни
обложени дозни единици кои што содржат еден

(22) 14/03/2017
(45) 31/12/2017

што

(30) EP20130170909 06/06/2013 -(96) 05/06/2014 EP14728940.9

или повеќе водорастворливи полимери во
споменатото обложување и кое што споменато

(97) 21/12/2016 EP2986281
(73) Ferrer Internacional, S.A. and Fundación
Centro Nacional de Investigaciones

обложување

Cardiovasculares Carlos III (CNIC)
Gran Via Carles III 94

помеѓу 0 и 5% според тежината на составот на
обложу¬ва¬њето; и каде што количината на

08028 Barcelona, ES and Melchor Fernández
Almagro, 3

обложувањето изнесува од 8 до 12 mg/cm2; и
покажува
не-модифициран
профил
на

28029 Madrid, ES

ослободување;

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(б) е една или повеќе единечни посебни
обложени
дозни
единици;

суштински

не

содржи

водорастворлив полимер или цревен полимер
што зна¬чи во количина која што се рангира

(72) MARTIN SANZ, Pablo and URBANO
HURTADO, Javier
(54) ОРАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ

и

при што дозните единици се во форма на
таблети,

и

ЗАБОЛУВАЊА

водорастворливиот полимер е присутен во

(57) 1 Фармацевтска дозна форма која што
може орално да се применува за употреба при

количина според тежината над 40% од вкупната
те¬жи¬на на обложувањето и е селектиран од

спречување
и/или
третирање
на
кардиоваскуларно заболување која што содржи:

групата која што се состои од водорастворлив
поливинил дериват селектиран од поливинил

(a) ацетилсалицилна киселина како прв активен

пиролидон, делумно хидролизиран поливинил
алкохол, поли¬винил алкохол, и мешавини од

агенс;

тоа.

и

(б) HMG-CoA редуктаза инхибитор како втор
активен агенс, каде што споменатиот HMG- CoA
редуктаза

инхибитор

122 | С т р а н а

е

селектиран

1,

има

уште

10

патентни

барања.

од

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 01N 35/06, A 01N 43/08, A 01N 43/72, A

посаку¬ва¬на, кој што се состои од воведување

01N 63/02, A 01P 9/00, C 07C 233/06, C 07C

во споменатата локација на едно или повеќе

233/09, C 07C 59/42, C 07D 207/04, C 07D
211/06, C 07D 223/04, C 07D 295/18, C 07D

изолирани соединенија кои што се способни да
ги контролираат споменатите еден или повеќе

307/33, C 07D 309/30
(11) 7443

(13) Т1

мекотелци, каде што споменатото едно или
повеќе изолирани соединенија се селектирани

(21) 2017/201

(22) 14/03/2017

од

(45) 31/12/2017
(30) US20090170686P 20/04/2009 US;

(a)

γ-додекалактон,

US20090170790P 20/04/2009 US and
US20090285525P 10/12/2009 US

хептил-γ-бутиролактон;
(б)
амид
селектиран

(96) 20/04/2010 EP13158219.9
(97) 01/02/2017 EP2601840
(73) Marrone Bio Innovations, Inc.
1540 Drew Avenue Davis, CA 95618, US

циклопентилдеканамид
циклопентилдеценамид;

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

киселина;

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) Asolkar, Ratnakar; Rackl, Sarahann; Huang,

(e)

Huazhang; Koivunen, Marja; Marrone, Pamela and
Shu, Stephanie
(54) ХЕМИСКИ И БИОЛОШКИ АГЕНСИ ЗА
КОНТРОЛА НА МЕКОТЕЛЦИ

и контролирање на споменатиот еден или
повеќе
мекотелци.

(ц)
(д)

1,

δ-тридекалактон,
од
и

и

αNN-

пилиферолид
A;
11-хидрокси12-ен-октадеканоинска
и
N-(деценоил)пиролидин,

има

уште

3

патентни

барања.

(57) 1 Метод за контрола на еден или повеќе
мекотелци на локација каде што контролата е

Патенти
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(54) УРЕД ЗА МЕЛЕЊЕ

(51) B 02C 17/20
(11) 7458

(13) Т1

(57) 1 Уред за мелење со форма на сферален

(21) 2017/202

(22) 15/03/2017

тетраедар, добиен од пресекот на четири
сфери со еднакви радиуси, чиишто центри

(45) 31/12/2017
(30) BG20090110329 19/02/2009 BG
(96) 17/12/2009 EP09803991.0

лежат
на
површината
на
другите
и
претставуваат врвови на правилен тетраедар, а

(97) 08/02/2017 EP2398593
(73) Assarel-Medet Ad

радиусите на сферите се еднакви на еднаквиот
раб на тетраедарот, каде најмалку еден врв 1

M. Assarel

од сфералниот тетраедар е рамен и кос, а

4500 Panagurishte, BG

другите се заоблени, такашто од секој врв се
зема
исто
количество
на
материјал.

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) BODUROV, Petar and PENCHEV, Todor
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(1.1) со една страна од калајно корито (II) и

(51) B 32B 17/10
(11) 7459

(13) Т1

најмалку еден заштитен слој (3.1) кој е поставен

(21) 2017/203

(22) 15/03/2017

на страната на калајното корито во рамнински
начин, при што окното со термопан стакло (1.1)

(45) 31/12/2017
(30) EP20120195844 06/12/2012 -(96) 13/11/2013 EP13789360.8

и заштитниот слој (3.1) се термички калени или
делумно
калени
заедно,

(97) 21/12/2016 EP2928687
(73) Saint-Gobain Glass France

•
најмалку
еден
еден
алкален
огноотпорен слој (2.1)
кој е поставен врз

18 avenue d' Alsace 92400 Courbevoie, FR

заштитниот слој (3.1) во рамнински начин, при

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

што заштитниот слој (3.1) содржи или се состои
од
силициумов
нитрид,
и

(72) GELDERIE, Udo
(54) ОКНО ЗА ПРОТИПОЖАРНА ЗАШТИТА И

•
најмалку
едно
запечатување
на
рабовите (6) кое е поставено директно врз

ОГНООТПОРНО СТАКЛО

заштитниот

слој

(3.1).

(57) 1 Огноотпорно окно (10), кое се состои од:
•

најмалку едно окно со термопан стакло

Патенти

1,

има
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(51) C 07D 403/06, C 07D 207/16
(11) 7460

(13) Т1

(21) 2017/204

(22) 15/03/2017

1

(57)

Соединение

со

формулата

(I)

(45) 31/12/2017
(30) EP20120382446 12/11/2012 -(96) 11/11/2013 EP13794837.8
(97) 08/02/2017 EP2917209
(73) Universitat de Barcelona; Fundació
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
and Iproteos S.L.
Centro de Patentes UB Baldiri Reixac, 4, Torre
D 08028 Barcelona, ES; Baldiri Reixac 10 08028
Barcelona, ES and Torre R Baldiri Reixac 4

кадешто
R1; R2, R3 и R4 се независно избрани од

08028 Barcelona, ES

групата составена од
алкилкарбонилокси,

C1-4

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

фенилкарбонилокси,

нафтилкарбонилокси,

(72) GIRALT LLEDÓ, Ernest; TARRAGÓ CLUA,
Teresa; PRADES COSANO, Roger and ROYO

кинолинилкарбонилокси,
изокинолинилкарбонилокси,

GRACIA, Soledad
(54) 1-[1-(БЕНЗОИЛ)-ПИРИЛИДИН-2-

халоген
и
водород;
R5 е избран од групата составена од халоген,

КАРБОНИЛ]--ПИРОЛИДИН-2-КАРБОНИТРИЛ
ДЕРИВАТИ

нитрил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4
алкил,
фенил,
фенокси,
фенилтио
и

алкокси, C1-4
бензилокси,

трифлуорометил,

трифлуорометил;
R6 е избран од групата составена од водород,
флуор
и
метил;
или негова фармацевтска прифатлива сол,
енантиомер,
диастереомер,
геометриски
изомер
1,
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(51) C 12Q 1/68

Building 170, 3rd Floor, Main Quad P O Box

(11) 7461

(13) Т1

20386 Stanford, CA

(21) 2017/205

(22) 15/03/2017

94305-2038, US

(45) 31/12/2017

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(30) US98758P 20/09/2008 US
(96) 16/09/2009 EP09815105.3

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) FAN, Hei-Mun, Christina and QUAKE,

(97) 21/12/2016 EP2334812
(73) The Board of Trustees of the Leland

Stephen, R.
(54) НЕИНВАЗИВНА ДИЈАГНОЗА НА

Stanford Junior University Office of the General

ФЕТУСНА АНЕУПЛОДИЈА СО

Counsel

СЕКВЕНЦИРАЊЕ
(57)
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(51) B 01D 15/32, B 01D 15/36, B 01D 15/38, B

медиум,

01J 20/24, B 01J 20/28, B 01J 20/30, B 01J

(I) обезбедување на два или повеќе не-

20/285, C 07K 1/18, C 07K 1/16, C 07K 1/22
(11) 7462
(13) Т1

испреплетени листови поставени еден врз друг,
секој споменат лист содржи еден или повеќе

(21) 2017/206

полимерни нановклакна, кадешто полимерните
нановлакна имаат средни дијаметри од 10 nm

(22) 16/03/2017
(45) 31/12/2017

којашто

постапка

содржи

(30) WO2013GB52626 09/10/2013 -(96) 09/10/2014 EP14786703.0

до
1000
nm,
(II) истовремено загревање и пресување на

(97) 08/03/2017 EP3055059
(73) PURIDIFY LTD.
Stevenage Bioscience Catalyst Gunnels Wood

насобраните листови за да се спојат точките за

Road Stevenage Hertfordshire SG1 2FX, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(III) контактирање на пресуваниот и загреан
производ
со
реагенс
којшто
го

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HARDICK, Oliver; BRACEWELL, Daniel

функционализира производот од чекор (II) како
хроматографски
медиум.

Gilbert and DODS, Stewart
(54) ХРОМАТОГРАФСКИ МЕДИУМ

1,

(57)

1

Постапка

за

подготвување

контакт помеѓу нановлакната од соседните
листови
и

има

уште

22

патентни

барања.

на

функционализиран полимерен хроматографски
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предна страна во позиција кога е инсталирана

(51) E 04B 1/76
(11) 7464

(13) Т1

до горната предна страна (5) на плочата за

(21) 2017/207

(22) 17/03/2017

изолација, и каде што има барем една дупка (7,
7’), која што се протега почнувајќи од предната

(45) 31/12/2017
(30)
(96) 23/09/2013 EP13780055.3

страна која што го одвојува ѕидот (2) во
празниот прос¬тор (6), и каде што, со цел да се

(97) 01/02/2017 EP2925938
(73) LB Engineering GmbH

формира празниот простор (6), плочата за
изолација (1) има дво¬делна конструкција, каде

3380 Pöchlarn, AT

што внатрешниот дел од страната на градбата

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

(8) на плочата за изола¬ци¬ја (1) има барем
една дупка и надворешниот дел (9) на плочата

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

за изолација (1) спротивно од градбата се
одвоени еден од друг со помош на дистанцери

(72) LASSELSBERGER, Josef
(54) ФАСАДЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ГРАДБА

(10), и каде што дистанцерите се форми¬ра¬ни
како дискретни испакнатини (10), кои што

(57) 1 Плоча за изолација (1) за ѕид на градба

штрчат од внатрешниот дел или пожелно од

која што има внатрешна предна страна која што
го одвојува ѕидот (2) и надворешна предна

над¬во¬реш¬ни¬от дел и кои што, на пример,
се цилиндрични или имаат форма на

страна (3) спротивно од ѕидот, каде што има
само еден пра¬зен простор (6) помеѓу

цилиндричен завр¬ше¬ток, на при¬¬мер,
заоблено цилиндрично колче и каде што

внатрешната предна страна која што го
одвојува ѕидот (2) и надво-реш¬ната предна

крајните испакнатини (10) се поставени на
рас¬тојание од рабовите на таблата за

страна (3), кој што празен простор (6) се

изолација

протега од предната страната (4) на пло¬чата
за изолација (1) која што претставува долна

1,
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(51) E 01H 1/08, C 02F 1/56, C 02F 1/72, C 02F

средството за координирање има електронски

1/78, C 02F 103/42, C 02F 5/14, C 02F 9/02, C

уреди и тоа може да добива информации, да ги

02F 1/52, C 02F 103/02
(11) 7465

(13) Т1

обработува тие информации и да активира
други
процеси;

(21) 2017/208

(22) 17/03/2017
(45) 31/12/2017

- средство за хемиска примена (18) активирано
со
средството
за
координирање
(10);

(30)
(96) 12/09/2011 EP13193273.3

- мобилно средство за вшмукување (22) за
движење долж дното (13) на резервоарот (12) и

(97) 28/12/2016 EP2708516
(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Mensing 14, --

вшмукување на водата за ладење која што

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

мобилното
дно¬то

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

- средство за филтрирање (20) за филтрирање
на водата за ладење која што содржи ната-

(72) FISCHMANN, T., Fernando
(54) СИСТЕМ ЗА ОДРЖЛИВО ЛАДЕЊЕ НА
ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ

ло¬жени

(57) 1 Апаратура која што се состои од систем
за спроведување на индустриски процес (9) и

сред¬ст¬во¬то
за
филтрирање
(20);
- повратна цевка (21) од средството за

систем за обезбедување вода за ладење со
висок микробиолошки квалитет за споменатиот

филтрирање (20) до резервоарот (12);
- доводна цевка на разменувач на топлина (1)

систем за спроведување на индустрискиот

од

процес, каде што системот за спроведување на
индустрискиот
процес
се
сос¬тои
од

топлина (3) на системот за спроведување на
индустрискиот процес (9) за обезбедување на

индустриска постројка, при што апаратурата
има:

во¬да за ладење со висок микробиолошки
квалитет за разменувачот на топлина (3); и

- резервоар (12) за складирање на вода за

- повратна водна цевка (2) од разменувачот на
топлина
(3)
до
резервоарот;

содржи
наталожени
честички;
- средство за придвижување (23) за движење на
средство за
на

вшмукување долж
резервоарот;

честички;

- цевка за собирање (19) поставена помеѓу
мобилното средство за вшмукување (22) и

резервоарот

(12)

до

разменувачот

на

ладење, при што резервоарот има дно (13) за
примање на наталожени честички и каде што
резервоарот е вештачка голема водена маса

каде што средството
конфигурирано

која што има површинска област во распон од
50 до 30.000 m2 на MW ладење потребно за

a. го активира средството за хемиска примена и

индустрискиот
најмалку

од
m3;

обезбедува
информации
за
дозата
и
дода¬ва¬ње на погодни хемиски средства за да

- цевка за довод (11) на доводна вода во

се одржуваат контролираните параметри за

резервоарот
(12);
- средство за координирање (10) за навремено

ква¬литет на водата во рамките на нивните
зададени
граници;
и

активирање на процесите потребни за поде¬су¬вање на параметрите за квалитет на

б. го активира мобилното средство за
вшмукување и, истовремено, средството за

водата на водата за ладење во рамките на
однап¬ред одредени граници, каде што

филтри¬ра¬ње за филтрирање на водата
вшмукана
со
мобилното
средство
за
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мобилното средство за вшмукување работат

дел
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каде што

водата

во

резервоарот,

средството за координирање е

конфигурирано така што хемиските средства се
примену¬ваат само кога има потреба од нив, и
така

што
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во¬дата:

(51) B 01D 61/04, B 01D 21/30, C 02F 1/50, C
02F 1/52, C 02F 1/56, C 02F 9/02, C 02F 1/76, C
02F 1/78, C 02F 101/20, C 02F 103/02, C 02F
103/10, C 02F 5/08, C 02F 1/44, C 02F 1/00, C

(1) За температури на водата од најмногу 35
Целзиусови
степени,
одржува¬ње
на

02F 1/72
(11) 7470

(13) Т1

споменатиот ORP (потенцијал за намалување
на оксидацијата) на во¬дата од најмалку 500

(21) 2017/209

(22) 17/03/2017

mV за минимум период од 1 час за секој
Целзиусов сте¬пен на температурата на

(45) 31/12/2017
(30) US201113136474 01/08/2011 US and

водата:

US201161469537P 30/03/2011 US
(96) 12/09/2011 EP11862833.8

(2) За температури на водата поголеми од 35
Целзиусови степени и најмно¬гу до 69

(97) 28/12/2016 EP2691340
(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

Целзиусови
степени,
одржување
на
споменатиот ORP на водата на најмалку 500

Mensing 14 , -(74) Друштво за застапување од областа на

mV за минимум период на часови, каде што
минимумот пери¬од на часови се пресметува

индустриската сопственост ЖИВКО

со следната равенка: [35 часа] - [Температурата

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

на водата во Целзиусови степени - 35] =
минимум
период
на
часови;
и

(72) FISCHMANN, T., Fernando
(54) МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ВОДА КОЈА

(3) За температури на водата од 69 Целзиусови
степени или повисоки, одр¬жу¬вање на

ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ЦЕЛИ

споменатиот ORP на водата на најмалку 500
mV за минимум пе¬ри¬од од 1 час;

(57) 1 Евтин метод за третирање на вода, и за
нејзино користење во индустриски процес на
обработка (2), со кој што се прочистува водата
и се отстрануваат наталожените цврсти тела во

ii. Примена на средства за оксидација за да се
избегне концентрациите на железо и манган да

водата со филтрирање на еден мал дел од
вкупниот волумен на водата, при што методот

надминат
1
ppm;
iii. Примена на коагуланти, флокуланти или

се

од:

нивни
мешавини
за
да
се
избегне
зама¬те¬носта
да
надмине
5
NTU;

a. Собирање на водата со концентрација на

iv. Вшмукување на протокот на вода која што ги

сите растворени цврсти тела (TDS) од најмногу
до
60.000
ppm;

содржи наталожените честички, про¬изведени
со претходните процеси, со мобилно средство

б. Складирање на споменатата вода во
најмалку еден резервоар (8) со волумен од

за вшмукување (5) за да се избегне густината
на наталожениот материјал да надмине 100 mm

најмал¬ку 15.000 m3, каде што споменатиот
резервоар има дно (17) кое што може темелно

во
v. Филтрирање

да се ис¬чисти со мобилно средство за

мобилното средство за вшмукување (5), со

вшмукување
(5);
ц. Активирање на следните процеси преку

најмалку едно средство за филтрирање (3); и
vi. Враќање на филтрираната вода во

средство

(1):

споменатиот најмалку еден резервоар (8);

i. Во рамките на периоди од 7 дена, со
додавање на средства за дезинфекција во

каде што со процесите се прочистува водата и
се отстрануваат наталожените цврсти тела со
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филтрирање само на еден мал дел од вкупниот

вода¬та во рамките на нивните граници; и

волумен на водата, и каде што сред¬ст-во¬то

д. Користење на споменатата третирана вода

за координација (1) добива информации (10) во
врска
со
параметрите
кои
што
се

во индустриски процес на обработка (2), ка-де
што споменатата третирана вода се користи

кон¬т¬ролирани и навремено ги активира
процесите од чекорот ц) за да се подесат

како суров материјал за еден индустриски
процес (2) и циркулира во еден отворен циклус,

споменатите параметри во рамките на нивните
граници, каде што хемиските средства (14) се

каде што индустрискиот процес (2) опфаќа
повратна осмоза, отсолување, одгледување на

примену¬ва¬ат само кога се потребни, и каде

алги,

што средството за филтрирање (3) и мобилното
средст¬во за вшмукување (5) работат само кога

ва¬дење

е потребно да се одржуваат параметрите на

1,

Патенти

процес

има

на

руда
уште

аквакултура,
и

комбинации
10

патентни

процес
од

на
тоа.

барања.
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(51) C 07D 519/00, A 61K 31/519, A 61K 31/438,

Rb

е

истиот

или

различен

и

секој:

A 61K 31/437, A 61K 31/55, A 61P 25/00, A 61P
3/10, A 61P 7/00, A 61P 21/04, A 61P 19/02, A
61P 17/06, A 61P 11/02, A 61P 1/04, A 61P 11/06

(1)
(2)
n2
m1

(11) 7472

(13) Т1

(21) 2017/210

(22) 17/03/2017
(45) 31/12/2017

алкил,

C1-6

или
атом,

халоген
е
е

цел
цел

број
број

избран
избран

од
од

0
0

до
до

4,
3,

m2 е
Xa=Xb

цел

број

избран

од

1

до

4,
е:

(30) JP20090179502 31/07/2009 JP and
US20090274137P 13/08/2009 US
(96) 30/07/2010 EP10804531.1

(1)
(2)

(97) 04/01/2017 EP2460806
(73) Japan Tobacco, Inc.

(3)
X

2-1, Toranomon 2-chome Minato-ku
Tokyo 105-8422, JP

(1)
азотен
атом,
или
(2) C-Rd кадешто Rd е водороден атом или

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

халоген

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) YAMANAKA, Hiroshi; NOJI, Satoru;

Rc е група избрана од следните (1) до (6):

SHIOZAKI, Makoto; MIURA, Tomoya; HARA,
Yoshinori; MAEDA, Katsuya; HORI, Akimi; INOUE,

(1)
водороден
атом,
(2) C1-6 алкил опционално супституиран со

Masafumi and HASE, Yasunori
(54) СОЕДИНЕНИЕ НА СПИРО ПРСТЕН

истиот или различни 1 до 5 супституенти
избрани
од
следната
Група
A,

КОЕШТО СОДРЖИ АЗОТ И НЕГОВА

(3)

-C(=O)-Rc1,

МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

(4)
(5)

-C(=O)-O-Rc2,
-C(=O)-NRc3Rc4

1

Соединение со следната општа

формула

[I]:

(57)

CH=CH,
или

N=CH,

CH=N,
е:

атом,

во којшто Rc1, Rc2, Rc3 и Rc4 се исти или
различни
и
секој:
(i)
водороден
атом,
или
(ii) C1-6 алкил опционално супституиран со
истиот или различни 1 до 5 супституенти
избрани

од

следната

(6)

група

Група
со

A,

или

формула:

во којашто Ya е група избрана од следните (i)
кадешто Ra е истиот или различен и секој:
(1)
(2)
n1

алкил,

C1-6

или
атом,

халоген
е

цел
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0
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до
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(iii):
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(iii)

-C(=O)-O-,

(i)

цијано,

или

(ii)
Прстен

T

е:

p е
Група

арил,
или

(a)

(iii)
заситен
монохетероциклил
кадешто
заситениот монохетероциклил содржи 1 до 4

(b)
(c)

хетероатоми

(d)

(i)
(ii)

C3-10

C6-10
циклоалкил,

избрани

од

азотен

атом,

нитро,
цел
A

број избран
е
групата

од 0 до 4,
составена
од:
хидроксил,
алкокси,
цијано,

C1-6

алкоксикарбонил,

C1-6

кислороден атом или сулфурен атом како и
јаглеродни атоми и бројот на составните

(e)
C1-6
алкилкарбонилокси
и
(f) C2-6алкенилокси или негова фармацевтска

прстенести

прифатлива

Rc5

е

Патенти

атоми
истиот

или

е

3

различен

до
и

7,
секој:

1,

има

сол
уште

или
51

негов

солват.

патентни

барања.
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(51) C 07D 401/14, C 07D 491/10, C 07D 471/04,

♦

C 07D 401/10, C 07D 498/04, C 07D 405/14, A

халоген,

61K 31/4709, A 61P 37/00, A 61P 35/00
(11) 7474
(13) Т1

C6)полихалоалкилна група, линеарна
разгранета
(C1-C6)алкилна
група

(21) 2017/211

циклоалкилна
♦
A2
претставува

(22) 17/03/2017
(45) 31/12/2017

A1 претставува атом на водород или
линеарна

или

разгранета

(C1или
или

група,
линеарна
или

(30) FR20130057258 23/07/2013 FR
(96) 22/07/2014 EP14178016.3

разгранета (C1-C6)алкилна група опционално
заменета со група избрана од халоген,

(97) 21/12/2016 EP2829539
(73) Les Laboratoires Servier and Vernalis
(R&D) Ltd.

хидрокси,

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
and 100 Berkshire Place Wharfedale Road

полихалоалкилна
група,

Winnersh Berkshire RG41 5RD, GB
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

при што се подразбира дека R’ и R", независно
едно од друго, претставуваат атом на водород

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

или линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна

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

група,
♦
T

(72) De Nanteuil, Guillaume; Le Diguarher,
Thierry; Geneste, Olivier; Fejes, Imre; Le Tiran,

линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група
опционално заменета со од еден до три атоми

Arnaud; Starck, Jérôme-Benoît; Henlin, JeanMichel; Guillouzic, Anne-Françoise; Davidson,

на халоген, група (C1-C4)алкил-NR1R2, или
група
(C1-C4)алкил-OR6,

James Edward Paul; Murray, James Brooke;

♦

Chen, I-Jen; Tatai, Janos; Nyerges, Miklos and
Durand, Didier
(54) ДЕРИВАТИ НА НОВ ПИРОЛ, МЕТОД ЗА
НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ

претставуваат атом на водород или линеарна
или
разгранета
(C1-C6)алкилна
група,

СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
(57) 1 Соединение претставено со формулата

♦
R3
претставува
арилна
или
хетероарилна група, при што се подразбира

(I):

дека еден или повеќе јаглеродни атоми од

линеарна

или

разгранета

(C1-

C6)алкокси, NR’R" и морфолин, или A2
претставува линеарна или разгранета (C1-C6)
група

претставува

или

циклопропилна

атом

на

водород,

R1 и R2, независно едно од друго,

или R1 и R2 заедно со азотниот атом за кој се
врзани
формираат
хетероциклоалкил,

претходните групи, или од нивните можни
супституенти, може да бидат деутерирани,
♦
R4 претставува фенилна група, 4хидроксифенилна
група,
3-флуоро-4хидроксифенилна
хидроксипиримидинска
хидроксипиридинска

група,
група
група,

23-

или

при

што

се

подразбира дека еден или повеќе јаглеродни
атоми од претходните групи, или од нивните
можни
супституенти,
деутерирани,
каде
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C6)алкилна група, или линеарна или разгранета
група,

(C1-C6)алкокси

група која се состои од 3 до 10 прстенски
членови

,

♦
R6 претставува атом на водород или
линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група,

"хетероциклоалкилна" значи било која
моноили
би-циклична,
неароматска,

♦
Ra и Rd поединечно претставуваат атом
на водород и (Rb,Rc) формираат заедно со

кондензирана или спиро група која е составена
од 3 до 10 прстенски членови и содржи од 1 до

јаглеродниот атом за кој се врзани 1,3диоксоланска група или 1,4-диоксанска група,

3 хетероатоми избрани од кислород, сулфур,
SO,
SО2
и
азот,

или Ra, Rc и Rd поединечно претставуваат

каде што е можно за така дефинираните

атом на водород а Rb претставува атом на
водород или атом на халоген или метокси

арилни,
хетероарилни,
циклоалкилни
и
хетероциклоалкилни групи и групите алкил,

група,
или Ra и Rd поединечно претставуваат атом на

алкенил, алкинил и алкокси да бидат заменети
со од 1 до 3 групи избрани од линеарен или

водород, Rb претставува атом на водород или
атом на халоген, а Rc претставува хидрокси

разгранет
(C1-C6)алкил,
(C3-C6)спиро,
линеарен или разгранет (C1-C6)алкокси, (C1-

или метокси група, или: Ra и Rd поединечно

C6)алкл-S-, хидрокси, оксо (или N-оксид каде

претставуваат
атом
на
водород,
Rb
претставува хидрокси или метокси група, а Rc

што е соодветно), нитро, цијано, -COOR’, OCOR’, NR’R", линеарен или разгранет (C1-

претставува
при
што

халоген,
дека:

C6)полихалоалкил, трифлуорометокси, (C1C6)алкилсулфонил, халоген, арил, хетероарил,

„арилна" значи фенилна, нафтилна,
бифенилна
или
инденилна
група,

арилокси,
арилтио,
циклоалкил,
хетероциклоалкил по избор заменети со еден

„хетероарилна" значи било која моно-

или повеќе атоми на халоген или алкилни

или би-циклична група составена од 5 до 10
прстенски членови кои имаат најмалку една

групи,
нивните енантиомери и дијастереоизомери,

ароматична половина и кои содржат од 1 до 4
хетероатоми избрани од кислород, сулфур и

како и нивните адитивни соли со фармацевтски
прифатлива
киселина
или
база.

азот
-

1,

-

атом
се

на
подразбира

(вклучувајќи
квартернарни
азоти),
„циклоалкилна" значи било која моно-

има

уште

34

патентни

барања.

или би-циклична, неароматска, карбоциклична
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(51) C 07K 14/47, C 07K 1/107

(72) STEVENAZZI, Andrea; DE FERRA, Lorenzo

(11) 7475

(13) Т1

(21) 2017/212

(22) 20/03/2017
(45) 31/12/2017

and PINTO, Barbara
(54) ЖЕЛЕЗО (III) КАЗЕИНСУКЦИНИЛАТ И
МЕТОД ЗА НЕГОВА ПОДГОТОВКА

(30)
(96) 30/06/2010 EP10747311.8

(57) 1 Железо (III) казеинсукцинилат што се
карактеризира со содржина на железо која што

(97) 15/03/2017 EP2588488
(73) Italfarmaco SpA

изнесува по-меѓу 4.5 и 7% според тежината, со
растворливост поголема од околу 92% и со тоа

20126 Milano, IT

што има соод¬нос помеѓу фосфор и азот

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

поголем од 5% според тежината, пожелно
поголем од околу 5.5% според тежината.

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

1,
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(51) C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 61P 35/00

(54) АНТИТЕЛА ЗА РЕЦЕПТОР 3 ЗА

(11) 7481

(13) Т1

ЕПИДЕРМАЛЕН ФАКТОР ЗА РАСТ (HER3)

(21) 2017/213

(22) 21/03/2017

(57) 1 Изолирано антитело или фрагмент од
истото што препознава конформациски епитоп

(45) 31/12/2017
(30) US375408P 20/08/2010 US
(96) 22/08/2011 EP11746252.3

на HER3 рецептор, назначено со тоа, што
конформацискиот
епитоп
содржи
амино

(97) 21/12/2016 EP2606070
(73) Novartis AG

киселински остатоци 265-277, 315 во рамките
на домен 2 и амино киселински остатоци 571,

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

582-584, 596-597, 600-602, 609-615 во рамките

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

на домен 4 од HER3 рецепторот, и каде што
антителото или фрагментот од истото блокира

(72) ELIS, Winfried; ETTENBERG, Seth;
GARNER, Andrew Paul; HAUBST, Nicole; KUNZ,

и лиганд-зависна и лиганд-независна сигнална
трансдукција.

Christian Carsten Silvester and REISINGER
SPRAGUE, Elizabeth Anne

1,

Патенти

има

уште
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патентни

барања.
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(51) C 21D 6/00, C 22C 38/02, C 22C 38/50, C
22C 38/42, C 22C 38/44, C 22C 38/48, C 22C

0.020 или помалку проценти од тежина на

38/00, C 22C 38/04
(11) 7482

(13) Т1

јаглерод;
20.0 - 23.0 проценти од тежина на хром;

(21) 2017/215

(22) 21/03/2017
(45) 31/12/2017

0.020 или помалку проценти од тежина на азот;
0.40 - 0.80 проценти од тежина на бакар;

(30) US201261619048P 02/04/2012 US
(96) 02/04/2013 EP13716682.3

0.20 - 0.60 проценти од тежина на молибден;
0.10 - 0.25 проценти од тежина на титан;

(97) 11/01/2017 EP2834381
(73) Ak Steel Properties, Inc.
9227 Centre Pointe Drive West Chester, OH

0.20 - 0.30 проценти од тежина на колумбиум,

45069, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

опционално еден или повеќе членови избрани
од групата којашто се состои од 0.40 или

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DOUTHETT, Joseph, A. and CRAYCRAFT,

помалку проценти од тежина на манган, 0.030
или помалку проценти од тежина на фосфор,

Shannon, K.
(54) ТРОШКОВНО-РЕНТАБИЛЕН ФЕРИТЕН
НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК

and 0.010 или помалку проценти од тежина на

(57) 1 Феритен нерѓосувачки челик којшто се
состои
од:
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0.30 - 0.50 проценти од тежина на силициум,
0.40 или помалку проценти од тежина на никел,

сулфур, и балансот којпто се состои од железо
и
неизбежни
нечистотии.
1,

има

уште

8

патентни

барања.
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(51) C 07D 405/14, C 07D 405/12, C 07D 498/04,

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

A 61K 31/405, A 61K 31/553, A 61P 35/00, A 61P

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

3/00, A 61P 25/00, A 61P 11/00, A 61P 1/00, A
61P 27/00

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) LOOKER, Adam, R.; RYAN, Michael, P.;

(11) 7483
(21) 2017/216

(13) Т1
(22) 22/03/2017

JIANG, Licong; LITTLER, Benjamin, Joseph;
CHOUDHURY, Anusuya; HARRISON, Cristian;

(45) 31/12/2017
(30) US201161557043P 08/11/2012 US

VELURI, Ravikanth and LUSS-LUSIS, Eduard
(54) МОДУЛАТОРИ АТП - НА ВРЗУВАЧКИ

(96) 08/11/2012 EP12794811.5

КАСЕТНИ ТРАНСПОРТЕРИ

(97) 01/02/2017 EP2776427
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated

(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.
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(51) C 07K 14/47, C 07K 9/00, C 07K 7/08, C 07K

(73) Symic IP, LLC

7/06, C 07K 14/78, C 08B 37/08, A 61K 38/39, A

5980 Horton St., Suite 600 Emeryville, CA

61K 38/10, A 61K 38/08, A 61L 27/54, A 61P
29/00

94608, US

(11) 7484
(21) 2017/217

(13) Т1
(22) 22/03/2017

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) SHARMA, Shaili; PANITCH, Alyssa;

(45) 31/12/2017
(30) US201161489602P 24/05/2011 US and

BERNHARD, Jonathan C. and PADERI, John E.
(54) СИНТЕТИЧКИ ПЕПТИДОГЛИКАН КОЈ ЈА

US201161550621P 24/10/2011 US

ВРЗУВА ХИЈАЛУРОНСКАТА КИСЕЛИНА,

(96) 24/05/2012 EP12788776.8
(97) 11/01/2017 EP2714718

ПОДГОТОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

144 | С т р а н а

(57)

,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07D 417/12, C 07D 417/14, A 61K 31/428,

One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard

A 61P 25/04, A 61P 29/00, A 61P 19/02, A 61P

Stamford, CT 06901 3431, US and 1-8

13/00, A 61P 1/04, A 61P 25/02
(11) 7485
(13) Т1

Doshomachi 3-chome Chuo-ku Osaka-shi
Osaka 541-0045, JP

(21) 2017/218

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

(22) 22/03/2017
(45) 31/12/2017

(30) US201161499989 22/06/2011 US
(96) 21/06/2012 EP12735333.2
(97) 18/01/2017 EP2723732
(73) Purdue Pharma LP and Shionogi & Co.,
Ltd

(72) TAFESSE, Laykea; KUROSE, Noriyuki and
ANDO, Shigeru
(54) TRPV АНТАГОНИСТИ КОИ ШТО
СОДРЖАТ ДИХИДОКСИ СУПСТИТУЕНТ И
НИВНИ УПОТРЕБИ
(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.
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(51) C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 12P 21/08, A

(72) SMITH, Maria Leia; SUSSMAN, Django;

61K 39/395, A 61K 35/00

ARTHUR, William and NESTEROVA, Albina
(54) ХУМАНИЗИРАНО АНТИТЕЛО НА LIV-1 И
УПОТРЕБА НА ИСТОТО ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

(11) 7486
(21) 2017/219

(13) Т1
(22) 22/03/2017

(45) 31/12/2017
(30) US20100420291P 06/12/2010 US and

РАК

US201161446990P 25/02/2011 US
(96) 06/12/2011 EP11847198.6

кадешто зрелата тешка низа на варијабилен
регион
има
аминокиселинска
секвенца

(97) 15/02/2017 EP2648752
(73) Seattle Genetics, Inc.
21823 30th Drive, S.E. Bothell, WA 98021, US

означена со SEQ ID NO:52 или 53 и зрелата

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

NO:59
1,
има

146 | С т р а н а

(57)

1

Хуманизирано антитело на Liv-1,

лесна низа на варијабилен регион има
аминокиселинска секвенца означена со SEQ ID
уште

11

или
патентни

60.
барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) B 32B 21/10, B 32B 7/12, B 32B 38/00, B

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

32B 3/16

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(11) 7487
(21) 2017/220

(13) Т1
(22) 23/03/2017

(45) 31/12/2017
(30) ITRM20110592 09/11/2011 IT
(96) 07/02/2012 EP12715735.2
(97) 14/12/2016 EP2776240
(73) Mymantra S.r.l.

(72) ANTONELLI, Marcello and ANTONELLI,
Marta
(54) ПОВЕЌЕСЛОЕН ФЛЕКСИБИЛЕН
ЕЛЕМЕНТ НАПРАВЕН ОД ДРВО И
ПОВРЗАНИОТ ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО
СО ЛАСЕРСКО ГРАВИРАЊЕ И/ИЛИ СЕЧЕЊЕ
(57)

,

има

уште

патентни

барања.

Via Gioele Solari, 24 00166 Roma, IT

Патенти
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(51) C 07C 321/30, C 07C 321/28, C 07C 255/53,

хетероарил-S-,

C 07C 255/54, C 07C 255/57, C 07C 311/29, C

хетероциклил, хетероарил, арил(C1-C6)алкил,

07C 317/22, C 07D 333/24, C 07D 333/60, C 07D
207/08, C 07D 207/337, C 07D 265/30, C 07D

(1-амино-1-карбоксиметил)-(C1-C6)алкил,
хало(C1-C6)алкил, хидрокси(C1-C6)алкил, (C1-

277/30, A 61K 31/277, A 61P 25/00
(11) 7488
(13) Т1

C6)алкокси(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкил-S-(C1C6)алкил,
(R3)2N-(C1-C6)алкил,

(21) 2017/221

хетероциклил(C1-C6)алкил,
карбокси(C2C6)алкенил, (C3-C7)циклоалкил(C2-C6)алкенил,

(22) 23/03/2017
(45) 31/12/2017

(R3)2N-,

(R4)2C=N-,

(30) US201261651217P 24/05/2012 US and

арил(C2-C6)алкенил,

US201361777162P 12/03/2013 US
(96) 23/05/2013 EP13730284.0

C6)алкенил,
хетероциклил(C2-C6)алкенил,
хетероарил(C2-C6)алкенил,
карбокси(C2-

(97) 04/01/2017 EP2855426
(73) Orion Corporation

C6)алкинил, (C3-C7)циклоалкил(C2-C6)алкинил,
арил(C2-C6)алкинил,
(C1-C6)алкокси(C2-

Orionintie 1 02200 Espoo, FI
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

C6)алкинил,
хетероциклил(C2-C6)алкинил,
хетероарил(C2-C6)алкинил,
хало(C1-

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

C6)алкокси,

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

C6)алкокси(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкил-(C=O)O-, R5-(S=O)-, R5-(O=S=O)-, хидрокси(C1-

(72) DIN BELLE, David; AHLMARK, Marko;
KAUPPALA, Mika; LUIRO, Anne; PAJUNEN,

C6)алкокси(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси-(C=O)(C2-C6)алкенил или (C1-C6)алкил-(C=O)-O-(C1-

Taina; PYSTYNEN, Jarmo; TIAINEN, Eija;
VAISMAA, Matti and MESSINGER, Josef
(54) СОЕДИНЕНИЈА КОИ ЈА ИНХИБИРААТ

C6)алкил,
каде
C10)циклоалкенил,

АКТИВНОСТА НА КАТЕХОЛ ОМЕТИЛТРАНСФЕРАЗА

опишан или како дел од друга група е
незаменет или заменет со 1, 2 или 3

1

(57)

Соединение

со

формула

(C1-C6)алкокси(C2-

хидрокси(C1-C6)алкокси,

(C1-

споменатиот
(C4арил,
хетероциклил,

хетероарил или (C3-C7)циклоалкил како што е

I,

супституенс(и)
R6;
R2 е, независно на секое случување, карбокси
или арил, каде споменатиот арил е, независно
на секое случување, незаменет или заменет со
1,

2

или

3

супституенс(и)

R6;

R3 е, независно на секое случување, H, (C1C6)алкил, (C3-C7)циклоалкил, арил, (C3C7)циклоалкил(C1-C6)алкил,
хидрокси(C1C6)алкил или (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил,
назначено
R1

е

со

(C1-C6)алкил,

тоа

што

(C2-C6)алкенил,

(C2-

C6)алкинил,
(C3-C7)циклоалкил,
(C4C10)циклоалкенил, арил, (R2)2)C=C-, халоген,
хидрокси, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкил-S-, (C4C10)циклоалкенилокси, (C4-C10)циклоалкенилS-,

арилокси,
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арил-S-,

хетероарилокси,

каде споменатиот (C3-C7)циклоалкил или арил
како што е опишан или како дел од друга група
е, независно на секое случување, незаменет
или заменет со 1 супституенс кој е (C1C6)алкил, халоген, хидрокси, (C1-C6)алкокси
или
хидрокси(C1-C6)алкил;
R4 е, независно на секое случување, H или
арил, каде споменатиот арил е, независно на
секое случување, незаменет или заменет со 1
Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

супституенс кој е (C1-C6)алкил, халоген или

хетероциклил како што е опишан или како дел

(C1-C6)алкокси.

од

R5 е (C1-C6)алкил, арил, хидрокси или (C1C6)алкокси,
каде
споменатиот
арил
е

случување, незаменет
супституенс
кој

незаменет или
супституенс(и)

3
R6;

или R6 и R6 двете врзани за истата форма на
прстен од јаглеродни атоми, заедно со

R6 е, назависно на секое случување, (C1C6)алкил, (C2-C6)алкенил, карбокси, цијано,

јаглеродниот атом од прстенот од јаглеродни
атоми на кој се врзани, -(C=O)- група;

арил, халоген, хидрокси, (C1-C6)алкокси, (C1-

R7 е, независно на секое случување, H, (C1-

C6)алкил-S-, (C4-C10)циклоалкенилокси, (C4C10)циклоалкенил-S-,
арилокси,
арил-S-,

C6)алкил, (C3-C7)циклоалкил или карбокси(C1C6)алкил, каде споменатиот (C3-C7)циклоалкил

хетероарилокси,
хетероарил-S-,
хетероарил, карбокси(C1-C6)алкил,

(R7)2N-,
арил(C1-

е, независно на секое случување, незаменет
или заменет со 1 супституенс кој е (C1-

хало(C1-C6)алкил,
хидрокси(C1(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил,

C6)алкил; R8 е, независно на секое случување,
(C1-C6)алкил, хидрокси, (C1-C6)алкокси или

C6)алкил,
C6)алкил,

заменет

хетероциклил(C1-C6)алкил,

со

1,

2

или

друга

група

е,

независно
или
е

на

секое

заменет со 1
(C1-C6)алкил;

(C1-C6)алкил-

(R9)2N-; R9 е, независно на секое случување,

(C=O)-, (C1-C6)алкокси-(C=O)-, хетероциклил(C=O)-, (R7)2N-(C=O)-, хало(C1-C6)алкокси, R8-

(C1-C6)алкил;
или фармацевтски прифатлива сол или

(S=O)-, R8-(O=S=O)-, (C1-C6)алкокси-(C=O)(C1-C6)алкил, (R7)2N-(C=O)-(C1-C6)алкил или

естер

(C1-C6)алкокси-(C1-C6)алкокси-(C=O)-,
споменатиот
арил,
хетероарил

Патенти

каде
или

1,

има

од
уште

47

истото.
патентни

барања.
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4745, A 61K 39/00,

(54) ЛИПИДИРАНИ СОСТАВИ, ЦИИ И

A 61P 37/00, A 61P 31/12

МЕДОТИ ОД СОЕДИНЕНИЕ МОДИФИКАТОР

(11) 7489
(21) 2017/222

(13) Т1
(22) 23/03/2017

НА ИМУНОЛОШКИ ОДГОВОР
1

(57)

Соединение

со

формулата:

(45) 31/12/2017
(30)
(96) 16/08/2011 EP11818656.8
(97) 25/01/2017 EP2606047
(73) 3M Innovative Properties Company
3M Center
P.O.Box 33427
St. Paul, MN 55133-3427, US

вклучително

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

фармацевтски

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WIGHTMAN, Paul D.

1,
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има

уште

било

која

прифатлива
13

патентни

негова
сол.
барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

коефициенти на партиција (Bi) на оваа

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H

-

04N 19/18, H 04N 19/91, H 04N 19/463, H 04N

барем

19/467, H 04N 19/48, H 04N 19/184
(11) 7490
(13) Т1

наведените коефициенти се кодирани преку
кодирање
на
CABAC
(контекст-базирано

(21) 2017/223

адаптивно бинарно аритметичко кодирање) тип;
наведените коефициенти претставуваат

(22) 23/03/2017
(45) 31/12/2017

една

кодирана

слика,

(30) FR1160109 07/11/2011 FR
(96) 06/11/2012 EP15185082.3

блок од преостанати податоци од партицијата,
првиот коефициент различен-од-нула не

(97) 08/02/2017 EP2981088
(73) Dolby International AB
Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101

содржи

CN Amsterdam Zuid-Oost, NL

паритетот на сумата од наведените
коефициенти го одредува знакот на првиот

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

било

каква

вредност

на

знак;

потокот на податоци е назначен со тоа,
што

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HENRY, Felix and CLARE, Gordon
(54) МЕДИУМ ЗА СНИМАЊЕ ШТО СКЛАДИРА

коефициент
различен-од-нула,
знакот на првиот коефициент различен-

ПОДАТОЦИ ОД КОДИРАНИ СЛИКИ
(57) 1 Медиум за снимање што може да се

коефициентите е парна вредност, додека
знакот на коефициент различен-од-нула е

чита преку компјутер што складира поток на
податоци претставен од барем една слика

негативен
кога
наведената
коефициентите
е
непарна

поделена во партиции, која е претходно
кодирана, потокот на податоци содржи:

1,

Патенти

од-нула е позитивен кога наведената сума на

има

уште

3

патентни

сума
на
вредност.
барања.
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(51) B 01D 21/30, B 01D 61/04, C 02F 1/50, C

ната¬ло¬жените

02F 1/52, C 02F 1/56, C 02F 9/02, C 02F 1/76, C

најмалку едно средство за координација (1) кое

02F 1/78, C 02F 101/20, C 02F 103/02, C 02F
103/08, C 02F 103/10, C 02F 5/08, C 02F 1/44, C

што содржи електронски уреди кое што е
конфигурирано така да добива информации

02F 1/00, C 02F 1/72
(11) 7491

(13) Т1

(10) за квалитетот на водата и густината на
наталожениот
материјал
на
дното
на

(21) 2017/224

(22) 23/03/2017
(45) 31/12/2017

честички;

резервоарот (8), да ги обрабо-ту¬ва тие
информации (10) и навремено да го активира

(30) US201113136474 01/08/2011 US and

средството

US20116146953P 30/03/2011 US
(96) 12/09/2011 EP13193275.8

мобилното средство за вшмукување (5) за да се
подесат параметрите на водата во рамките на

(97) 28/12/2016 EP2705885
(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

границите специфицирани од средството за
координација
(1):

Mensing 14, -(74) Друштво за застапување од областа на

најмалку едно средство за хемиска примена (4)
кое што е конфигурирано така да би¬де

индустриската сопственост ЖИВКО

активирано од страна на споменатото најмалку

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

едно
средство
најмалку
едно

(72) Fischmann, T., Fernando
(54) СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ВОДАТА

вшмукување (5), кое што е конфигурирано така
да се движи низ дното (17) на споменатиот

КОЈА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИНДУСТРИСКИ
ЦЕЛИ

најмалку еден резервоар (8) вшмукувај¬ќи го
протокот на вода која што ги содржи

(57) 1 Апаратура која што се состои од систем

наталожените

за спроведување на индустриски процес (2) и
ев¬¬тин систем за третирање на водата кој што

најмалку едно средство за придвижување (6)
кое што е конфигурирано така да обез¬беди

ги елиминира наталожените цврсти тела во
водата со филтрирање на еден мал дел од

движење до споменатото најмалку едно
мобилно средство за вшму¬ку-ва¬ње (5) така

вкупниот волумен на
апара¬ту¬рата
се

да тоа може да се движи низ дното (17) на
споменатиот најмалку еден ре¬зервоар (8);

водата, при
состои

што
од:

за

хемиска

при-ме¬на

(4)

за
координа-ци¬ја
мобилно
средство

и

(1);
за

честички;

најмалку едно средство за филтрирање (3) кое
најмалку една цевка за дотур (7) на вода во
најмалку
едниот
резервоар
(8);

што е конфигурирано така да го фил¬т¬рира
протокот на вода која што ги содржи

најмалку еден резервоар (8) кој што има
волумен од најмалку 15.000 m3, кој што има

наталожените
најмалку една

средство за примање на наталожените
честички кое што е фиксирано за дното (17) од

поставена помеѓу споменатото најмалку ед¬но
мобилно средство за вшмукување (5) и

споменатиот резервоар (8) и е изработено од

споменатото

непорозен материјал кој што може да се чисти,
така што дното на резервоарот (8) ќе биде

филт¬рирање
најмалку една

покриено со непороз¬ниот материјал со што ќе
се овозможува мобилното средство за

споменатото најмалку едно средство за
фил¬т¬¬рирање (3) до споменатиот најмалку

вшмукување (5) да се движи низ целата долна
површина на резервоарот (8) и да ги вшмукува

еден
резервоар
(8);
и
најмалку една цевка за испуст на водата (18) од
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цевкка

најмалку

честички;
собирање (15)

за

едно

повратна

средство

цевка

за

(3);
(16) од

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

споменатиот најмалку еден резер¬воар (8) до

вшмукување, да фил¬трира само еден мал дел

најмалку едниот систем за спроведување на

од

индустриски
процес
каде што индустрискиот процес

(2),
(2) за

каде што средството за координација (1) е
конфигурирано така да го натера средст¬вото

обработка опфаќа повратна осмоза, отсолува¬ње, култивирање на алги, процес на

за хемиска примена (4) да ги примени
хемиските средства (14) само ако е пот¬ребно

аквакултура, процес
ком¬бинации

руда и
тоа,

и средството за филтрација (3) и мобилното
средство за вшмукување (5) да работат само

каде што средството за координација (1) е

ако е потребно да се одржуваат параметрите

конфигурирано така да го активира мо-билното
средство за вшмукување (5) и, истовремено,

на водата во рамките на нивни¬те граници.

средството за филтрирање (3) за филтрирање
на протокот вшмукан од мобилното средство за

1,

Патенти

на

вадење
од

целокупниот

има

уште

волумен

5

на

патентни

водата,

барања.
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(51) C 07K 14/605, A 61K 38/26, A 61K 45/06
(11) 7530

(13) Т1

(21) 2017/225

(22) 23/03/2017
(45) 31/12/2017

(72) BUSH, Mark, A.; STEWART, Murray, W. and
YANG, Yonghong
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА
АЛБИГЛУТИД

(30) US20080121229P 10/12/2008 US;
US20090150909P 09/02/2009 US;

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба на
лекување на човек, којшто содржи барем еден

US20090163995P 27/03/2009 US and
US20090238723P 01/09/2009 US

полипептид којшто има GLP-1 активност,
кадешто споменатиот барем еден полипептид

(96) 10/12/2009 EP09832522.8

којшто има GLP-1 активност е SEQ ID NO: 1 и

(97) 18/01/2017 EP2373681
(73) GlaxoSmithKline LLC

кадешто полипептидот којшто има GLP-1
активност е администриран еднаш неделно кон

Corporation Service Company 2711 Centerville
Road Suite 400

споменатиот човек во иницијална доза од 30
mg и последователно во доза титрирана се до

Wilmington DE 19808, US

50
1,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

има

уште

9

патентни

mg.
барања.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(51) E 02F 3/88, E 02F 5/00, E 21C 50/00

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 7536

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2017/226

(22) 23/03/2017

(72) Linner, Georg
(54) УРЕД ЗА СОБИРАЊЕ И

(45) 31/12/2017
(30) DE20141005737 16/04/2014 DE
(96) 13/04/2015 EP15734553.9

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПЛАСТИЧНИ, ЛИГАВИ
МАТЕРИЈАЛИ НАКУПЕНИ НА ДНОТО НА

(97) 28/12/2016 EP3008253
(73) Linner, Georg

ВОДИТЕ
(57)

,

има

уште

патентни

барања.

Willerstedt 1 83562 Rechtmehring, DE

Патенти
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(51) C 07J 7/00, C 07J 41/00, A 61K 31/57, A

101, rue de Tolbiac 75013 Paris, FR; 125, rue

61P 25/00

Belleville 33000 Bordeaux, FR and 35 Place Pey

(11) 7539
(21) 2017/227

(13) Т1
(22) 23/03/2017

Berland 33000 Bordeaux, FR
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(45) 31/12/2017
(30) EP20120194704 28/11/2012 --

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PIAZZA, Pier Vincenzo; VALLEE, Monique;

(96) 27/11/2013 EP13795536.5
(97) 18/01/2017 EP2925770
(73) Institut National de la Santé et de la

FELPIN, François-Xavier; REVEST, Jean-Michel
and FABRE, Sandy
(54) 3-(4'-СУПСТИТУИРАН)-БЕНЗИЛ-ЕТАР

Recherche Médicale (INSERM); SC BELENOS
and Université de Bordeaux

ДЕРИВАТИ НА ПРЕГНЕНОЛОН
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(57)

,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

формата,

големината

и

(11) 7543

(13) Т1

држечките

елементи

(3)

(21) 2017/229

(22) 24/03/2017

соодветните вдлабнатини за прием (11) и
поврзување на уредот за држење(10) цврсти и

(51) A 63F 5/00

(45) 31/12/2017

масата,
се

кадешто

вметнати

во

(30) AT20110001052 15/07/2011 AT
(96) 13/07/2012 EP12740864.9

на начин да дозволи движење со рулет
тркалото
(4),

(97) 01/03/2017 EP2731691
(73) Novomatic AG

- кадешто вдлабнатините за прием (11) на

Wiener Strasse 158

рулет тркалото (4) се фомирани во континуитет,

2352 Gumpoldskirchen, AT

кадешто држечките елементи (3), особено
нивните навојни шипки (33), се вметнати од

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KULHANEK, Christian
(54) УРЕД ЗА ДРЖЕЊЕ НА РУЛЕТ ТРКАЛО

долната страна на рулет тркалото (4) низ
завршетокот во вдлабнатините за прием (11),

(57) 1 Рулет маса (20) којашто содржи рулет

- со тоашто од горната страна на рулет
тркалото (4) во вдлабнатината за прием (11) е

тркало (4) и уред за држење (10) на рулет

вметнат

тркалото (4), којшто има рамка (1) со повеќе но
најмалку барем три потпорни елементи (2), се

- со тоашто држечките елементи (3), особено
нивните навојни делови (33), имаат точка на

карактеризира со тоашто уредот за држење (10)
има повеќе држечки елементи коишто се

стеснување
(37),
и
- со тоашто рулет тркалото (4) се поставува

испакнуваат од рамката (1) за цврста врска и
врска која дозволува движење (4) со рамката

помеѓу точката на стеснување (37), особено на
навојната шипка, и елементот за затворање

(1), кадешто должината на држечките елементи

(34) особено на неговиот горен дел, и со тоа

(3) коишто се испакнуваат од рамката (1) се
прилагодливи на секое куќиште, кадешто рулет

поврзани со цврста врска
дозволува
движење
со

тркалото (4) вдлабнатини за прием (11) на
држечките елементи (3) адаптирани на

1,

Патенти

има

елемент

уште

за

17

затворање

(34),

и врска
рамката

патентни

и

која
(1).

барања.
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(51) C 07J 7/00, A 61K 31/57, A 61P 25/00

101, rue de Tolbiac 75013 Paris, FR and 35,

(11) 7544

(13) Т1

place Pey Berland 33000 Bordeaux, FR

(21) 2017/230

(22) 24/03/2017

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

(45) 31/12/2017
(30) EP20110305625 20/05/2011 -(96) 18/05/2012 EP12721545.7

(72) PIAZZA, Pier Vincenzo; VALLEE, Monique;
FELPIN, François-Xavier; REVEST, Jean-Michel;

(97) 11/01/2017 EP2709631
(73) INSERM - Institut National de la Santé et

MARSICANO, Giovanni; BELLOCCHIO, Luigi;
COTA, Daniela; VITIELLO, Sergio; SPAMPINATO,

de la Recherche Médicale and Université de

Umberto and MALDONADO, Rafael
(54) АНТАГОНИСТИ НА CB1 РЕЦЕПТОРИ

Bordeaux

(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.
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(51) C 04B 111/00, C 04B 22/14, C 04B 28/14, C
04B 24/34, C 04B 24/12
(13) Т1
(22) 27/04/2017

(11) 7436
(21) 2017/300

(45) 31/12/2017
(30)
(96) 16/11/2009 EP09176123.9
(97) 01/03/2017 EP2327672
(73) BPB Limited

во која што R4 претставува радикал

Binley Business Park Coventry CV3 2TT, GB
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Sahay-Turner, Parnika
(54) ГИПСЕН МАТЕРИЈАЛ КОЈ ШТО ИМА
АГЕНС ЗА ФАЌАЊЕ НА ФОРМАЛДЕХИД
(57) 1 Употреба на гипсен материјал кој што

или

има
агенс
способен
за
фаќање
на
формалдехид избран од соединенијата кои што
содржат активен метилен(и), сулфити, танини и
нивни мешавини, за намалување на количината
на

формалдехид

во

воздухот

внатре

во

објектите, каде што соеди¬не¬ни¬јата содржат
активен метилен(и) кој што одговара на
следната

формула

(I):
каде
што
R5
=
H
или
-CH3
и p е цел број кој што варира од 1 до 6
- R3 претставува водороден атом, C1-C10
алкил радикал, фенил радикал или халоген
атом

во

која

што:

- R1 и R2, кои што се идентични или различни,
претставуваат C1-C20, пожелно C1-C6, алкил
радикал, амино
формула
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радикал

или

радикал

-

a
b

е
е

еднаков
еднаков

на
на

0
0

или
или

1
1

-

n

е

еднаков

на

1

или

2.

1,

има

уште

12

патентни

барања.

со

Патенти
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1

Формулација за антикорозивни бои и

(51) C 08K 3/34, C 08K 9/04, C 09D 5/08, C 09D

(57)

7/12

премази, базирани на епокси, полиуретан,
(13) Т1
(22) 27/04/2017

акрилни, ал¬кид-ни, полиестерни смоли и нивни
мешавини, и кои што содржат мноштво во

(45) 31/12/2017
(30) TV20080160 05/12/2008 IT

најголем дел би-димензионално развиени
наночестички, со неколку стотини и околу еден

(96) 07/12/2009 EP09801812.0
(97) 15/02/2017 EP2352789
(73) Nanto SRL

нанометар, посебно, во поглед на латералните
димензии и дебелината , каде што споменатите

34121 Trieste (TS), IT
(74) Друштво за застапување од областа на

содржат јони достапни за реакции на размена
на јони, претходно трети¬рани со реакција на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

размена на јони со јони од молекули со долг
синџир кои што имаат најмалку 16 јаглеродни

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KENIG, Shmuel
(54) АНТИКОРОЗИВНИ БОИ И ПРЕМАЗИ КОИ

атоми, при што ротациониот вискозитет на
формулација на 10rpm, мерено согласно ASTM

ШТО СОДРЖАТ НАНОЧЕСТИЧКИ

1,

(11) 7437
(21) 2017/301

Патенти

наночестички се состојат од материјали кои што

D4212,
има

е

помал
уште

од
7

55000

патентни

mPa•s
барања.
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(51) C 07C 241/04, C 07C 317/40, C 07C 271/22,

NHC(O)O-C1-6алкил, и -CH(NH2)CH2COOCH3;

C 07C 243/26, C 07C 233/56, C 07C 231/02, C

и R11 и R12 се независно избрани од H, -C1-

07D 319/06, C 07D 207/263, C 07D 317/40, A 61K
31/215, A 61K 31/165, A 61P 9/00, A 61P 5/00

6алкил, и бензил; или R11 и R12 се земени
заедно како -(CH2)3-6-, -C(O)-(CH2)3-, или -

(13) Т1
(22) 27/04/2017

(CH2)2O(CH2)2-; R13 е избран од -O-C1-6алкил,
-O-бензил, и -NR11R12; и R14 е -C1-6алкил или

(45) 31/12/2017
(30) US201161554625P 02/11/2011 US

-C0-6алкилен-C6-10арил; R15 е H, -CH3, CH(CH3)2,
фенил,
или
бензил;

(96) 01/11/2012 EP12783830.8

R2 е -OR21 или -CH2OR21, и R3 е H или -CH3;

(97) 08/03/2017 EP2773335
(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC

кадешто R21 е H, -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CH(R22)-NH2,
-C(O)-CH(R22)-NHC(O)O-C1-

901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080, US

6алкил, или -P(O)(OR23)2; R22 е H, -CH3, CH(CH3)2, фенил, или бензил; R23 е H, -C1-

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

6алкил,
или
фенил;
или
R2 е земен заедно со R1 за да се формира -

(72) FLEURY, Melissa; GENDRON, Roland;

OCR15R16- или -CH2O-CR15R16-, и R3 е

HUGHES, Adam; FENSTER, Erik and MORAN,
Edmund, J.
(54) АМИДИ НА ОКСАЛНА КИСЕЛИНА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА НЕПРИЛИСИН, НИВЕН

избран од H и -CH3, кадешто R15 и R16 се
независно избрани од H, -C1-6алкил, и -O-C3-

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ И НИВНА
ПОДГОТОВКА

R2 е земен заедно со R3 за да се формира CH2-O-CH2- или -CH2-CH2-; или R2 и R3 се

(11) 7438
(21) 2017/302

(57)

1

Соединение

со

формула

7циклоалкил, или R15 и R16 се земени заедно
за
да
формира
=O;
или

I:

заедно

-CH3;

Z
е
избран
од
-CHи
-N-;
R4 е избран од H, -C1-8алкил, -C1-3алкилен-OC1-8алкил,
-C1-3алкилен-C6-10арил,
-C13алкилен-O-C6-10арил,
-C1-3алкилен-C19хетероарил, -C3-7циклоалкил, -[(CH2)2O]13CH3, -C1-6алкилен-OC(O)R40, -C1-6алкиленNR41R42,
кадешто:

-C1-6алкилен-C(O)R43,

6алкиленморфолинил,
6алкил,

-C0-

-C1-6алкилен-SO2-C1-

R1 е избран од H, -C1-8 алкил, -C1-3алкиленC6-10арил, -C1-3алкилен-C1-9хетероарил, -C37циклоалкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, -C1-6алкиленOC(O)R10,
-C1-6алкилен-NR11R12,
-C16алкилен-C(O)R13, -C0-6алкиленморфолинил, C1-6алкилен-SO2-C1-6алкил,

R10 е избран од -C1-6алкил, -O-C1-6алкил, -C37циклоалкил, -O-C3-7циклоалкил, фенил, -Oфенил, -NR11R12, -CH(R15)-NH2, -CH(R15)162 | С т р а н а

R40 е избран од -C1-6алкил, -O-C1-6алкил, -C37циклоалкил, -O-C3-7циклоалкил, фенил, -Oфенил, -NR41R42, -CH(R45)-NH2, -CH(R45)NHC(O)O-C1-6алкил, и -CH(NH2)CH2COOCH3;
и R41 и R42 се независно избрани од H, -C16алкил, и бензил; или R41 и R42 се земени
заедно како -(CH2)3-6-, -C(O)-(CH2)3-, или (CH2)2O(CH2)2-; R43 е избран од -O-C1-6алкил,
-O-бензил, и -NR41R42; и R44 е -C1-6алкил или
Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

-C0-6алкилен-C6-10арил; R45 е H, -CH3, -

атоми;

CH(CH3)2,

бензил;

кадешто метиленскиот поврзувач на бифенилот

a е 0 или 1; R5 е избран од хало, -CH3, -CF3, и CN;

е опционално супституиран со една или две C1-6алкил
групи
или
циклопропил;

b е 0 или цел број од 1 до 3; секој R6 е
независно избран од хало, -OH, -CH3, -OCH3, -

или негова фармацевтска прифатлива сол.

CN,
и
-CF3;
кадешто секоја алкил група во R1 и R4 е

1,

фенил,

или

има

и

уште

34

патентни

барања.

опционално супституирана со 1 до 8 флуоро

Патенти
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(51) C 07D 295/096

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

(11) 7439

(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2017/303

(22) 27/04/2017

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) RUHLAND, Thomas and CHRISTENSEN,

(45) 31/12/2017
(30) DK20130000104 22/02/2013 DK and
US201361767883P 22/02/2013 US

Kim Lasse
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

(96) 20/02/2014 EP14705524.8
(97) 12/04/2017 EP2958903
(73) H. Lundbeck A/S

ВОРТИОКСЕТИН

164 | С т р а н а

(57)

,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/495, A 61P 25/00

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

(11) 7440

(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2017/304

(22) 27/04/2017

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) DRAGHEIM, Marianne and FLOREA, Ioana
(54) ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ НА 1-[2-(2,4ДИМЕТИЛ-

(45) 31/12/2017
(30) DK20100000739 23/08/2010 DK and
US20100375885P 23/08/2010 US
(96) 22/08/2011 EP11749331.2
(97) 12/04/2017 EP2608789
(73) H. Lundbeck A/S

Патенти

ФЕНИЛСУЛФАНИЛ)ФЕНИЛ]ПИПЕРАЗИН
(57)

,

има

уште

патентни

барања.
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31 Декември 2017

(51) B 21K 5/16

No. 128, Silin Road Yanchao District Kaohsiung

(11) 7457

(13) Т1

City, TW and No. 23, Lane 58 Weisui East Road

(21) 2017/305

(22) 27/04/2017

Gangshan District Kaohsiung City, TW

(45) 31/12/2017

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30)
(96) 30/12/2014 EP14200639.4
(97) 15/02/2017 EP2937159
(73) Chen, Ming-Chang and Liao, Mao-Chih

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Chen, Ming-Chang and Liao, Mao-Chih
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КЛУЧ ЗА ЗАВРТКА
(57)

166 | С т р а н а

,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 61K 31/216, A 61K 31/185, A 61P 13/12, A

PAA:PAGN спаѓа во рамките на целниот опсег

61P 43/00, A 61P 1/16

од 1 до 2,5, кадешто односот PAA:PAGN под
(13) Т1
(22) 28/04/2017

целниот опсег покажува дека дозата треба да
биде зголемена и односот PAA:PAGN над

(45) 31/12/2017
(30) US201261636256P 20/04/2012 US

целниот опсег покажува дека дозата треба да
биде
намалена,
и

(96) 11/09/2012 EP12874745.8
(97) 08/02/2017 EP2846791
(73) Horizon Therapeutics, LLC

(д) давање на втората доза на глицерил три-[4фенилбутират] (HPN-100) врз основа на

150 S. Saunders Rd. Lake Forest IL 60045, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

Б) Постапка за лекување на пореметување на
собирање на азот избрани од група која ја

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) SCHARSCHMIDT, Bruce and

сочинуваат пореметување на циклусот на уреа
(UCD), хепатичка енцефалопатија (HE) и краен

MOKHTARANI, Masoud
(54) HPN-100 ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ

степен на болеста на бубрези (ESRD) кај
субјектот на кој претходно му е давана првата

НА ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА СОБИРАЊЕ АЗОТ

доза на глицерил три [4-фенилбутират] (HPN-

(11) 7456
(21) 2017/306

под

(г);

или

три-[4-фенилбутират]
употреба
во:

100),кој
опфаќа
:
(а) мерење на ниво на PAA и PAGN во плазма,

А) постапка на лекување на пореметување на
собирање на азот избрани од група која ја

(б) пресметување на односот PAA:PAGN во
плазма,

сочинуваат пореметувања на циклусот на уреа
(UCD), хепатичка енцефалопатија (HE) и краен

(в) одредување дали првата доза на глицерил
три-[4-фенилбутират] (HPN-100) треба да биде

степен на болеста на бубрези (ESRD) кај

приспособена врз основа на тоа дали односот

субјектот,
кој
опфаќа:
(a) давање на прва доза на глицерил три-[4-

PAA:PAGN спаѓа во рамките на целниот опсег
од 1 до 2,5, кадешто односот PAA:PAGN под

фенилбутират]
(HPN-100),
(б) мерење на ниво на фенилоцетна киселина

целниот опсег покажува дека дозата треба да
биде зголемена и односот PAA:PAGN над

(PAA)

во

целниот опсег покажува дека дозата треба да
биде
намалена,
и

(в) пресметување на односот PAA:PAGN во

(г) давање на втората доза на глицерил три-[4-

плазма,
(г) одредување дали доза на глицерил три-[4-

фенилбутират] (HPN-100)
одредување

фенилбутират] (HPN-100) треба да биде
приспособена врз основа на тоа дали односот

1,

(57) 1 1.
(HPN-100)

Глицерил
за

одредување

и фенилацетилглутамин
плазма

Патенти

(PAGN)

има

уште

2

врз основа
под

патентни

на
(г);

барања.
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Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

ензим

(51) C 07K 19/00, C 07K 14/475

на

лизозоми;

и

(11) 7445

(13) Т1

IGF-II мутеин кој што има аминокиселинска низа

(21) 2017/307

(22) 28/04/2017

кој што е најмалку 70% идентичен со зрел
човечки IGF-II (НИЗА ИД БР.:1) и кој опфаќа

(45) 31/12/2017
(30) US144106P 12/01/2009 US and US51336P
07/05/2008 US

мутација во рамките на една област која што
ко¬респонедира на аминокиселините 30-40 од

(96) 07/05/2009 EP09743707.3
(97) 12/04/2017 EP2279210
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc.

НИЗА ИД БР: 1 така што мутацијата уништува
најмалку една локација на цепење на фурин
протеаза,

Novato, CA 94949, US
(74) Друштво за застапување од областа на

каде што IGF-II мутеинот (a) се врзува за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

човечкиот катјон-независен маноза-6-фосфат
рецептор
на
маноза-6-фосфат-независен

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LEBOWITZ, Jonathan, H. and MAGA, John
(54) ЛИЗОЗОМНИ ТАРГЕТИРАЧКИ ПЕПТИДИ

начин; (б) е отпорен на цепење на фурин; и (в)
има намален афинитет за врзување за инсулин

И НИВНИ УПОТРЕБИ

човечки IGF-II кој што природно се случува за
инсулин
рецепторот.

(57)

1

протеин

Таргетирачки терапевтски фузиски
кој

што

рецепторот во споредба со афинитетот на

содржи:
1,

Патенти

има

уште

14

патентни

барања.
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(51) A 61K 39/385, A 61K 39/085

8

капсуларен

(11) 7444

(13) Т1

носечка

(21) 2017/309

(22) 28/04/2017

содржи:

полисахарид

молекула,

коњугиран

споменатата

за

постапка

(45) 31/12/2017
(30) US20090256905P 30/10/2009 US
(96) 01/11/2010 EP10782040.9

(a) постапка за прочистување на капсуларен
полисахарид од S. aureus тип 5 клетки којашто

(97) 22/03/2017 EP2493498
(73) GlaxoSmithKline Biologicals SA

содржи
чекор
на
ослободување
на
капсуларниот полисахарид од клетките со

Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart, BE

киселински

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

клетките се во формата на влажна клеточна
паста или се суспендирани во воден медиум и

(72) COSTANTINO, Paolo; BERTI, Francesco and
ROMANO, Maria Rosaria
(54) ПРОЧИСТУВАЊЕ НА СТАФИЛОКОКУС
АУРЕУС ТИП 5 И ТИП 8 КАПСУЛАРНИ

молекуларната
полисахариди

САХАРИДИ

(c) мешање на коњугатот со S. aureus тип 8

(57) 1 Постапка за правење на имуноген
состав којшто содржи S. aureus (Стафилококус

капсуларен полисахарид коњугиран со носечка
молекула.

ауреус) тип 5 капсуларен полисахарид
коњугиран за носечка молекула и S. aureus тип

1,

170 | С т р а н а

третман

е

на

клетките,

маса
на
помеѓу

кадешто

прочистените
2-3500
kDa;

(b) коњугација на капсуларниот полисахарид за
носечка молекула за да се направи коњугат; и

има

уште

10

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07C 231/24, C 07C 233/10, A 61K 31/165,

Beijing Road Jing'an District Shanghai 200040,

A 61P 25/24, A 61P 9/00, A 61P 25/20, A 61P

CN

25/00, A 61P 1/00, A 61P 25/22
(11) 7442
(13) Т1

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2017/314

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

(22) 02/05/2017
(45) 31/12/2017

(30) CN2011170634 23/03/2011 CN
(96) 22/03/2012 EP12761142.4
(97) 22/02/2017 EP2690088
(73) Les Laboratoires Servier and Shanghai
Institute Of Pharmaceutical Industry
35, rue de Verdun
92284 Suresnes Cedex, FR and No.1320 West

(72) SHAN, Hanbin; YUAN, Zhedong; HUANG,
Yu; YU, Xiong; ZHU, Xueyan and LONG, Qing
(54) МЕШАНА КРИСТАЛНА ФОРМА НА
АГОМЕЛАТИН (ФОРМА-VIII), МЕТОД НА
ПОДГОТОВКА И НЕГОВА ПРИМЕНА И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО ГО
СОДРЖИ
(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.
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31 Декември 2017

(51) C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 417/14,

LaFRANCE, Louis; MILLER, William, H.;

C 07D 409/14, C 07D 498/04, C 07D 401/14, C

NEWLANDER, Kenneth; ROMERIL, Stuart;

07D 401/12, C 07D 487/08, C 07D 405/14, A 61K
31/551, A 61K 31/541, A 61K 31/5383, A 61K

ROUSE, Meagan, B. and VERMA, Sharad, Kumar
(54) ИНДОЛИ

31/501, A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61K
31/4439, A 61K 31/405, A 61K 31/44, A 61P 35/00

(57) 1 Соединение коешто е N-[(4,6-диметил-2оксо-1,2-дихидро-3-пиридинил)метил]-3-метил-

(11) 7466

(13) Т1

1-[(1S)-1-метилпропил]-6-[6-(1-пиперазинил)-3пиридинил]-1H-индол-4-карбоксамид,

(21) 2017/315

(22) 02/05/2017

претставено

со

формулата:

(45) 31/12/2017
(30) US20100332309P 07/05/2010 US
(96) 05/05/2011 EP11778334.0
(97) 29/03/2017 EP2566327
(73) GlaxoSmithKline LLC
Corporation Service Company 2711 Centerville
Road Suite 400
Wilmington DE 19808, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TIAN, Xinrong; BRACKLEY, James;

или негова фармацевтска прифатлива сол.

BURGESS, Joelle, Lorraine; GRANT, Seth;
JOHNSON, Neil; KNIGHT, Steven, D.;

1,
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има

уште

6

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

Z

(51) C 07D 401/14, C 07D 401/06, C 07D 413/14,

означува

A 61K 31/517, A 61P 35/00, A 61P 25/00, A 61P
или

9/00
(11) 7467

(13) Т1

(21) 2017/316

(22) 03/05/2017
(45) 31/12/2017

(30) EP20130003815 31/07/2013 -(96) 10/07/2014 EP14739045.4

X
означува
CH
или
N,
R1, R2 секој, независно еден од друг, означува

(97) 12/04/2017 EP3027598
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

H,

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

R5
R6

(72) DORSCH, Dieter and BUCHSTALLER, HansPeter
(54) ОКСОКИНАЗОИЛИНИЛ-БУТАНАМИД

R7
означува
Het2,
A означува неразгранет или разгранет алкил со

ДЕРИВАТИ

соседни CH- и/или CH2-групи може да бидат
заменети со N- или O-атоми и кадешто 1-7 H-

(57)

1

Соединенија

со

формулата

F

R3
R4

I

означува
означува

или

H,
H,

означува
означува

Cl,

F, Cl, CH3 или OCH3,
F, A, CN, OA или Y,
H,
CN

F,
или

A
или
OA,
2-пиримидинил,

1 - 8 C-Атоми, кадешто еден или два не-

атоми може да бидат заменети со F, Cl и/или
OH,
Y означува пиразолил, којшто може да биде
супституиран
со
A
или
(CH2)nHet1,
Het1

означува

пиролидинил,

пиперидинил,

морфолинил или пиперазинил, секој од нив
може
да
биде
супституиран
со
A,
Het2
означува
пиразолил,
имидазолил,
оксазолил, изоксазолил, пиролил, тиазолил,
фуранил или тиенил, секој од нив може да биде
супституиран
со
A,

во

коешто

n

0,

и

нивни

2,

фармацевтски

3

или

4,

прифатливи

соли,

таутомери и стереоизомери, вклучувајќи нивни
смеси
во
сите
односи.
1,

Патенти

1,

има

уште

10

патентни

барања.
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Z е избран од групата составена од S и O;

(51) C 07D 213/82
(11) 7468

(13) Т1

Ar е фенил или хетероарил; кадешто фенилот

(21) 2017/317

(22) 03/05/2017

или хетероарил е несупституиран
или
супституиран со една, две или три R5

(45) 31/12/2017
(30) US20090161177P 18/03/2009 US
(96) 17/03/2010 EP10722449.5

супституенти; кадешто секој R5 супституент е
независно избран од групата составена од

(97) 08/03/2017 EP2429996
(73) Janssen Pharmaceutica NV

халоген, -C1-4 алкил, -OH, -OC1-4 алкил, -SC1-4
алкил, -CN, -CONRaRb, и -NO2; и кадешто Ra и

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

Rb се секој независно -H или -C1-4алкил;

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

или негова фармацевтска прифатлива сол или

(72) PIPPEL, Daniel, J.; MANI, Neelakandha, S.;
BROGGINI, Diego; LOCHNER, Susanne; LELLEK,

фармацевтски
прифатлив
пролек,
кадешто "пролек" се однесува на соединенијата

Vit; MAURER, Adrian and YOUNG, Lana
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА

коишто имаат аминокиселински остаток или
полипептидна низа на две или повеќе

ХИСТАМИНСКИ Н3 РЕЦЕПТОРНИ

аминокиселински

МОДУЛАТОРИ

поврзани преку амид или естерна врска за
слободна амино, хидрокси или карбоксилна

(57)

1

Постапка за подготвувањето на

соединение

со

формула

(I-E)

остатоци,

ковалентно

група на соединение со Формула
соединенија
коишто
се
подготвени

(I);
со

дериватизација на слободни хидроксилни групи
употребувајќи
групи
коишто
вклучуваат
хемисукцинати,

фосфатни

естери,

диметиламиноацетати
фосфорилоксиметилоксикарбонили;

кадешто
R1 е избран од групата составена од C1-4
алкил
и
C3-10циклоалкил;
m
е
2
R2 е избран од групата составена од OCHR3R4

и

-Z-Ar;

R3 е водород и R4 е C3-10 циклоалкил или
хетероциклоалкил прстен; кадешто C3-10
циклоалкил или хетероциклоалкил прстен е
несупституиран или супституиран со -C1-4
алкил
или
ацетил;
алтернативно, R3 и R4 се земени заедно со
јаглеродот кон којшто тие се сврзани за да
формира
C3-10
циклоалкил
хетероциклоалкил прстен; кадешто

или
C3-10

циклоалкил или хетероциклоалкил прстен е
несупституиран или супституиран со -C1-4
алкил
174 | С т р а н а

или

ацетил;

и

карбаматни деривати на хидрокси и амино
групи; карбонатни деривати, сулфонатни
естери и сулфатни естери на хидрокси групи;
соединенија
коишто
се
добиени
со
дериватизација на хидроксилни 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
функционалитети или кадешто ацил групата е
амино киселински естер како што е опишано
погоре;

и

соединенија

добиени

со

дериватизација на слободни амини како амиди,
сулфонамиди или фосфонамиди; коишто
содржат
реагирање на соединение со формула (V-S) со
алдехид или кетон дериват на посакуваната R1
Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

супституент група; чистo или во органски

формула

(X-E)

растворувач; за да се добие соодветното
соединение

со

формула

(IX);

реагирање на соединението со формула (IX) со
редуцирачки агенс; чистo, во вода или во воден
органски растворувач; за да се добие
соодветното

соединение

со

формула

(XI);

реагирање на соединението со формула (XI) со
соединение со формула (VI), кадешто LG1 е
прва напуштачка група и LG2 е втора
напуштачка група; во органски растворувач;
алтернативно реагирање на соединението со
формула (XI) со соединение со формула (VI)
кадешто LG1 е прва напуштачка група и LG2 е
втора напуштачка група; во присуството на
база; во смеса од вода и органски растворувач;
за да се добие соодветното соединение со

реагирање на соединението со формула (X-E)
со соединение со формула (XII); во присуството
на прва неорганска
растворувач;

база;

во

органски
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
соодветното соединение со формула (I-E).
1,

Патенти

има

уште

35

патентни

барања.
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Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07K 16/28, A 61K 31/385, A 61K 31/506, A

Route 206 and Province Line Road Princeton,

61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K

NJ 08543, US

31/337, A 61K 33/24
(11) 7469

(13) Т1

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

(21) 2017/318

(22) 04/05/2017

(30) PCT/US2009/052209 30/07/2009 --;
US226910P 20/07/2009 US and US462168

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Lee, Francis, Y. and Jure-Kunkel, Maria
(54) КОМБИНАЦИЈА НА АНТИ-CTLA4
АНТИТЕЛО СО ЕТОПОСИД ЗА

30/07/2009 US

СИНЕРГИСТИЧКИ ТРЕТМАН НА

(96) 29/10/2009 EP14162613.5
(97) 05/04/2017 EP2769737
(73) Bristol-Myers Squibb Company

ПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

(45) 31/12/2017

Патенти

(57)

,

има

уште

патентни

барања.

177 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(51) E 02F 9/28
(11) 7471

(13) Т1

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2017/319

(22) 04/05/2017

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

(45) 31/12/2017
(30) SE20020003856 23/12/2002 SE
(96) 19/12/2003 EP03768473.5

(72) KARLSSON, Magnus and MOLIN, Niclas
(54) СИСТЕМ НА ПОТРОШНИ ДЕЛОВИ ЗА

(97) 15/02/2017 EP1590534
(73) Combi Wear Parts AB

МОНТАЖЕН МЕХАНИЗАМ НА ПОТРОШНИТЕ
ДЕЛОВИ ЗА АЛАТКАТА ЗА МАШИНА ЗА

Box 205 681 24 Kristinehamn, SE

ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈАТА
(57)

178 | С т р а н а

,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 01N 25/14, A 01N 25/30, A 01N 47/36, A

избран

01P 13/00

флазасулфурон,

од

групата

составена

од

форамсулфурон,

(13) Т1
(22) 04/05/2017

халосулфурон-метил,
јодосулфурон-метил,
никосулфурон, просулфурон, римсулфурон,

(45) 31/12/2017
(30) JP20060083322 24/03/2006 JP

трифлоксисулфурон
и
тритосулфурон,
и кадешто бројот на додавање на POA

(96) 13/03/2007 EP07739023.5
(97) 12/04/2017 EP1998622
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

половина во POA алкил етер фосфат е од 1 до
50,

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi
Osaka 550-0002, JP

или римсулфурон и (2)
полиоксиалкилен
алкил

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

исклучени се состави коишто понатаму содржат
(i) сол на N-фосфонометилглицин, (ii) сол на

(72) YOSHII, Hiroshi and YAMADA, Ryu
(54) ХЕРБИЦИДЕН СОСТАВ

полиоксиалкилен
полистирилфенил
етер
фосфат естер, (iii) згуснувач и (iv) вода, во

(57) 1 Хербициден состав којшто содржи (1)

којашто

хербицидно сулфонилуреа соединение или
негова сол и (2) полиоксиалкилен (POA) алкил

флазасулфурон или римсулфурон се задржани
во водена континуирана фаза во цврста

естер

состојба.

(11) 7476
(21) 2017/321

фосфат

или

негова

со условот дека кога (1) содржи флазасулфурон

сол,

кадешто
хербицидното
сулфонилуреа
соединение или негова сол е барем еден член

Патенти

1,

има

исклучените

уште

13

содржи сол на
етер
фосфат,

состави

патентни

на

барања.
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(51) A 61K 31/57, A 61K 47/32, A 61K 9/14, A

15, rue Béranger 75003 Paris, FR

61K 9/20, A 61K 9/48, A 61P 15/00, A 61P 15/18

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 7477

(13) Т1

(21) 2017/322

(22) 04/05/2017
(45) 31/12/2017

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BATTUNG, Florian; JUVIN, Pierre-Yves;
HECQ, Jérôme and COLIN, Aude
(54) ПРОИЗВОД НА КО-МИКРОНИЗАЦИЈА

(30) FR20120060605 08/11/2012 FR
(96) 07/11/2013 EP13801640.7

КОЈ ОПФАЌА СЕЛЕКТИВЕН МОДУЛАТОР НА
ПРОГЕСТЕРОНСКИ РЕЦЕПТОР

(97) 15/02/2017 EP2916823
(73) Laboratoire HRA Pharma

(57)
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,

има

уште

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07K 1/34, A 61K 39/36, A 61K 36/00, A

(54) НАМАЛУВАЊЕ НА ИН ВИТРО

61K 39/35

ГЕНОТОКСИЧНОСТА НА ЕКСТРАКТИТЕ ОД

(11) 7478
(21) 2017/323

(13) Т1
(22) 05/05/2017

ПОЛЕН СО ОТСТРАНУВАЊЕ НА
ФЛАВОНОИДИТЕ

(45) 31/12/2017
(30) EP20090174479 29/10/2009 -- and

(57)
1 Метод за намалување на in vitro
генотоксичноста на екстрактот од полен кој

EP20090305517 05/06/2009 -(96) 07/06/2010 EP10724799.1

содржи чекор кој се состои од намалување на
количината на флавоноидите во екстрактот од

(97) 12/04/2017 EP2459217
(73) STALLERGENES
6, rue Alexis de Tocqueville

полен

92160 Antony, FR

бикарбонат, и чекор на стерилна филтрација
низ
0.22
µм
филтер.

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) MOINGEON, Philippe; BATARD, Thierry and

со ултрафилтрација на екстрактот од

полен изведена низ 1-10 кDa мембрана со
најмалку 5 волумени од раствор на амониум

1,

има

уште

8

патентни

барања.

VILLET, Bertrand

Патенти
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31 Декември 2017

гастро

(51) A 61K 9/20

резистентна

дозна

форма

со

(11) 7479

(13) Т1

контролирано

(21) 2017/324

(22) 05/05/2017

ослободувањето на диметилфумаратот – кога е
подложено на тест на разложување со

(45) 31/12/2017

ослободување,

каде

што

(30) DK20040001546 08/10/2004 DK;
DK20040001736 10/11/2004 DK;

користење на 0.1 N хлороводородна киселина
како медиум за разложување во текот на

DK20050000211 11/02/2005 DK;
DK20050000419 23/03/2005 DK and

првите 2 часа од тестот, а потоа 0.05 M фосфат
бафер pH 6.5 како медиум за разложување,

DK20050691513P 16/06/2005 DK

каде

(96) 07/10/2005 EP14172390
(97) 08/02/2017 EP2801354
(73) Forward Pharma A/S
Østergade 24 A 1. 1100 København K, DK

одредува
како
што
е
опи¬шано
во
Фармакопејата на Соединетите Американски

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

кошница
за
капсула
и
апаратура
за
разложување со лопатки за таблета - е

(72) Nilsson, Henrik; Schönharting, Florian; Müller,

следниот:

Bernd, W. and Robinson, Joseph, R.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ СО

во првите 3 часа по почетокот на тестот

КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ КОИ
ШТО СОДРЖАТ ЕСТЕР НА ФУМАРНА

најмногу 70% w/w од вкупната количина на
диме¬тилфумаратот содржан во составот е

КИСЕЛИНА

ослободен,
а
во првите 4 часа по почетокот на тестот

(57) 1 Фармацевтски состав со контролирано

најмногу 92% w/w од вкупната количина на

ослободување за орална употреба кој што се
состои од диметилфумарат како активна

диме¬тилфумаратот

супстанца, каде што фармацевтскиот состав е

1,

182 | С т р а н а

што

профилот

на

разложување

се

Држави на температура од 37°C и брзина на
ротација од 100 rpm со користење на ротирачка

има

уште

е
4

патентни

ослободен.
барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) C 07D 215/56, A 61K 31/445

CONNELLY, Patrick; ROWE, William;

(11) 7480

(13) Т1

COSTACHE, Adriana; FENG, Yushi and

(21) 2017/325

(22) 05/05/2017

TRUDEAU, Martin
(54) ЦВРСТИ ОБЛИЦИ НА H-[2,4-БИС(1,1-

(45) 31/12/2017
(30) US20050754381P 28/12/2005 US
(96) 28/12/2006 EP06848237.1

ДИМЕТИЛЕТИЛ)-5-ХИДРОКСИФЕНИЛ]-1, 4ДИХИДРО-4-ОКСОХИНОЛИН-3-

(97) 08/02/2017 EP1993360
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated

КАРБОКСАМИД
(57) 1 1.

Цврста дисперзија која содржи

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

аморфен

Н-[2,4-бис(1,11-диметилетил)-5-

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

хидроксифенил]-1,4-дихидро-4-оксохинолин-3карбоксамид.

(72) KRAWIEC, Mariusz; HURTER, Patricia;
GONG, Yuchuan; YOUNG, Christopher R.;

1,

Патенти

има

уште

16

патентни

барања.
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(51) C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 25/00

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

(11) 7533
(21) 2017/326

(13) Т1
(22) 05/05/2017

(72) CZIBULA, László; ÁGAINÉ CSONGOR, Éva;
SEBÖK, Ferenc; DOMÁNY, György and

(45) 31/12/2017
(30) HU0700339 11/05/2007 HU

GREINER, István
(54) ПИПЕРАЗИН СОЛИ КАКО D3/D2

(96) 13/05/2008 EP08750834.7
(97) 22/03/2017 EP2155696
(73) Richter Gedeon Nyrt.

АНТАГОНИСТИ

1103 Budapest, HU
(74) Друштво за застапување од областа на

циклохекси¬ла-мин монохидрохлорид и/или
хидрати
и/или
нивни
солвати.

индустриската сопственост ЖИВКО

1,
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(57)

1

Транс 4-{2-[4-(2,3-дихлорофенил)-

пиперазин-1-ил]-етил}-N,N-диметилкарбамоил-

има

уште

13

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(51) A 01N 25/04, A 01N 49/00, A 01N 55/00, A

(57) 1 Состав за употреба при третирање или

01N 55/10, A 01N 65/00, A 61K 31/695

профилaкса на човек или животно кои што се

(11) 7534
(21) 2017/327

(13) Т1
(22) 05/05/2017

нападнати од ектопаразити, кој што содржи
мешавина од носител и активен агенс со

(45) 31/12/2017
(30) G 0912209 14/07/2009 GB and GB0908226

тиксотропен адитив за да се згусне составот
кога се користи и со емулгатор кој што делува

14/05/2009 GB
(96) 12/05/2010 EP10718271.9

како стабилизирачки емулга-тор со вода за да
се олесни плакнењето на составот по

(97) 12/04/2017 EP2429284
(73) Thornton & Ross Limited
Huddersfield HD7 5QH, GB

употребата,

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

центистокови, а активниот агенс содржи
силоксан со постојан висок вискозитет чиј што

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

има вискозитет е најмалку 1000 центистокови,
при што и силоксанот со низок вискозитет и

(72) COOPER, Nigel
(54) МЕТОД И СОСТАВ ЗА КОНТРОЛА НА
ЕКТОПАРАЗИТИ

силоксанот со висок вискозитет има¬ат точка

Патенти

при

што

носителот

содржи

пос¬т¬ојан силоксан со низок вискозитет, чиј
што вискозитет е во распон од 10 до 1000

на палење во затворен сад од најмалку 100оС.
1,
има
уште
13
патентни
барања.
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втора

(51) A 61M 5/315, A 61M 5/20

допирна

површина

изложена

кон

(11) 7535

(13) Т1

наведениот член за заклучување за контакт со

(21) 2017/328

(22) 05/05/2017

наведентата
прва
допирна
наведениот контакт на првите

(45) 31/12/2017

површина,
и вторите

(30) US201361782929P 14/03/2013 US
(96) 07/03/2014 EP14712521.5

наведени површини го ограничува движењето
на преднапрегнатиот елемент во прва

(97) 19/04/2017 EP2968767
(73) Eli Lilly and Company

надолжна
насока;
најмалку една од наведените први и втори

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,

допирни површини се спречени да постигнат

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ефект на трансформација на кружно вo
линеарно движење помеѓу наведените први и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FOURT, Jesse Arnold and SIMPSON,

втори
наведениот

Bradley James
(54) АКТИВАТОРСКИ СКЛОП ЗА УРЕД ЗА

наведеното копче е поставено во прва
надолжна позиција, ја доведува блокираната

АВТОМАТСКО ВБРИЗГУВАЊЕ

површина во допир со наведениот контактно

(57)
1
Активаторски склоп за уред за
автоматско вбризгување којшто вклучува

копче за да се спречи ротација на наведениот
член за заклучување во прв аголен правец,

преднапрегнат
елемент
и
куќиште,
преднапрегнатиот елемент е во можност да

пришто спречувањето на ротацијата ја одржува
втората контактна површина во контакт со

биде откочен со дејство на активаторскиот
склоп се цел поместување во првa надолжна

наведената
наведениот

прва допирна површина; и
елемент за блокирање, кога

насока во однос на куќиштето, активаторскиот

наведеното

копче

склоп

содржи:

надолжна позиција, ja ослободува блокираната
површина од наведеното контактнио копче за

копче кое се притиска од страна на корисникот,
наведеното коопче може да се помести во прва

да му овозможи на членот за заклучување, под
влијание на ефект на трансформација на

надолжна насока во однос на куќиштето од
прва надолжна позиција кон втора надолжна

кружно вo линерарно движење помеѓу
наведените први и втори допирни површини

позиција, наведеното копче вклучува елемент

така

за блокирање вклучувајќи блокирана површина
и вдлабната површина, наведената вдлабната

преднапрегнат во прва надолжна насока, за да
ротира такашто наведеното контактно копче се

површина е одалечена во прва аголна насока
од
наведената
блокирана
површина;

поместува во кружна насока во правец на
наведената вдлабната површина, наведените

прва допирна површина изложена кон
преднапрегнатиот елемент и подвижна со него;

први и втори допирни површини се одвојуваат
кога наведениот член за заклучување ротира за

член за заклучување подржан во рамките на

да го ослободи преднапрегнатиот елемент за

наведеното куќиште за да ротира со него,
наведениот член за заклучување вклучува

движење

во

елемент

1,

уште

за
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допир

со

копчето;

што

има

допирни
елемент за

е

површини;
блокирање, кога

поставено

преднапрегнатиот

прва
5

во

втора

елемент

аксијална
патентни

е

насока.
барања.
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(51) A 61K 39/395, A 61K 31/573

(54) СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕСАКАНИ

(11) 7537

(13) Т1

ПОСЛЕДИЦИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД CD3

(21) 2017/329

(22) 05/05/2017

СПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧКИ ДОМЕНИ

(45) 31/12/2017

(57)

1

Глукокортикоид (GC) за употреба во

(30) US20100412229P 10/11/2010 US
(96) 27/10/2011 EP11788077.3

метод за подобрување, третирање или
профилакса
на
нев¬ро¬лошки
несакани

(97) 08/03/2017 EP2637670
(73) Amgen Research (Munich) GmbH

настани предизвикани со давањето на CD3
врзувачки домен, каде што GC се дава пред да

Staffelseestrasse 2 81477 München, DE

се даде првата доза на CD3 врзувачкиот домен

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

и пред да се даде втората доза и/или третата
доза
на
CD3
врзувачки
домен.

(72) ZUGMAIER, Gerhard; NAGORSEN, Dirk and
SCHEELE, Juergen

1,
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уште
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патентни
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(51) C 07K 16/18, C 07K 16/22, C 07K 14/51, C

One Amgen Center Drive Thousand Oaks,

12N 15/63, A 61K 39/00

California 91320-1799, US

(11) 7538
(21) 2017/330

(13) Т1
(22) 05/05/2017

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(45) 31/12/2017
(30) US20050677583P 03/05/2005 US;

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

US20060410540 25/04/2006 US;
US20060776847P 24/02/2006 US;

(72) Paszty, Christopher; Henry, Alistair James;
Hoffmann, Kelly Sue; Latham, John; Lu, Hsieng

US20060782244P 13/03/2006 US and

Sen; Winters, Aaron George; Winkler, David;

US20060792645P 17/04/2006 US
(96) 28/04/2006 EP10014373.4

Robinson, Martyn Kim and Lawson, Alastair
(54) ЕПИТОПИ НА СКЛЕРОСТИН

(97) 22/02/2017 EP2301961
(73) Amgen Inc.

(57)

Патенти

,

има

уште

патентни

барања.
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(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395

(54) ОСИРОМАШУВАЧКИ АГЕНСИ НА В-

(11) 7558

(13) Т1

КЛЕТКА, КАКО ANTI-CD20 АНТИТЕЛАТА ИЛИ

(21) 2017/332

(22) 08/05/2017

ФРАГМЕНТИ ОД ИСТИТЕ ЗА ТРЕТМАНОТ НА
СИНДРОМ НА ХРОНИЧЕН ЗАМОР

(45) 31/12/2017
(30) EP20080000006 02/01/2008 -- and
US20080018551 02/01/2008 US

(57) 1 Осиромашувачки агенс на B-клетка за
употреба во третман на синдром на хроничен

(96) 02/01/2009 EP09700128.3
(97) 29/03/2017 EP2235060
(73) Bergen Teknologioverføring AS

умор и мијалгичен енцефаломилитис каде
осиромашувачки агенс на B- клетка претставува

Thormøhlensgate 55 5008 Bergen, NO

антитела или CD20- антителен
фрагмент
од

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MELLA, Olav and FLUGE, Øystein
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B-клетка

1,

има

со

осиромашувачки

уште

8

анти

патентни

CD20

сврзувачки
истите.
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(51) C 08L 23/20, A 41D 19/015

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 7557

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2017/333

(22) 08/05/2017

(72) LUCAS, David, M.; AMARASEKERA, Sugath;
NARASIMHAN, Dave and KUNG, Adeline, Ai Lin
(54) СО НАТОПУВАЊЕ ФОРМИРАН
СИНТЕТИЧКИ ПОЛИИЗОПРЕН ЛАТЕКС

(45) 31/12/2017
(30) US20080049637 01/05/2008 US and
US20080194118 19/08/2008 US
(96) 27/04/2009 EP09739504.0
(97) 22/02/2017 EP2280618
(73) Ansell Healthcare Products LLC

АРТИКЛИ СО ПОДОБРЕНИ ИНТРАЧЕСТИЧНИ
И ИНТЕРЧЕСТИЧНИ НАКРСНИ ВРСКИ
(57)

,

има

уште

патентни

барања.

200 Schulz Drive Red Bank, NJ 07701, US
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(51) A 61K 31/519, A 61K 9/48, A 61K 9/20

(57) 1 Фармацевтски состав назначено со тоа,

(11) 7556

(13) Т1

што

(21) 2017/334

(22) 08/05/2017

{11S-[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4дифлуорофенил)циклопропил]-амино}-5-

(45) 31/12/2017

содржи:

(30) US823083P 21/08/2006 US
(96) 20/08/2007 EP07794121.9

(пропилтио)-3H-1,2,3-триазоло[4,5d]пиримидин-3-ил)-5-(2-хидроксиетокси)-

(97) 22/03/2017 EP2056832
(73) AstraZeneca AB

циклопентан-1,2-диол;
полнач што е мешавина од манитол и дибазен

151 85 Södertälje , SE

калциум

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

врзувач што е хидроксипропил целулоза;
дезинтегрант што е натриум скроб гликолат; и

(72) BANKS, Simon
(54) СОСТАВИ, ПОГОДНИ ЗА ОРАЛНА

еден

АДМИНИСТРАЦИЈА, ШТО СОДРЖАТ
ТРИАЗОЛО [4,5-D]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТ

1,
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фосфат

или
има

уште

повеќе
8

патентни

дихидрат;

лубриканти.
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електролитски медиум што содржи мешавина

(51) C 25B 9/00, C 25B 3/04
(11) 7555

(13) Т1

од

(21) 2017/335

(22) 08/05/2017

(ц) поврзување на првиот и вториот реакцион
сад (12, 14) со средства за поврзување

(45) 31/12/2017

вода

и

јаглерод

диоксид;

(30) ZA200907752 04/11/2009 -- and
ZA201006338 03/09/2010 --

дефинирани од една или повеќе цевка/и (16)
што содржи течен електролитски медиум;

(96) 04/11/2010 EP10785218.8
(97) 15/02/2017 EP2496735
(73) FFGF Limited

(д) нанесување директна електрична струја на
позитивната електрода (34) и негативната

Sea Meadow House Road Town Tortola, VG

• формираат јаглеводороди, како на пример
метан, на негативната електрода (32) во садот

електрода

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WOLFOWITZ, Steven, Alan
(54) ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАГЛЕВОДОРОДИ

(32)

за

да

се:

за
реакција
(12);
и
• формира кислород на позитивната електрода

на

(34)
во
садот
за
реакција
(14);
назначено со тоа, што садовите за реакција (12)

јаглеводороди од јаглерод диоксид и вода ги

и (14) оперираат на притисок од над 5.2 bar (5.1

вклучува
чекорите
на:
(a) обезбедување прв сад за реакција (14) што

atm) и на различни температури, при што
првиот сад за реакција (14) работи на

содржи позитивна електрода (34) и течен
електролитски медиум што содржи вода и

температура од 20 °C до 30 °C, и вториот сад за
реакција (12) работи на температура од 50 °C

јонизирачки
материјал;
(б) обезбедување втор сад за реакција (12) што

до

содржи a негативна електрода (32) и течен

1,

(57)

1

Патенти

Метода

за

производството

200
има

уште

11

°C.
патентни

барања.
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(51) A 61K 39/295, A 61P 31/12, A 61P 31/04

-

алуминиум

оксид

хидроксид

(AlOOH),

(11) 7554

(13) Т1

- еден хепатит Б површински антиген (HBsAg),

(21) 2017/336

(22) 08/05/2017

- еден Haemophilus influenzae тип б (Hib)
антиген составен од капсуларен полисахарид

(45) 31/12/2017
(30) FR1250464 17/01/2012 FR
(96) 17/01/2013 EP13704171.1

коњугиран
за
носечки
протеин,
во која хепатит Б површинскиот антиген се чува

(97) 01/03/2016 EP2804628
(73) Sanofi Pasteur

адсорбиран на AlOOH, каде што Hib антигенот
се
чува
неадсорбиран,

2, avenue Pont Pasteur 69367 Lyon Cedex 07,

каде

FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

- хепатит Б површинскиот антиген е адсорбиран
на AlOOH со цел да се добие AlOOH/HBsAg

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) CHACORNAC, Isabelle; LENTSCH GRAF,

комплекс,
- наведениот AlOOH/HBsAg комплекс е мешан

Sandrine; BERTAUX, Landry; FRANÇON, Alain
and HAU, Jean-François
(54) МЕТОДА ЗА ФОРМУЛИРАЊЕ ВАКЦИНА

со Hib антигенот во присуство на катјонски
амино киселини на концентрација од барем 100

ШТО СОДРЖИ БАРЕМ ДВА АНТИГЕНИ
СПОСОБНИ ДА СЕ АДСОРБИРААТ НА

до

АЛУМИНИУМ ОКСИХИДРОКСИД

1,

(57)

1

што:

mg/l и на фосфатни јони на концентрација од 35
45
има

уште

16

mMol/l.
патентни

барања.

Метода за подготвување течна
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при¬ла¬годена

(51) C 12Q 1/68

за

да

имобилизира

една

(11) 7553

(13) Т1

полинуклеотидна молекула или имобилизирала

(21) 2017/337

(22) 08/05/2017

поли¬нук¬леотидна молекула; доколку нема
полинуклеотидна молекула која што е веќе

(45) 31/12/2017
(30)
(96) 03/02/2012 EP12867519.6

имобили¬зи¬рана,
имобилизација
на
полинуклеотидна молекула на споменатата

(97) 05/04/2017 EP2809799
(73) Pyrobett Pte Ltd

магнетна
честичка;
жарење на олигонуклеотиден прајмер до едeн

Singapore 149555, SG

синџир

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

молекула;
дистирбуција во секој споменат отворен бунар

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

од точка која што е надвор од споменатата
платформа на серија на реагенси за

(72) CORBETT, John and CORBETT, John, Sr.
(54) РОТАЦИОНА ПЛАТФОРМА ЗА

пиросеквенцирање, каде што по еден или
повеќе чеко¬ри на споменатата дистрибуција,

СЕКВЕНЦИРАЊЕ НА НУКЛЕИНСКА

споменатата платформа се ротира доволно за

КИСЕЛИНА
Метод за пиросеквенцирање на

да секој ос¬та¬нат или неподложен на реакција
споменат
реагенс
е
во
голем
дел

полинуклеотидна
молекула,
при
што
споменатиот метод ги опфаќа следните чекори:

центрифугално отстра¬нет од секој споменат
отворен бунар и од платформата, каде што за

обезбедување ротациона платформа која што

време на ротацијата се¬која спомената
магнетната честичка се држи магнетски во секој

има

споменат

(57)

1

најмалку

сместу¬вање
површина,

еден
најмалку

отворен

за

споменатата

полинуклеотидна

отворен

бунар;

потпорна

анализа за присуство на пирофосфатна група
во секој споменат бунар, при што споменатиот

при што споменатиот отворен бунар е оформен
или димензиониран така да еден реагенс кој

чекор на анализа се состои од откривање на
светлосен сигнал во секој споменат отворен

што е во него наталожен може центрифугално
да се отстрани од споменатиот отворен бунар и

бу¬нар;
повторување

од

дистрибуција и анализирање, со што се врши

споменатата

една

бунар

на

платформа

со

доволна

на

ротација
на
споменатата
платформа;
обезбедување на најмалку една спомената

сек-венцирање
полинуклеотидна

потпорна површина во форма на магнетна
чес¬тичка за секој споменат отворен бунар,

1,

има

уште

споменатите
на

14

чекори

и
на

споменатата
молекула.
патентни

барања.

каде што споменатата потпорна површина е
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(51) C 07D 207/12, C 07D 491/04, C 07D 209/94
(11) 7550
(21) 2017/338

(13) Т1
(22) 08/05/2017
(45) 31/12/2017

(30)
(96) 22/12/2011 EP11195419.4
(97) 15/03/2017 EP2607351
(73) Cerbios-Pharma S.A.

соодветно,
кадешто

Via Figino 6 6917 Barbengo/Lugano, CH

R е линеарна или разгранета C1-C12 алкил

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

група;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Mereu, Andrea; Morosoli, Moreno;

R1 е линеарни или разгранети C1-C3 алкил
групи;

Perseghini, Mauro and Spreafico, Alessandro
(54) КОНТИНУИРАНА ПОСТАПКА ЗА

X е халоген атом или карбонат, сулфат или
трифлат;

АЛКИЛАЦИЈА НА ЦИКЛИЧНИ ТЕРЦИЕРНИ
АМИНИ
(57) 1 Постапка за континуирана алкилација на
циклични терциерни амини коишто содржат:
- континуирано внесување на раствор на
цикличен терциерен амин во соодветен
растворувач или смеса на растворувачи и
алкилирачки агенс, растворен во соодветен
растворувач или смеса на растворувачи коишто
се апротични растворувачи избрани од амиди,
нитрили и сулфоксиди,
континуиран-проток;

во

реактор

со

- одржување на температура во опсег од 20200°C;
- собирање на растворот којшто гсодржи чисто
кватернерно
амониум
соединение;
- изолирање на чистото кватернерно циклично
амониум

соединение;

кадешто споменатите циклични терциерни
амини и катернерни циклични амониум
соединенија се соединенија со општа формула

Патенти

и A е радикално формирање на опционално
супституиран моноцикличен, бицикличен или
трицикличен

прстен

со

азотен

атом,

споменатиот прстен е избран од опционално
супституираните моноциклични прстени коишто
имаат од 4 до 7 атоми, опционално вклучувајќи
1 или 2 хетероатоми избрани од N, O и S, во
дополнение на азотниот атом кон којшто тие се
сврзани;
опционално
супституирани
бициклични прстени коишто имаат од 6 до 9
атоми, опционално вклучувајќи 1 или 2
хетероатоми избрани од N, O и S, во
дополнение на азотниот атом кон којшто тие се
сврзани;
и
опционално
супституиран
трицикличен прстен којшто има од 8 до 12
атоми, опционално вклучувајќи 1 или 2
хетероатоми

избрани

од

N,

O

и

S,

во

дополнение на азотниот атом кон којшто тие се
сврзани.
1,

има

уште

18

патентни

барања.
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(51) C 07D 207/34, C 07D 487/04, C 07D 519/00,

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА

C 07F 7/18

ИНХИБИТОРИ НА НУКЛЕОЗИДЕН

(11) 7549
(21) 2017/340

(13) Т1
(22) 09/05/2017

МЕТАБОЛИЗАМ
(57)

1

Соединение

со

формулата:

(45) 31/12/2017
(30) NZ19990335090 08/04/1999 NZ and
NZ19990336168 08/06/1999 NZ
(96) 07/04/2000 EP09150953.9
(97) 01/03/2017 EP2077268
(73) Victoria Link Limited and Albert Einstein
College of Medicine, Inc.
EA 120, Easterfield Building Kelburn Parade
Wellington 6140, NZ and 1300 Morris Park
Avenue Bronx, NY 10461, US

кадешто Y е несупституиран или супституиран
алкил или арилалкил група којашто има 1 до 8
јаглеродни
атоми.

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

1,

има

уште

7

патентни

барања.

(72) Furneaux, Richard Hubert; Tyler, Peter
Charles and Schramm, Vern L.
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(51) A 61K 31/437, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A

(72) MAFFEI, Paola; VISCOMI, Giuseppe,

61K 47/36, A 61K 9/50, A 61K 9/16, A 61K 9/20,

Claudio; BACHETTI, Milena and BOTTONI,

A 61K 9/28, A 61K 47/38
(11) 7546

(13) Т1

Giuseppe
(54) УПОТРЕБА НА ПОЛИОЛИ ЗА ДА СЕ

(21) 2017/341

(22) 10/05/2017
(45) 31/12/2017

ДОБИЈАТ СТАБИЛНИ ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ
НА РИФАКСИМИН

(30) IT2006MI01692 05/09/2006 IT
(96) 31/07/2007 EP07804680.2

(57)
1
Употреба на едно или повеќе
соединенија
коишто
носат
барем
две

(97) 19/04/2017 EP2059232
(73) ALFA WASSERMANN S.p.A.
Via Enrico Fermi, 1 65020 Alanno (PE), IT

хидроксилни

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

1,

Патенти

групи

растворени

во

воден

раствор за да се стабилизираат полиморфните
форми
на
рифаксимин.
има

уште

13

патентни

барања.
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(51) H 04N 19/103, H 04N 19/96, H 04N 19/122, H

вид

04N 19/137, H 04N 19/139, H 04N 19/157, H 04N

процесорот е конфигуриран за синтаксичка

19/176, H 04N 19/30, H 04N 19/33, H 04N 19/46,
H 04N 19/50, H 04N 19/503, H 04N 19/51, H 04N

анализа, од битовата секвенца, , информација
за одредување на максимална големина на

19/537, H 04N 19/543, H 04N 19/61, H 04N 19/70,
H 04N 19/119

кодирана единица и поделената информација
покажува дали кодирана единица е поделена

(11) 7531
(21) 2017/344

на

партиција,

и

(13) Т1
(22) 11/05/2017

во помали кодирани единици, делење на
сликата во множество на максимални кодирани

(45) 31/12/2017

единици,

и

хиерархиско

делење

на

на

(30) KR20090121400 08/12/2009 KR
(96) 08/12/2010 EP15159952.9

максималната
кодирана
единица
помеѓу
множеството на максимално кодирање во

(97) 10/05/2017 EP2908525
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

барем една од кодираните единици со
длабочина согласно поделената информација,

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

кога
поделената
информација
покажува
делење на кодирана единица со постојна

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

длабочина, процесорот е конфигуриран за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Cheon, Min-Su; Lee, Sun-Il and Han, Woo-Jin
(54) Уред за декодирање на видео со
предвидување на движење со употреба на

делење на кодираната единица со постојна
длабочина во квадратни кодирани единици со

арбитрарна партиција
(57) 1 Уред за декодирање на видео, уредот

делење на кодираната единица со постојна
длабочина, процесорот е конфигуриран за

содржи:

делење на кодираната единица со постојна

процесор
одредување

за:
кодирана

длабочина во партициите со употреба на
информација околу видот на партиција на

единица
вклучена
во
максималната
кодирана единица со употреба на поделената

кодираната единица од постојната длабочина,
кога информацијата околу видот на партиција

информација разложена од примената битова
секвенца;

открива симетричен вид на партиција,
процесорот е конфигуриран за одредување на

одредување на партициите за изведба на меѓу

партиции со делење на најмалку една висина и

предвидување
на
кодирана
единица помеѓу барем од едната кодирана

ширина на кодираната единица во согласност
со
симетричен
однос
од
1:1,
и

единица, со употреба на информација за видот
на
партиција
на
кодираната
единица,

кога информацијата околу видот на партиција
на кодираната единица открива асиметричен

разложена од примената битова секвенца;; и
изведба
на
компeнзација
на
движење

вид на партиција, процесорот е конфигуриран
за одредување на партиции добиени со делење

употребувајќи ги партициите за кодираната

на една висина и ширина на кодираната

единица,
се
карактеризира

единица во согласност со асиметричен однос
од
1:3
или
3:1.

на

конфигуриран
најмалку една

помала
длабочина,
и
кога поделената информација покажува не-

со

тоашто:

информацијата околу видот на партицијата
покажува дали видот на партиција е

1,

има

уште

1

патентни

барања.

симетричен вид на партиција или асиметричен
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(51) A 61K 31/422, A 61K 31/4985, A 61K 9/48, A
61K 9/20, A 61K 9/00, A 61K 45/06, A 61K 31/53,

(97) 29/03/2017 EP2637664
(73) Gilead Sciences, Inc.

A 61K 31/505, A 61K 31/519, A 61P 13/12, A 61P
11/06, A 61P 11/00, A 61P 9/10, A 61P 9/00, A

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US

61P 9/12
(11) 7529

(13) Т1

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

(21) 2017/345

(22) 12/05/2017
(45) 31/12/2017

(30) US201161490454P 26/05/2011 US;

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(72) BELARDINELLI, Luiz; SHRYOCK, John;
GILLIES, Hunter, Campbell; LIANG, Faquan and

US201161497475P 15/06/2011 US and
US393529P 15/10/2010 US

YANG, Suya
(54) Состави и методи за лекување на
белодробна хипертензија

(96) 14/10/2011 EP11833507.4

(57)
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,
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(51) C 07D 403/06, C 07D 471/04, C 07D 413/12,
C 07D 239/70, C 07D 401/04, C 07D 401/06, C

R1.1 е независно избран од групата составена

07D 401/12, C 07D 487/04, C 07D 403/12, C 07D
405/06, C 07D 405/12, C 07D 409/12, A 61K

од
C1-6-алкил-,
халоалкили

31/517, A 61P 19/02, A 61P 11/06
(11) 7528
(13) Т1

R1.2 е HO-C1-6-алкил- или R1.1-O-C1-6-алкил-;
R1.3 е независно избран од групата составена

(21) 2017/347

од

(22) 12/05/2017

H,

C3-6-циклоалкил-,
C1-6C3-6-халоциклоалкил;

HO-,

R1.1

и

R1.2;

(45) 31/12/2017
(30) EP20130154256 06/02/2013 --

R2

(96) 05/02/2014 EP14705723.6
(97) 12/04/2017 EP2953943
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,

хетероарил, кадешто еден или два елементи се
заменети со елемент независно избрани од

DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

независно избран од групата составена од
халоген, C1-4-алкил-, C1-4-халоалкил- и C1-4-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

алкил-O-;

(72) OOST, Thorsten; GNAMM, Christian;
PETERS, Stefan; HOESCH, Holger and RIES,

R3 е остаток независно избран од групата
составена
од

Uwe Jörg
(54) СУПСТИТУИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ

•

ДИХИДРОПИРИМИДИНОНИ И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА

•
•

R3.2(O)C-;
R3.2O(O)C-;

АКТИВНОСТ НА НЕУТРОФИЛНА ЕЛАСТАЗА

•

R3.2O(O)C-A-;

(57)

1

Соединение

со

формула

1

е

фенил

или

пет-

или

шест-член

групата составена од N, O или S; секој прстен
опционално супституиран со супституент

•
•
•

R3.1

R3.2S-;

R3.2(O)S-;
(R3.2)2N(O)C

-;

R3.2(O)2S-;
и
(R3.2)2N(O)C-A-;

R3.1 e независно избран од групата составена
од H, R3.3, R3.4, C1-6-алкил-C3-6-циклоалкили

C3-6-циклоалкил-C1-6-алкил-,

секој

опционално супституиран со еден или два
супституенти независно избрани од R3.1.1-;
кадешто

R3.1.1 е избран од групата составена од HO-,

R1 e фенил или пет - или шест-член
хетероарил, кадешто еден, два или три

халоген, NC-, R3.3O-, R3.5, R3.6 и R3.7 или
R3.1.1 означува прстен независно избран од

елементи се заменети со елемент независно
избран од групата составена од N, O или S;

фенил и четири-член хетероцикличен прстен

секој прстен опционално супституиран со еден,

којшто содржи еден елемент независно избран
од помеѓу N, O, S, S(O) и S(O)2;

два или три супституенти независно избрани од
групата составена од халоген, O2N-, NC-, H2N-,

R3.1.1
означува
петили
шест-член
хетероцикличен или хетероарил прстен којшто

HO-, R1.1, R1.1O-, R1.2, R1.3S-, R1.3(O)S- и
R1.3(O)2S-;

содржи еден, два или три елементи независно
избрани од помеѓу N, O, S, S(O) и S(O)2;

Патенти
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секој од прстените е опционално супституиран

R3.4 е HO-C1-6-алкил- или R3.3-O-C1-6-алкил-

со

,

еден

или

два

супституенти

независно

избрани од помеѓу HO-, O=, халоген, NC-, R3.3,
R3.3O-, R3.3-(O)C-, R3.4, R3.5, R3.6 и R3.7 или

R3.5 е независно избран од групата составена
од H2N-, R3.3-HN-, (R3.3)2N-, R3.3-(O)C-HN- и

два

R3.8;

R3.3-(O)C-(R3.3)N-;
R3.6 е независно избран од групата составена

R3.2 е независно избран од помеѓу R3.1, фенил
и пет- или шест-член хетероцикличен или

од
R3.3-(O)S-,
R3.3-(O)2S-,
R3.3(HN)S-,
R3.3(HN)(O)S-, R3.3(R3.3N)S-, R3.3(R3.3N)(O)S-

хетероарил прстен којшто содржи еден, два или

, R3.3(R3.4N)S-, R3.3(R3.4N)(O)S-; R3.3(NC-N)S

три елементи независно избран од помеѓу N, O,
S, S(O) и S(O)2; секој прстен опционално

and
R3.3(NC-N)(O)S-;
R3.7 е независно избран од групата составена

супституиран со еден или два супституенти
независно избрани од помеѓу HO-, O=, NC-,

од HO(O)C-, H2N(O)C-, R3.3-O-(O)C-, R3.3 -NH(O)Cи
(R3.3)2N-(O)C-;

халоген, R3.3, R3.3O-, R3.3-(O)C-, R3.4, R3.5,
R3.6 и R3.7 или два супституенти се заедно

R3.8 е независно избран од групата составена
од C1-6-алкилен и C1-6-халоалкилен, кадешто

R3.8;

опционално

или два R3.2 се заедно три-, четири-, пет- или
шест-член моноцикличен или шест, седум-,

заменети со -HN-, -(R3.3)N-, -(R3.4)N-, (R3.3(O)C-)N-, -(R3.4(O)C-)N-, -O-, -S-, -S(O) -

осум-, девет- или десет- член бицикличен
хетероцикличен
или
хетероарил
прстен

или
-S(O)2-;
A е -CH2-, -CH2-CH2- или -CH2-CH2-CH2-;

опционално содржи дополнително за азотот
еден или два елементи независно избрани од

опционално супституиран со еден или два
супституенти независно избран од групата

помеѓу N, O, S, S(O) и S(O)2; опционално

составена од халоген, R3.3 , R3.3O- и R3.4 или

супституиран со еден или два супституенти,
независно избрани од помеѓу HO-, F, O=, NC-,

два

R3.3, R3.3O-, R3.3-(O)C-, R3.4, R3.5, R3.6, R3.7,
фенил и пет- или шест-член хетероцикличен

R4 е независно избран од групата составена од
халоген, C1-6-алкил-, C3-6-циклоалкил-, C1-6-

или хетероарил прстен којшто содржи еден, два
или три елементи независно избрани од помеѓу

халоалкил- и C3-6-халоциклоалкил; или два R4
се
заедно
C1-6-алкилен
или
C1-6-

N, O, S, S(O) и S(O)2; или два супституенти се

халоалкилен;

заедно

m

супституенти

се

заедно

R3.8;

R3.3 е независно избран од групата составена
од
C1-6-алкил-,
C3-6-циклоалкил-,
C1-6-

или

халоалкил-

1,
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и

C3-6-халоциклоалкил;

една

или

супституенти

е

две

CH2-групи

заедно
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1

се

или

негова
има

уште
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/495, A 61P 29/00, A

аралкил,

61P 25/00

халоалкокси,
(13) Т1
(22) 12/05/2017

(11) 7527
(21) 2017/348

хетероарил,

хидроксил,

алкоксиалкокси,

карбокси,
алкилкарбонилокси,

алкокси,

алкиламино,

алкоксикарбонил,
алкилкарбониламино,

(45) 31/12/2017
(30) EP20100305343 02/04/2010 -- and

халоалкилкарбониламино,
алкилкарбамоил,

US20100379028P 01/09/2010 US
(96) 04/04/2011 EP11711922.2

алкилкарбамоиламино,
халоалкилсулфонил,

(97) 15/03/2017 EP2552920
(73) OGEDA SA
Rue Adrienne Bolland 47 6041 Charleroi, BE

алкилсулфамоил,

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

или халоалкилендиокси група, или
супституенти формираат циклоалкил

(72) DUTHEUIL, Guillaume; HOVEYDA, Hamid;
ROY, Marie-Odile and FRASER, Graeme Lovat
(54) НОВИ СОЕДИНЕНИЈА НА NK-3

хетероциклоалкил
половина
заедно
со
циклоалкилот или хетероциклоалкил група се

РЕЦЕПТОРНИ СЕЛЕКТИВНИ АНТАГОНИСТИ,
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ И МЕТОДИ ЗА

циклоалкил или хетероциклоалкил група може
да биде една или повеќе арил половина, секој

УПОТРЕБА ВО NK-3 РЕЦЕПТОРНО
ПОВРЗАНИ НАРУШУВАЊА

од споменатите супституенти е опционално
супституиран со еден или повеќе понатамошни

(57)

1

Соединение

со

формула

карбамоил,
карбамоиламино,
алкилсулфонил,
сулфамоил,

алкилсулфониламино,

халоалкилсулфониламино,
или
два
супституенти формираат алкилендиокси група
два
или

сврзани за, или фузирани за арил, хетероарил,

I:

супституент(и) избран од хало, цијано, алкил,
халоалкил, циклопропил, алкокси, халоалкокси,
хетероциклил,

арил,

хетероарилокси;
L1

хетероарил,

е

арилокси
карбонил;

R1 е H, C1-C4 алкил, арил или аралкил група,
секој од споменатите алкил, арил или аралкил
групи е опционално супституиран со една или
повеќе групa(и) избрана
од хало или
хидроксил;
R1’
R2

и негови фармацевтски прифатливи соли и
солвати,

кадешто

Ar1 е 5- до 6-членa арил или хетероарил група,
3- до 6-членa циклоалкил група, 3- до 6-членa
хетероциклил група или C3-C6 алкил група,
секоја од арил, хетероарил, циклоалкил или
хетероциклил
групите
е
опционално
супституирана со една или повеќе група(и)
избрана од хало, цијано, алкил, халоалкил,
циклоалкил, хетероалкил, хетероциклил, арил,
Патенти

е
е

H
H

или
или

C1-C4
C1-C4

алкил
алкил

група;
група;

R2’
е
H
или
C1-C4
алкил
група;
R3 е H или C1-C4 алкил група опционално
супституирана
со
еден
хидрокси;
R3’
е
H
или
C1-C4
алкил
група;
X1

и

X2

се

N;

L2 е еднинечна врска или карбонил,
Ar2 е 5- до 6-члена арил или хетероарил група,
секој од арилот, или хетероарилните групи е
опционално супституиран со една или повеќе
група(и) избрана од хало, цијано, алкил,
хидроксиалкил,
халоалкил,
циклоалкил,
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хетероалкил, хетероциклил, арил, хетероарил,

дихлорофенил,

аралкил, хетероарилалкил, хидроксил, алкокси,

дихалофенил,

халоалкокси,
алкиламино,
карбокси,
алкоксикарбонил,
алкилкарбонилокси,

дихлорофенил,
дихалофенил,

алкилкарбониламино,
халоалкилкарбониламино,

ациламино,

цијанофенил, 3-цијанофенил, 4-цијанофенил,
2,3-дицијанофенил, 2,4-дицијанофенил, 3,5-

карбамоил, алкилкарбамоил, карбамоилалкил,
карбамоиламино,
алкилкарбамоиламино,

дицијанофенил, 3-цијано-4-халофенил, 4-(C1C3алкил)фенил, 3,4-ди(C1-C3алкил)фенил, 3,5-

алкилсулфонил,

ди(C1-C3алкил)фенил, 4-(C1 халоалкил)фенил,

халоалкилсулфонил,

арилсулфонилалкил,
алкилсулфамоил,

сулфамоил,
алкилсулфониламино,

и
Ar2

е

2,4-дифлуорофенил,
2,6-

2,5-

дифлуорофенил,

3,4-дихалофенил,
3,4,5-трихалофенил,

2,63,52-

2-(C1-C3алкил)тиазол-4-ил,

5-(C1-

халоалкилсулфониламино,
или
два
супституенти формираат алкилендиокси група

C3алкил)тиазол-4-ил,
пиридин-2-ил,
4халопиридин-2-ил,
4-(C1-C3алкил)пиридин-2-

или халоалкилендиокси група, или фузирана за
арилната или хетероарилната група може да

ил,
5-(C1-C3
алкил)пиридин-2-ил,
6-(C1C3алкил)пиридин-2-ил,
кинолин-2-ил,

биде

изокинолин-3-ил,

една

или

повеќе

циклоалкил,

арил,

8-халокинолин-2-ил,

хетероциклил или хетероарил половина, секој
од споменатите супституенти е опционално

бензотиазол-2-ил,
бензотиазол-2-ил;

супституиран со еден или повеќе понатамошни
супституент(и) избран од хало, цијано, алкил,

со

халоалкил, алкокси, халоалкокси, циклоалкил,
хетероциклил опционално супституирани со

- Ar1 не е супституиран или несупституиран
пиразоло[1,5-a]пиридин-2ил ниту супституиран

алкил,

хидроксил,

или несупституиран пиразоло[1,5-a]пиримидин-

алкоксиалкил, хидроксиалкокси, алкиламино,
алкилсулфониламино, алкоксикарбониламино,

2ил
половина;
и
соединението со формула I е ниту едно од:

аминоалкокси,
алкоксикарбониламиноалкокси;

(2,4-дифлуорофенил)(3-(пиридин-2-ил)-5,6дихидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-7(8H)-

арил,

и
R1,

хетероарил,

или

кадешто,
R1’,

R2,

R2’,

R3,

кога:
R3’

се

H,

и

4,5,6,7-тетрахидро-1,3-

следните

услови:

ил)метанон;
(3-хлорофенил)(3-(пиридин-2-ил)-5,6-дихидро[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-7(8H)-ил)метанон;

L2
е
единечна
врска,
и
Ar1 е 6-член арил опционално супституиран со

2-(3-(пиридин-2-ил)-5,6,7,8-тетрахидро[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-7-

една или повеќе група(и) избрани од хало,
цијано, C1-C3 алкил, C1 халоалкил, и

карбонил)бензонитрил;
(2,6-дихлорофенил)(3-(пиридин-2-ил)-5,6-

Ar2 е 5- до 6-члена арил или хетероарил група
опционално супституирана со една или повеќе

дихидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-7(8H)ил)метанон,

група(и)

(2,3-дихлорофенил)(3-(пиридин-2-ил)-5,6-

избрана

од

хало,

C1-C3

алкил,

хидроксил, метокси, или фузирана со арил или
хетероарил група опционално супституирана со

дихидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-7(8H)ил)метанон,

една или повеќе понатамошни хало, C1-C3
алкил,
хидроксил,
метокси,

(2,3-дихлорофенил)(3-(5-метилпиридин-2-ил)5,6-дихидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-

потоа,
Ar1 е фенил, 3-халофенил, 4-халофенил, 2,3-

7(8H)-ил)метанон,
(2,3-дихлорофенил)(3-(6-метилпиридин-2-ил)-
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5,6-дихидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин7(8H)-ил)метанон.

Патенти

1,

има

уште

16

патентни

барања.
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
8C07D417/14

8C07D417/12

7427

Т1

8A61K47/36

8A61K9/00

7434

Т1

Т1

8H01L43/12

8G11C11/16

7435

Т1

Т1

8A61K31/501

8C07D401/14

7466

Т1

7447

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

7466

Т1

8C07D417/04

7448

Т1

8A01N25/14

8A01P13/00

7476

Т1

8F28D21/00

8C02F9/00

7451

Т1

8A61K9/48

8A61K9/14

7477

Т1

8C07D487/12

8C07D487/04

7453

Т1

8A61K36/00

8A61K39/35

7478

Т1

8A61P13/12

8A61K31/216

7456

Т1

8A61K39/36

8A61K39/35

7478

Т1

8A61K31/519

8C07D519/00

7472

Т1

8A61K31/445

8C07D215/56

7480

Т1

8A61P1/04

8C07D519/00

7472

Т1

8C22C38/02

8C21D6/00

7482

Т1

8A61P11/06

8C07D519/00

7472

Т1

8A61M5/20

8A61M5/315

7535

Т1

8A61P21/04

8C07D519/00

7472

Т1

8A61K39/00

8A61K39/00

7538

Т1

8A61P3/10

8C07D519/00

7472

Т1

8A61K31/57

8C07J7/00

7539

Т1

8C07K1/107

8C07K1/107

7475

Т1

8A41D19/015

8A41D19/015

7557

Т1

8C07D241/04

8C07D241/04

7533

Т1

8A61P25/00

8C07D513/04

7560

Т1

8A01N49/00

8A01N25/04

7534

Т1

8C07D209/48

8C07D317/28

7410

Т1

8A61K31/437

8A61K9/16

7546

Т1

8C07D261/08

8C07D317/28

7410

Т1

8A61K47/26

8A61K9/16

7546

Т1

8C07D303/36

8C07D317/28

7410

Т1

8A61K9/28

8A61K9/16

7547

Т1

8C07K16/30

8C07K16/28

7486

Т1

8A61P3/10

8C07D487/04

7551

Т1

8B32B21/10

8B32B7/12

7487

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

7551

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

7489

Т1

8H04N19/30

8H04N19/176

7531

Т1

8H04N19/463

8H04N19/463

7490

Т1

8H04N19/61

8H04N19/176

7531

Т1

8C02F101/20

8B01D21/30

7491

Т1

8A61P11/00

8A61K35/42

7559

Т1

8C02F103/08

8B01D21/30

7491

Т1

8C07D239/70

8C07D403/12

7528

Т1

8A61K31/55

8C07D401/04

7414

Т1

8C07D405/12

8C07D403/12

7528

Т1

8A61K33/18

8A61K38/20

7415

Т1

8A61K9/00

8A61K31/505

7529

Т1

8A61K39/395

8A61K39/00

7416

Т1

8A61P9/00

8A61K31/505

7529

Т1

8H04N19/91

8H04N19/129

7493

Т1

8A61P9/12

8A61K31/505

7529

Т1

8H04N19/122

8H04N19/129

7494

Т1

8A61K45/06

8C07K14/605

7530

Т1

8H04N19/18

8H04N19/129

7494

Т1

8C07K16/18

8C12P21/08

7420

Т1

8H04N19/109

8H04N19/129

7495

Т1

(51)
8A61P25/20

(51) основен
8C07C233/10

(11)
7442

(13)
Т1

8A01N43/08

8A01N63/02

7443

8A01N43/72

8A01N63/02

7443

8A61K38/48

8A61K38/48

8A61K9/14
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8H04N19/129

8H04N19/129

7495

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

7474

Т1

8H04N19/176

8H04N19/129

7495

Т1

8C07D491/10

8C07D401/14

7474

Т1

8C07D407/06

8C07D213/75

7499

Т1

8C07D498/04

8C07D401/14

7474

Т1

8A61P35/00

8C07D405/12

7500

Т1

8A61K38/00

8C07K14/785

7524

Т1

8B01J21/06

8B01J21/06

7503

Т1

8C07K14/785

8C07K14/785

7524

Т1

8C07D279/14

8C07D401/14

7504

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

7549

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

7504

Т1

8C07D519/00

8C07D487/04

7549

Т1

8A61P35/00

8C07D451/00

7510

Т1

8C07D207/12

8C07D207/12

7550

Т1

8C07D487/08

8C07D451/00

7510

Т1

8C07C317/22

8C07C255/53

7488

Т1

8A61P9/12

8A61K31/255

7512

Т1

8C07D207/08

8C07C255/53

7488

Т1

8C07D233/86

8C07D239/10

7513

Т1

8C07D333/60

8C07C255/53

7488

Т1

8A61K31/7008

8A61K31/7008

7514

Т1

8H04N19/137

8H04N19/176

7531

Т1

8A61K31/728

8A61K31/7008

7514

Т1

8H04N19/33

8H04N19/176

7531

Т1

8A61K33/40

8A61K31/7008

7514

Т1

8H04N19/537

8H04N19/176

7531

Т1

8C12P21/00

8C12N9/16

7515

Т1

8A61P31/12

8C07K16/24

7542

Т1

8A61K31/568

8A61K31/568

7518

Т1

8C07K14/52

8C07K16/24

7542

Т1

8A61K31/40

8A61K9/20

7521

Т1

8A61K35/42

8A61K35/42

7559

Т1

8A61K31/60

8A61K9/20

7521

Т1

8C07D405/06

8C07D403/12

7528

Т1

8A61K9/48

8A61K9/20

7521

Т1

8C07D413/12

8C07D403/12

7528

Т1

8A61K31/785

8A61K38/02

7428

Т1

8C07D487/04

8C07D403/12

7528

Т1

8A61K38/02

8A61K38/02

7428

Т1

8A61K9/48

8A61K31/505

7529

Т1

8A61P35/00

8A61K31/136

7430

Т1

8G01N33/53

8C12P21/08

7420

Т1

8C09D5/08

8C08K3/34

7437

Т1

8A61K31/454

8A61K47/26

7422

Т1

8A61P9/00

8A61K31/165

7438

Т1

8A61K9/48

8A61K47/26

7422

Т1

8C07D207/263

8A61K31/165

7438

Т1

8A61K31/4439

8C07D417/12

7427

Т1

8C07D295/096

8C07D295/096

7439

Т1

8A61P3/10

8C07D417/12

7427

Т1

8A61K9/28

8A61K9/28

7522

Т1

8A61K9/00

8A61K9/00

7434

Т1

8C07D405/14

8C07D405/12

7483

Т1

8A61K31/4439

8C07D401/14

7466

Т1

8C07K7/08

8C07K7/06

7484

Т1

8C07D405/14

8C07D401/14

7466

Т1

8B01D15/38

8B01J20/24

7462

Т1

8C07D471/04

8C07D401/14

7466

Т1

8A01N63/02

8A01N63/02

7443

Т1

8A01P13/00

8A01P13/00

7476

Т1

8C07D309/30

8A01N63/02

7443

Т1

8A61K9/14

8A61K9/14

7477

Т1

8C02F9/00

8C02F9/00

7451

Т1

8A61P15/00

8A61K9/14

7477

Т1

8A61K31/5517

8C07D487/04

7453

Т1

8C07K1/34

8A61K39/35

7478

Т1

8A61P37/00

8C07D487/04

7453

Т1

8A61K9/20

8A61K9/20

7479

Т1

8A45D29/04

8B24D3/34

7455

Т1

8C07D215/56

8C07D215/56

7480

Т1

8A61K31/185

8A61K31/216

7456

Т1

8A23L1/176

8A23L1/176

7548

Т1

8A61K31/437

8C07D519/00

7472

Т1

8C07K16/32

8C07K16/32

7481

Т1

8A61K31/438

8C07D519/00

7472

Т1

8C22C38/04

8C21D6/00

7482

Т1

8A61K31/55

8C07D519/00

7472

Т1

8C22C38/42

8C21D6/00

7482

Т1

8A61P17/06

8C07D519/00

7472

Т1

8A61K31/517

8C07D401/14

7467

Т1

Патенти

209 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

8C07D401/06

8C07D401/14

7467

Т1

8C07C243/26

8A61K31/165

7438

Т1

8C07D213/82

8C07D213/82

7468

Т1

8A61K39/085

8A61K39/085

7444

Т1

8A61K39/00

8A61K45/06

7469

Т1

8C07K14/475

8C07K19/00

7445

Т1

8A61K39/395

8A61K45/06

7469

Т1

8B32B17/10

8B32B17/10

7459

Т1

8C02F101/20

8B01D21/30

7470

Т1

8C07D207/16

8C07D207/16

7460

Т1

8A61P25/00

8C07J7/00

7539

Т1

8C07K14/47

8C07K7/06

7484

Т1

8A61K39/00

8A61K39/00

7540

Т1

8B01J20/24

8B01J20/24

7462

Т1

8C07K16/28

8A61K39/00

7540

Т1

8C02F1/78

8C02F9/02

7465

Т1

8C10K3/06

8C01B31/02

7541

Т1

8A61K31/4365

8C07D495/04

7523

Т1

8C07D493/08

8C07D317/28

7410

Т1

8A61P35/00

8C07D495/04

7523

Т1

8C07D217/26

8C07D217/26

7411

Т1

8C07C233/10

8C07C233/10

7442

Т1

8C07D413/12

8C07D217/26

7411

Т1

8A01N35/06

8A01N63/02

7443

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

7562

Т1

8C07D207/04

8A01N63/02

7443

Т1

8B65D81/26

8B65B19/02

7413

Т1

8C07D223/04

8A01N63/02

7443

Т1

8A61K39/00

8C07D471/04

7489

Т1

8C22B3/00

8C22B3/00

7449

Т1

8A61P31/12

8C07D471/04

7489

Т1

8C02F1/00

8C02F9/00

7451

Т1

8H04N19/91

8H04N19/463

7490

Т1

8C07K14/00

8A61K38/00

7452

Т1

8C02F1/00

8B01D21/30

7491

Т1

8A61K31/4709

8C07D401/14

7474

Т1

8F23J15/04

8B01D53/14

7565

Т1

8C04B20/02

8C04B7/13

7532

Т1

8C07D401/04

8C07D401/04

7414

Т1

8A61K31/495

8C07D241/04

7533

Т1

8A61P31/06

8A61K38/20

7415

Т1

8A61P25/00

8C07D241/04

7533

Т1

8A61K39/00

8A61K39/00

7416

Т1

8A01N55/00

8A01N25/04

7534

Т1

8A61K31/4188

8A61K31/4188

7426

Т1

8A01N55/10

8A01N25/04

7534

Т1

8A61P35/00

8A61K41/00

7492

Т1

8A61K47/10

8A61K9/16

7546

Т1

8H04N19/129

8H04N19/129

7494

Т1

8A61K9/20

8A61K9/16

7547

Т1

8H04N19/13

8H04N19/129

7494

Т1

8C07F7/18

8C07D487/04

7549

Т1

8H04N19/136

8H04N19/129

7495

Т1

8C07D491/04

8C07D207/12

7550

Т1

8A61K31/565

8A61K9/70

7501

Т1

8A61P25/00

8C07C255/53

7488

Т1

8C23C30/00

8C23C2/06

7506

Т1

8C07C255/57

8C07C255/53

7488

Т1

8A61K31/567

8A61K31/255

7512

Т1

8H04N19/176

8H04N19/176

7531

Т1

8C07D491/107

8C07D239/10

7513

Т1

8H04N19/46

8H04N19/176

7531

Т1

8A61K45/06

8A61K31/7008

7514

Т1

8C07D403/06

8C07D403/12

7528

Т1

8A61K8/97

8A61K31/7008

7514

Т1

8C07D409/12

8C07D403/12

7528

Т1

8C07D487/18

8C07D401/04

7517

Т1

8C07D471/04

8C07D403/12

7528

Т1

8B65D19/34

8B65D19/34

7520

Т1

8A61K31/422

8A61K31/505

7529

Т1

8A61K31/505

8A61K9/20

7521

Т1

8A61K35/14

8C12P21/08

7420

Т1

8A61K38/07

8A61K38/02

7428

Т1

8A61K31/7068

8A61K31/517

7421

Т1

8A61K38/16

8A61K38/02

7428

Т1

8A61K9/107

8A61K9/00

7434

Т1

8A61K31/136

8A61K31/136

7430

Т1

8H01L43/02

8G11C11/16

7435

Т1

8A61K31/215

8A61K31/165

7438

Т1

8A61K31/4545

8C07D401/14

7466

Т1

8C07C233/56

8A61K31/165

7438

Т1

8A61K31/541

8C07D401/14

7466

Т1
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8C07D498/04

8C07D401/14

7466

Т1

8A61K31/352

8A61K31/7008

7514

Т1

8A61K31/57

8A61K9/14

7477

Т1

8A61K31/439

8C07D401/04

7517

Т1

8A61P35/00

8C07D401/14

7467

Т1

8A61P17/00

8A61K31/136

7430

Т1

8C07D413/14

8C07D401/14

7467

Т1

8A61P31/22

8A61K31/136

7430

Т1

8A61K31/385

8A61K45/06

7469

Т1

8A61K31/737

8A61K31/737

7431

Т1

8E02F5/00

8E02F3/88

7536

Т1

8A61P37/00

8A61K31/737

7431

Т1

8A61K39/395

8A61K31/573

7537

Т1

8A61P5/00

8A61K31/165

7438

Т1

8H01B1/24

8H01B1/24

7408

Т1

8C07C241/04

8A61K31/165

7438

Т1

8A61P25/04

8C07D417/12

7485

Т1

8A61K31/495

8A61K31/495

7440

Т1

8C07D417/14

8C07D417/12

7485

Т1

8A61P1/00

8C07D405/12

7483

Т1

8C10G2/00

8C01B31/02

7541

Т1

8C07D498/04

8C07D405/12

7483

Т1

8C10J3/00

8C01B31/02

7541

Т1

8C07D403/06

8C07D207/16

7460

Т1

8A61K9/48

8A61K31/519

7556

Т1

8A61K38/39

8C07K7/06

7484

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

7558

Т1

8A61L27/54

8C07K7/06

7484

Т1

8A61P29/00

8C07D513/04

7560

Т1

8A61P29/00

8C07K7/06

7484

Т1

8A61P31/12

8C07D513/04

7560

Т1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

7461

Т1

8C07D257/04

8C07D317/28

7410

Т1

8B01J20/30

8B01J20/24

7462

Т1

8A61L27/28

8A61L27/06

7412

Т1

8E04B1/76

8E04B1/76

7464

Т1

8A61L27/50

8A61L27/06

7412

Т1

8C02F103/42

8C02F9/02

7465

Т1

8A61L31/02

8A61L27/06

7412

Т1

8C02F5/14

8C02F9/02

7465

Т1

8A61L31/14

8A61L27/06

7412

Т1

8C07D409/12

8C07D495/04

7523

Т1

8A61K39/395

8C07K16/28

7562

Т1

8A61K9/20

8A61K9/16

7409

Т1

8A61K31/4745

8C07D471/04

7489

Т1

8A61K31/165

8C07C233/10

7442

Т1

8H04N19/18

8H04N19/463

7490

Т1

8A61P1/00

8C07C233/10

7442

Т1

8C02F1/52

8B01D21/30

7491

Т1

8A61P25/00

8C07C233/10

7442

Т1

8C07K16/24

8A61K39/00

7416

Т1

8C07C233/09

8A01N63/02

7443

Т1

8A61K41/00

8A61K41/00

7492

Т1

8C07C59/42

8A01N63/02

7443

Т1

8H04N19/96

8H04N19/129

7493

Т1

8C07D307/33

8A01N63/02

7443

Т1

8H04N19/96

8H04N19/129

7494

Т1

8A61K9/20

8A61K38/48

7447

Т1

8H04N19/61

8H04N19/129

7495

Т1

8A61P1/00

8A61K38/48

7447

Т1

8C07K14/33

8A61K39/00

7496

Т1

8A61P31/14

8C07D417/04

7448

Т1

8C21C5/30

8C21C5/56

7497

Т1

8F24D17/00

8C02F9/00

7451

Т1

8A61K31/57

8A61K9/70

7501

Т1

8A61C3/06

8B24D3/34

7455

Т1

8C07D265/36

8C07D401/14

7504

Т1

8A61P43/00

8A61K31/216

7456

Т1

8C07D401/02

8C07D401/14

7504

Т1

8C07D401/10

8C07D401/14

7474

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

7508

Т1

8C07D405/14

8C07D401/14

7474

Т1

8A61K31/401

8A61K31/255

7512

Т1

8C07K14/47

8C07K1/107

7475

Т1

8A61K31/41

8A61K31/255

7512

Т1

8C04B7/13

8C04B7/13

7532

Т1

8A61K31/4178

8A61K31/255

7512

Т1

8A01N25/04

8A01N25/04

7534

Т1

8A61K31/4704

8A61K31/255

7512

Т1

8C12N15/63

8A61K39/395

7552

Т1

8A61K9/08

8C07D239/10

7513

Т1

8C07D277/30

8C07C255/53

7488

Т1
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8H04N19/119

8H04N19/176

7531

Т1

8B60R16/023

8G07C5/00

7507

Т1

8A61P11/06

8A61K31/505

7529

Т1

8G07C5/08

8G07C5/00

7507

Т1

8C12P21/08

8C12P21/08

7420

Т1

8C07D491/08

8C07D451/00

7510

Т1

8A61M5/172

8H03K17/96

7424

Т1

8C07D519/00

8C07D451/00

7510

Т1

8C07K5/037

8C07D417/12

7427

Т1

8A61K31/4184

8A61K31/255

7512

Т1

8A61K47/02

8A61K9/00

7434

Т1

8A61K45/06

8A61K31/255

7512

Т1

8G06F17/50

8G11C11/16

7435

Т1

8A61K31/4188

8C07D239/10

7513

Т1

8A61K31/44

8C07D401/14

7466

Т1

8A61K31/4196

8C07D239/10

7513

Т1

8A61K31/496

8C07D401/14

7466

Т1

8A61P35/00

8C07D239/10

7513

Т1

8A01N47/36

8A01P13/00

7476

Т1

8A61K8/38

8A61K31/7008

7514

Т1

8A61P35/00

8C07K16/32

7481

Т1

8A61P17/10

8A61K31/7008

7514

Т1

8A61P9/00

8C07D401/14

7467

Т1

8A61K47/36

8A61K31/4164

7516

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

7467

Т1

8C07D471/08

8C07D401/04

7517

Т1

8B01D21/30

8B01D21/30

7470

Т1

8C07D489/12

8C07D489/12

7519

Т1

8C02F1/00

8B01D21/30

7470

Т1

8A61K31/616

8A61K9/20

7521

Т1

8C02F1/50

8B01D21/30

7470

Т1

8A61K9/28

8A61K9/20

7521

Т1

8C02F1/72

8B01D21/30

7470

Т1

8A61K9/50

8A61K9/20

7521

Т1

8E21C50/00

8E02F3/88

7536

Т1

8A61P9/00

8A61K9/20

7521

Т1

8C07K14/51

8A61K39/00

7538

Т1

8A61P31/00

8A61K31/136

7430

Т1

8A61P31/04

8A61K39/295

7554

Т1

8A61K39/395

8C07K16/28

7432

Т1

8A61P31/12

8A61K39/295

7554

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

7432

Т1

8A61K9/20

8A61K31/519

7556

Т1

8C08K3/34

8C08K3/34

7437

Т1

8C08L23/20

8A41D19/015

7557

Т1

8A61K9/30

8A61K9/28

7522

Т1

8B32B7/12

8B32B7/12

7487

Т1

8A61K39/385

8A61K39/085

7444

Т1

8B65D5/56

8B65B19/02

7413

Т1

8A61P11/00

8C07D405/12

7483

Т1

8H04N19/13

8H04N19/463

7490

Т1

8A61P25/00

8C07D405/12

7483

Т1

8H04N19/467

8H04N19/463

7490

Т1

8C07D405/12

8C07D405/12

7483

Т1

8A61K31/70

8C07D409/10

7563

Т1

8C07K14/78

8C07K7/06

7484

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

7564

Т1

8B01J20/285

8B01J20/24

7462

Т1

8A61K38/20

8A61K38/20

7415

Т1

8C07K1/16

8B01J20/24

7462

Т1

8A61K8/02

8A61K8/02

7566

Т1

8C02F1/56

8C02F9/02

7465

Т1

8H04N19/159

8H04N19/129

7493

Т1

8A61K9/16

8A61K9/16

7409

Т1

8H04N19/136

8H04N19/129

7494

Т1

8A61P9/00

8C07C233/10

7442

Т1

8H04N19/176

8H04N19/129

7494

Т1

8C07C231/24

8C07C233/10

7442

Т1

8H04N19/18

8H04N19/129

7495

Т1

8C07D295/18

8A01N63/02

7443

Т1

8H04N19/96

8H04N19/129

7495

Т1

8F24D11/02

8C02F9/00

7451

Т1

8C07K16/12

8A61K39/00

7496

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

7453

Т1

8C07D401/06

8C07D213/75

7499

Т1

8A61B17/54

8B24D3/34

7455

Т1

8C07D409/14

8C07D213/75

7499

Т1

8A61P25/00

8C07D519/00

7472

Т1

8A61K9/70

8A61K9/70

7501

Т1

8A61P35/00

8C07D401/14

7474

Т1

8C23C2/06

8C23C2/06

7506

Т1

8A61P37/00

8C07D401/14

7474

Т1
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8A01N65/00

8A01N25/04

7534

Т1

8A61K45/06

8A61K45/06

7469

Т1

8A61K47/38

8A61K9/16

7546

Т1

8C07K16/28

8A61K45/06

7469

Т1

8A61K9/16

8A61K9/16

7546

Т1

8A61K31/573

8A61K31/573

7537

Т1

8A61K9/20

8A61K9/16

7546

Т1

8C07K16/18

8A61K39/00

7538

Т1

8A61K9/50

8A61K9/16

7547

Т1

8C12N15/63

8A61K39/00

7538

Т1

8A61K41/00

8A61K39/395

7552

Т1

8A61P13/00

8C07D417/12

7485

Т1

8A61K47/48

8A61K39/395

7552

Т1

8A61P25/02

8C07D417/12

7485

Т1

8C07C311/29

8C07C255/53

7488

Т1

8C07J7/00

8C07J7/00

7539

Т1

8C07D207/337

8C07C255/53

7488

Т1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

7553

Т1

8H04N19/103

8H04N19/176

7531

Т1

8C25B9/00

8C25B3/04

7555

Т1

8H04N19/122

8H04N19/176

7531

Т1

8A61K31/41

8C07D513/04

7560

Т1

8H04N19/139

8H04N19/176

7531

Т1

8A61P9/00

8C07D217/26

7411

Т1

8H04N19/50

8H04N19/176

7531

Т1

8C07D401/12

8C07D217/26

7411

Т1

8H04N19/51

8H04N19/176

7531

Т1

8A61L27/06

8A61L27/06

7412

Т1

8A61P37/06

8C07K16/24

7542

Т1

8A61K39/395

8C07K16/28

7486

Т1

8C12N5/18

8C07K16/24

7542

Т1

8B32B3/16

8B32B7/12

7487

Т1

8A61P25/00

8A61K31/57

7544

Т1

8H04N19/117

8H04N19/463

7490

Т1

8A61P25/00

8C07D487/04

7527

Т1

8H04N19/184

8H04N19/463

7490

Т1

8A61P11/06

8C07D403/12

7528

Т1

8C02F1/56

8B01D21/30

7491

Т1

8C07D401/12

8C07D403/12

7528

Т1

8C02F1/72

8B01D21/30

7491

Т1

8A61K31/4985

8A61K31/505

7529

Т1

8C02F1/76

8B01D21/30

7491

Т1

8A61K9/20

8A61K31/505

7529

Т1

8C02F1/78

8B01D21/30

7491

Т1

8A61P13/12

8A61K31/505

7529

Т1

8C07D401/12

8C07D401/14

7564

Т1

8A61K31/517

8A61K31/517

7421

Т1

8C07D243/26

8C07D401/04

7414

Т1

8A61P35/00

8A61K31/517

7421

Т1

8C07F9/38

8C07D401/04

7414

Т1

8A61K47/36

8A61K47/26

7422

Т1

8A61K38/00

8A61K39/00

7416

Т1

8A61P3/06

8C07D417/12

7427

Т1

8A61K8/35

8A61K8/02

7566

Т1

8A01N47/36

8A01N47/36

7433

Т1

8A61Q3/02

8A61K8/02

7566

Т1

8A61K31/405

8C07D401/14

7466

Т1

8H04N19/109

8H04N19/129

7493

Т1

8A61K31/551

8C07D401/14

7466

Т1

8H04N19/129

8H04N19/129

7493

Т1

8A61P35/00

8C07D401/14

7466

Т1

8H04N19/61

8H04N19/129

7493

Т1

8C07D401/12

8C07D401/14

7466

Т1

8H04N19/159

8H04N19/129

7494

Т1

8C07D417/14

8C07D401/14

7466

Т1

8H04N19/61

8H04N19/129

7494

Т1

8C07D487/04

8C07D401/14

7466

Т1

8H04N19/11

8H04N19/129

7495

Т1

8A01N25/30

8A01P13/00

7476

Т1

8A61K31/4704

8C07D409/12

7498

Т1

8A61K47/32

8A61K9/14

7477

Т1

8C07D409/12

8C07D409/12

7498

Т1

8A61P15/18

8A61K9/14

7477

Т1

8C07D217/22

8C07D213/75

7499

Т1

8C22C38/44

8C21D6/00

7482

Т1

8C07D405/14

8C07D213/75

7499

Т1

8C22C38/48

8C21D6/00

7482

Т1

8C07D413/14

8C07D213/75

7499

Т1

8C22C38/50

8C21D6/00

7482

Т1

8C07D405/12

8C07D405/12

7500

Т1

8A61P25/00

8C07D401/14

7467

Т1

8B01J23/30

8B01J21/06

7503

Т1
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8C23C2/26

8C23C2/06

7506

Т1

8C07K16/00

8A61K39/395

7552

Т1

8C23C2/28

8C23C2/06

7506

Т1

8C07C255/54

8C07C255/53

7488

Т1

8G07C5/00

8G07C5/00

7507

Т1

8H04N19/503

8H04N19/176

7531

Т1

8A61K38/17

8A61K38/00

7509

Т1

8H04N19/96

8H04N19/176

7531

Т1

8C07K1/00

8A61K38/00

7509

Т1

8C07J7/00

8A61K31/57

7544

Т1

8C12N9/16

8A61K38/00

7509

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

7527

Т1

8A47J42/50

8A47J31/42

7511

Т1

8C07D403/12

8C07D403/12

7528

Т1

8A61K31/403

8A61K31/255

7512

Т1

8A61K45/06

8A61K31/505

7529

Т1

8A61K31/513

8C07D239/10

7513

Т1

8A61K38/26

8C07K14/605

7530

Т1

8A61K9/48

8C07D239/10

7513

Т1

8A61K45/06

8A61K31/517

7421

Т1

8A61K31/4166

8A61K31/7008

7514

Т1

8A61K47/10

8A61K47/26

7422

Т1

8A61K8/73

8A61K31/7008

7514

Т1

8C07K7/62

8C07K7/62

7423

Т1

8A61K31/4164

8A61K31/4164

7516

Т1

8A61M5/32

8H03K17/96

7424

Т1

8A61P11/06

8A61K31/136

7430

Т1

8H03K17/96

8H03K17/96

7424

Т1

8A61P19/02

8A61K31/737

7431

Т1

8C07K5/062

8C07D417/12

7427

Т1

8A61P35/00

8A61K31/737

7431

Т1

8A01N25/30

8A01N47/36

7433

Т1

8C04B22/14

8C04B22/14

7436

Т1

8G11C11/16

8G11C11/16

7435

Т1

8C08K9/04

8C08K3/34

7437

Т1

8H01L43/08

8G11C11/16

7435

Т1

8C07C271/22

8A61K31/165

7438

Т1

8C07D487/08

8C07D401/14

7466

Т1

8C07D317/40

8A61K31/165

7438

Т1

8A61K9/20

8A61K9/14

7477

Т1

8A61P27/00

8C07D405/12

7483

Т1

8A61K39/35

8A61K39/35

7478

Т1

8A61K38/10

8C07K7/06

7484

Т1

8A61K39/395

8C07K16/32

7481

Т1

8C08B37/08

8C07K7/06

7484

Т1

8C21D6/00

8C21D6/00

7482

Т1

8C02F9/02

8C02F9/02

7465

Т1

8C22C38/00

8C21D6/00

7482

Т1

8E01H1/08

8C02F9/02

7465

Т1

8A61K31/506

8A61K45/06

7469

Т1

8C07D495/04

8C07D495/04

7523

Т1

8C02F1/44

8B01D21/30

7470

Т1

8A61K31/4412

8A61K9/16

7409

Т1

8A61M5/315

8A61M5/315

7535

Т1

8A61P25/22

8C07C233/10

7442

Т1

8C07K16/22

8A61K39/00

7538

Т1

8A61K35/48

8C12N5/0775

7446

Т1

8H01Q1/38

8H01B1/24

7408

Т1

8A61P3/00

8A61K38/48

7447

Т1

8A61K31/428

8C07D417/12

7485

Т1

8A61K31/47

8C07D417/04

7448

Т1

8A61P19/02

8C07D417/12

7485

Т1

8A61K31/4725

8C07D417/04

7448

Т1

8A61P29/00

8C07D417/12

7485

Т1

8A61K38/00

8A61K38/00

7452

Т1

8C01B31/02

8C01B31/02

7541

Т1

8A61K38/16

8A61K38/00

7452

Т1

8A61K39/395

8C07K16/28

7558

Т1

8A61K31/216

8A61K31/216

7456

Т1

8A61P17/06

8C07D513/04

7560

Т1

8C07D519/00

8C07D519/00

7472

Т1

8A61P33/00

8C07D513/04

7560

Т1

8A61K31/695

8A01N25/04

7534

Т1

8C07D255/47

8C07D317/28

7410

Т1

8A61K47/36

8A61K9/16

7546

Т1

8A61L27/34

8A61L27/06

7412

Т1

8A61K9/16

8A61K9/16

7547

Т1

8A61K35/00

8C07K16/28

7486

Т1

8A61K31/4162

8C07D487/04

7551

Т1

8C12P21/08

8C07K16/28

7486

Т1

8A61K39/395

8A61K39/395

7552

Т1

8B32B38/00

8B32B7/12

7487

Т1
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8B65B19/02

8B65B19/02

7413

Т1

8A61K31/737

8A61K31/136

7430

Т1

8A61P37/00

8C07D471/04

7489

Т1

8A61P17/06

8A61K31/136

7430

Т1

8C02F103/02

8B01D21/30

7491

Т1

8A61P31/18

8A61K31/737

7431

Т1

8C02F103/10

8B01D21/30

7491

Т1

8A61P35/00

8C07K16/28

7432

Т1

8C07H7/04

8C07D409/10

7563

Т1

8C04B24/12

8C04B22/14

7436

Т1

8A61K31/00

8C07D401/14

7564

Т1

8A61K31/165

8A61K31/165

7438

Т1

8A61P35/00

8C07D401/14

7564

Т1

8C07D319/06

8A61K31/165

7438

Т1

8B01D53/14

8B01D53/14

7565

Т1

8C07K19/00

8C07K19/00

7445

Т1

8C07D211/58

8B01D53/14

7565

Т1

8A61K31/553

8C07D405/12

7483

Т1

8C10K1/00

8B01D53/14

7565

Т1

8A61K38/08

8C07K7/06

7484

Т1

8A61K33/14

8A61K38/20

7415

Т1

8B01J20/28

8B01J20/24

7462

Т1

8A61K48/00

8A61K39/00

7416

Т1

8C02F1/52

8C02F9/02

7465

Т1

8A61K8/73

8A61K8/02

7566

Т1

8C02F1/72

8C02F9/02

7465

Т1

8A61K8/891

8A61K8/02

7566

Т1

8A01P9/00

8A01N63/02

7443

Т1

8H04N19/122

8H04N19/129

7495

Т1

8C12N5/074

8C12N5/0775

7446

Т1

8H04N19/159

8H04N19/129

7495

Т1

8C12N5/077

8C12N5/0775

7446

Т1

8A61K39/40

8A61K39/00

7496

Т1

8C12N5/0775

8C12N5/0775

7446

Т1

8C07D213/75

8C07D213/75

7499

Т1

8C12N9/26

8C12N9/26

7450

Т1

8C07D417/04

8C07D213/75

7499

Т1

8F24D17/02

8C02F9/00

7451

Т1

8A61K31/5377

8C07D405/12

7500

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

7453

Т1

8B01J37/00

8B01J21/06

7503

Т1

8C12N9/16

8A61K38/46

7454

Т1

8A61K31/4162

8C07D401/14

7504

Т1

8B24D11/00

8B24D3/34

7455

Т1

8A61K31/52

8C07D487/04

7508

Т1

8B24D7/00

8B24D3/34

7455

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

7508

Т1

8A61P1/16

8A61K31/216

7456

Т1

8A61K31/506

8C07D451/00

7510

Т1

8C04B28/04

8C04B7/13

7532

Т1

8C07D233/72

8C07D239/10

7513

Т1

8C07D207/34

8C07D487/04

7549

Т1

8C07D239/10

8C07D239/10

7513

Т1

8C07D209/94

8C07D207/12

7550

Т1

8C07D471/10

8C07D239/10

7513

Т1

8A61K31/277

8C07C255/53

7488

Т1

8A61K31/403

8A61K31/7008

7514

Т1

8C07D333/24

8C07C255/53

7488

Т1

8A61K8/49

8A61K31/7008

7514

Т1

8H04N19/157

8H04N19/176

7531

Т1

8A61K8/60

8A61K31/7008

7514

Т1

8H04N19/70

8H04N19/176

7531

Т1

8A61P17/00

8A61K31/7008

7514

Т1

8A61K39/395

8C07K16/24

7542

Т1

8A61K38/46

8C12N9/16

7515

Т1

8A61P31/04

8C07K16/24

7542

Т1

8A61K47/02

8A61K31/4164

7516

Т1

8A63F5/00

8A63F5/00

7543

Т1

8A61K47/38

8A61K31/4164

7516

Т1

8A61K31/57

8A61K31/57

7544

Т1

8A61K9/20

8A61K31/4164

7516

Т1

8A61P29/00

8C07D487/04

7527

Т1

8C07D487/08

8C07D401/04

7517

Т1

8A61P19/02

8C07D403/12

7528

Т1

8A61P9/10

8A61K31/568

7518

Т1

8C07D401/04

8C07D403/12

7528

Т1

8A61K9/20

8A61K9/20

7521

Т1

8C07D401/06

8C07D403/12

7528

Т1

8A61K9/00

8A61K38/02

7428

Т1

8A61K31/505

8A61K31/505

7529

Т1

8A61P25/28

8A61K38/02

7428

Т1

8A61P11/00

8A61K31/505

7529

Т1
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8A61P9/10

8A61K31/505

7529

Т1

8C21C5/56

8C21C5/56

7497

Т1

8C07K14/605

8C07K14/605

7530

Т1

8A61P25/00

8C07D409/12

7498

Т1

8A61K47/26

8A61K47/26

7422

Т1

8C07D401/14

8C07D213/75

7499

Т1

8A61M5/20

8H03K17/96

7424

Т1

8C07D409/04

8C07D213/75

7499

Т1

8H03K17/955

8H03K17/96

7424

Т1

8C07D417/06

8C07D213/75

7499

Т1

8A01N25/04

8A01N47/36

7433

Т1

8E05B29/00

8E05B29/00

7502

Т1

8A61K31/5383

8C07D401/14

7466

Т1

8B01D53/86

8B01J21/06

7503

Т1

8C07D409/14

8C07D401/14

7466

Т1

8B01J23/22

8B01J21/06

7503

Т1

8A23P1/14

8A23L1/176

7548

Т1

8A61P35/00

8C07D401/14

7504

Т1

8A61K31/337

8A61K45/06

7469

Т1

8C07D241/40

8C07D401/14

7504

Т1

8A61K33/24

8A61K45/06

7469

Т1

8C07D487/04

8C07D401/14

7504

Т1

8B01D61/04

8B01D21/30

7470

Т1

8C23C28/00

8C23C2/06

7506

Т1

8C02F1/52

8B01D21/30

7470

Т1

8C07D451/04

8C07D451/00

7510

Т1

8C02F1/56

8B01D21/30

7470

Т1

8A47J43/046

8A47J31/42

7511

Т1

8C02F1/76

8B01D21/30

7470

Т1

8A61K31/255

8A61K31/255

7512

Т1

8C02F1/78

8B01D21/30

7470

Т1

8A61P9/04

8A61K31/255

7512

Т1

8C02F9/02

8B01D21/30

7470

Т1

8A61K31/4166

8C07D239/10

7513

Т1

8E02F9/28

8E02F9/28

7471

Т1

8A61K31/527

8C07D239/10

7513

Т1

8E02F3/88

8E02F3/88

7536

Т1

8A61K9/20

8C07D239/10

7513

Т1

8C07D417/12

8C07D417/12

7485

Т1

8C07D239/22

8C07D239/10

7513

Т1

8C07J41/00

8C07J7/00

7539

Т1

8C07D249/12

8C07D239/10

7513

Т1

8C01B3/24

8C01B31/02

7541

Т1

8A61K31/353

8A61K31/7008

7514

Т1

8C01B31/18

8C01B31/02

7541

Т1

8A61K8/99

8A61K31/7008

7514

Т1

8A61K39/295

8A61K39/295

7554

Т1

8C12N9/16

8C12N9/16

7515

Т1

8C25B3/04

8C25B3/04

7555

Т1

8A61P35/00

8A61K31/4164

7516

Т1

8A61K31/519

8A61K31/519

7556

Т1

8A61P25/00

8A61K31/568

7518

Т1

8A61K35/00

8C07D513/04

7560

Т1

8C07D489/08

8C07D489/12

7519

Т1

8C07D513/04

8C07D513/04

7560

Т1

8A61K45/06

8A61K31/136

7430

Т1

8C07D317/28

8C07D317/28

7410

Т1

8A61P11/06

8A61K31/737

7431

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

7486

Т1

8A61P17/00

8A61K31/737

7431

Т1

8A61P29/00

8C07K16/28

7562

Т1

8A61P5/08

8C07K16/28

7432

Т1

8C12N15/09

8C07K16/28

7562

Т1

8C04B24/34

8C04B22/14

7436

Т1

8B65B31/02

8B65B19/02

7413

Т1

8C07C231/02

8A61K31/165

7438

Т1

8B65D85/10

8B65B19/02

7413

Т1

8A61K31/405

8C07D405/12

7483

Т1

8B01D61/04

8B01D21/30

7491

Т1

8A61P35/00

8C07D405/12

7483

Т1

8C02F1/44

8B01D21/30

7491

Т1

8C07K9/00

8C07K7/06

7484

Т1

8A61K31/506

8C07D401/14

7564

Т1

8C07K1/18

8B01J20/24

7462

Т1

8C07D243/18

8C07D401/04

7414

Т1

8C07K1/22

8B01J20/24

7462

Т1

8H04N19/109

8H04N19/129

7494

Т1

8A61P25/24

8C07C233/10

7442

Т1

8H04N19/11

8H04N19/129

7494

Т1

8C07C233/06

8A01N63/02

7443

Т1

8H04N19/13

8H04N19/129

7495

Т1

8C07D211/06

8A01N63/02

7443

Т1
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8C07D417/04

8C07D417/04

7448

Т1

8A61K47/32

8A61K38/20

7415

Т1

8F24H9/00

8C02F9/00

7451

Т1

8A61P31/04

8A61K38/20

7415

Т1

8F28D1/02

8C02F9/00

7451

Т1

8A45D34/04

8A61K8/02

7566

Т1

8F28D1/03

8C02F9/00

7451

Т1

8A61K8/37

8A61K8/02

7566

Т1

8F28D1/047

8C02F9/00

7451

Т1

8A61K8/40

8A61K8/02

7566

Т1

8A61K38/46

8A61K38/46

7454

Т1

8A61K8/42

8A61K8/02

7566

Т1

8B24D3/34

8B24D3/34

7455

Т1

8A61P27/02

8A61K31/4188

7426

Т1

8A61P11/02

8C07D519/00

7472

Т1

8H04N19/11

8H04N19/129

7493

Т1

8A61P19/02

8C07D519/00

7472

Т1

8H04N19/122

8H04N19/129

7493

Т1

8A61P7/00

8C07D519/00

7472

Т1

8H04N19/13

8H04N19/129

7493

Т1

8C07D471/04

8C07D401/14

7474

Т1

8H04N19/176

8H04N19/129

7493

Т1

8A61K9/28

8A61K9/16

7546

Т1

8H04N19/18

8H04N19/129

7493

Т1

8A61K9/50

8A61K9/16

7546

Т1

8H04N19/91

8H04N19/129

7494

Т1

8C07C255/53

8C07C255/53

7488

Т1

8H04N19/91

8H04N19/129

7495

Т1

8C07C321/28

8C07C255/53

7488

Т1

8A61K39/00

8A61K39/00

7496

Т1

8C07C321/30

8C07C255/53

7488

Т1

8A61K39/385

8A61K39/00

7496

Т1

8C07D265/30

8C07C255/53

7488

Т1

8C07D401/04

8C07D213/75

7499

Т1

8H04N19/543

8H04N19/176

7531

Т1

8C07D407/12

8C07D213/75

7499

Т1

8C07K16/24

8C07K16/24

7542

Т1

8C07D409/06

8C07D213/75

7499

Т1

8A61K31/495

8C07D487/04

7527

Т1

8C07D413/04

8C07D213/75

7499

Т1

8A61K31/517

8C07D403/12

7528

Т1

8E05B21/06

8E05B29/00

7502

Т1

8A61K31/519

8A61K31/505

7529

Т1

8C07D498/04

8C07D401/14

7504

Т1

8A61K31/53

8A61K31/505

7529

Т1

8A61K38/00

8A61K38/00

7509

Т1

8C07D417/12

8C07D417/12

7427

Т1

8C07D451/00

8C07D451/00

7510

Т1

8A01N25/22

8A01N47/36

7433

Т1

8A47J31/42

8A47J31/42

7511

Т1

8A61K47/24

8A61K9/00

7434

Т1

8A61K41/00

8A61K31/7008

7514

Т1

8A23P1/12

8A23L1/176

7548

Т1

8A61K8/22

8A61K31/7008

7514

Т1

8C02F103/02

8B01D21/30

7470

Т1

8A61Q19/08

8A61K31/7008

7514

Т1

8C02F103/10

8B01D21/30

7470

Т1

8A61K47/32

8A61K31/4164

7516

Т1

8C02F5/08

8B01D21/30

7470

Т1

8A61P7/00

8C07D401/04

7517

Т1

8A61P1/04

8C07D417/12

7485

Т1

8C07D401/04

8C07D401/04

7517

Т1

8A61K31/47

8C07D217/26

7411

Т1

8A61K31/403

8A61K9/20

7521

Т1

8A61L31/08

8A61L27/06

7412

Т1

8B42D25/00

8B42D25/00

7429

Т1

8H04N19/176

8H04N19/463

7490

Т1

8A61P31/22

8A61K31/737

7431

Т1

8H04N19/48

8H04N19/463

7490

Т1

8C04B111/00

8C04B22/14

7436

Т1

8B01D21/30

8B01D21/30

7491

Т1

8C04B28/14

8C04B22/14

7436

Т1

8C02F1/50

8B01D21/30

7491

Т1

8C09D7/12

8C08K3/34

7437

Т1

8C02F5/08

8B01D21/30

7491

Т1

8C07C317/40

8A61K31/165

7438

Т1

8C02F9/02

8B01D21/30

7491

Т1

8A61P25/00

8A61K31/495

7440

Т1

8C07D409/10

8C07D409/10

7563

Т1

8B21K5/16

8B21K5/16

7457

Т1

8C10L3/10

8B01D53/14

7565

Т1

8A61P3/00

8C07D405/12

7483

Т1
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8C07K7/06

8C07K7/06

7484

Т1

8B01D15/36

8B01J20/24

7462

Т1

8B01D15/32

8B01J20/24

7462

Т1

8C02F103/02

8C02F9/02

7465

Т1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)
3M Innovative Properties Company
Abic Biological Laboratories Ltd.
Abloy Oy
Academisch Ziekenhuis Leiden h.o.d.n. LUMC
and Stichting voor de Technische
Wetenschappen
ACEA Biosciences Inc.
ADD
Ak Steel Properties, Inc.
Aktsionernoye Obshchestvo "Nauchnyi Tsentr
Protivoinfektsionnyh Preparatov"
ALFA WASSERMANN S.p.A.
Amgen Inc.
Amgen Research (Munich) GmbH
Amicus Therapeutics, Inc.
Ansell Healthcare Products LLC
Arcelormittal
ARES TRADING S.A.
ARES TRADING S.A.
Assarel-Medet Ad
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
AstraZeneca AB
Bayer CropScience AG
Bayer Intellectual Property GmbH
Bayer Intellectual Property GmbH
Bayer Intellectual Property GmbH
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Beigene, Ltd.
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(51)
C 07D 471/04, A 61K 31/4745, A 61K 39/00, A
61P 37/00, A 61P 31/12
A 61K 9/30, A 61K 9/28
E 05B 29/00, E 05B 21/06
C 07K 14/33, C 07K 16/12, A 61K 39/385, A 61K
39/00, A 61K 39/40
C 07D 487/04, A 61K 31/52, A 61P 35/00
G 07C 5/00, G 07C 5/08, B 60R 16/023
C 21D 6/00, C 22C 38/02, C 22C 38/50, C 22C
38/42, C 22C 38/44, C 22C 38/48, C 22C 38/00, C
22C 38/04
A 61K 33/14, A 61K 33/18, A 61K 38/20, A 61K
47/32, A 61P 31/04, A 61P 31/06
A 61K 31/437, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A 61K
47/36, A 61K 9/50, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A
61K 9/28, A 61K 47/38
C 07K 16/18, C 07K 16/22, C 07K 14/51, C 12N
15/63, A 61K 39/00
A 61K 39/395, A 61K 31/573
C 12N 9/26
C 08L 23/20, A 41D 19/015
C 23C 2/06, C 23C 2/26, C 23C 30/00, C 23C
28/00, C 23C 2/28
C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61K 48/00, A 61K
38/00, A 61K 39/395
H 03K 17/955, H 03K 17/96, A 61M 5/20, A 61M
5/172, A 61M 5/32
B 02C 17/20
A 61K 31/4188, A 61P 27/02
A 61K 31/519, A 61K 9/48, A 61K 9/20
A 01N 25/04, A 01N 47/36, A 01N 25/30, A 01N
25/22
C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 5/08, A 61P
35/00
C 07D 417/12, C 07D 417/14, C 07K 5/062, C 07K
5/037, A 61K 31/4439, A 61P 3/10, A 61P 3/06
A 61K 31/565, A 61K 9/70, A 61K 31/57
C 07D 217/26, C 07D 401/12, C 07D 413/12, A
61K 31/47, A 61P 9/00
C 07D 487/04, C 07D 487/12, A 61K 31/5517, A

(11)

(13)

7489

Т1

7522
7502

Т1
Т1

7496

Т1

7508
7507

Т1
Т1

7482

Т1

7415

Т1

7546

Т1

7538

Т1

7537
7450
7557

Т1
Т1
Т1

7506

Т1

7416

Т1

7424

Т1

7458
7426
7556

Т1
Т1
Т1

7433

Т1

7432

Т1

7427

Т1

7501

Т1

7411

Т1

7453

Т1
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61P 35/00, A 61P 37/00
Bergen Teknologioverføring AS
Bergwerff, Frederik; Van Rennes, Louis Jean;
McCarthy, Robert George and Cunningham,
Simon Edward
Biofluides
BioMarin Pharmaceutical Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.

Boehringer Ingelheim International GmbH

Boehringer Ingelheim International GmbH

BPB Limited
Bristol-Myers Squibb Company
Bristol-Myers Squibb Company
Bristol-Myers Squibb Company
CCP Technology GmbH
Celgene Corporation
CELL THERAPY AND TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
Centre National de la Recherche Scientifique;
INSERM (Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale); Quantum Genomics and
College de France
Cerbios-Pharma S.A.
Cerenis Therapeutics Holding SA
Chen, Ming-Chang and Liao, Mao-Chih
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha
Combi Wear Parts AB
Crisp Sensation Holding SA
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
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C 07K 16/28, A 61K 39/395

7558

Т1

B 65B 31/02, B 65B 19/02, B 65D 81/26, B 65D
85/10, B 65D 5/56

7413

Т1

7451

Т1

7454
7515
7445

Т1
Т1
Т1

7499

Т1

7528

Т1

7436

Т1

7414

Т1

7517

Т1

7469

Т1

7541

Т1

7422

Т1

7409

Т1

7512

Т1

7550
7452
7457
7559
7524

Т1
Т1
Т1
Т1
Т1

7562

Т1

7471
7548

Т1
Т1

7465

Т1

7470

Т1

C 02F 9/00, C 02F 1/00, F 24D 17/00, F 24D
11/02, F 24D 17/02, F 24H 9/00, F 28D 1/02, F
28D 1/03, F 28D 1/047, F 28D 21/00
C 12N 9/16, A 61K 38/46
C 12N 9/16, C 12P 21/00, A 61K 38/46
C 07K 19/00, C 07K 14/475
C 07D 213/75, C 07D 417/06, C 07D 401/04, C
07D 401/06, C 07D 401/14, C 07D 405/14, C 07D
407/06, C 07D 407/12, C 07D 409/04, C 07D
409/06, C 07D 409/14, C 07D 413/04, C 07D
413/14, C 07D 417/04, C 07D 217/22
C 07D 403/06, C 07D 471/04, C 07D 413/12, C
07D 239/70, C 07D 401/04, C 07D 401/06, C 07D
401/12, C 07D 487/04, C 07D 403/12, C 07D
405/06, C 07D 405/12, C 07D 409/12, A 61K
31/517, A 61P 19/02, A 61P 11/06
C 04B 111/00, C 04B 22/14, C 04B 28/14, C 04B
24/34, C 04B 24/12
C 07D 243/26, C 07D 401/04, C 07D 243/18, C
07F 9/38, A 61K 31/55
C 07D 401/04, C 07D 487/08, C 07D 487/18, C
07D 471/08, A 61K 31/439, A 61P 7/00
C 07K 16/28, A 61K 31/385, A 61K 31/506, A 61K
39/00, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K
31/337, A 61K 33/24
C 01B 3/24, C 01B 31/02, C 01B 31/18, C 10G
2/00, C 10J 3/00, C 10K 3/06
A 61K 31/454, A 61K 47/10, A 61K 9/48, A 61K
47/36, A 61K 47/26
A 61K 31/4412, A 61K 9/20, A 61K 9/16
A 61K 31/255, A 61K 31/401, A 61K 31/403, A
61K 31/41, A 61K 31/4178, A 61K 31/4184, A 61K
45/06, A 61K 31/4704, A 61K 31/567, A 61P
9/04, A 61P 9/12
C 07D 207/12, C 07D 491/04, C 07D 209/94
C 07K 14/00, A 61K 38/00, A 61K 38/16
B 21K 5/16
A 61K 35/42, A 61P 11/00
C 07K 14/785, A 61K 38/00
C 07K 16/28, C 12N 15/09, A 61K 39/395, A 61P
29/00
E 02F 9/28
A 23L 1/176, A 23P 1/14, A 23P 1/12
E 01H 1/08, C 02F 1/56, C 02F 1/72, C 02F 1/78,
C 02F 103/42, C 02F 5/14, C 02F 9/02, C 02F
1/52, C 02F 103/02
B 01D 61/04, B 01D 21/30, C 02F 1/50, C 02F
1/52, C 02F 1/56, C 02F 9/02, C 02F 1/76, C 02F
1/78, C 02F 101/20, C 02F 103/02, C 02F 103/10,
C 02F 5/08, C 02F 1/44, C 02F 1/00, C 02F 1/72
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Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

Cytec Technology Corporation
Dolby International AB
Ducale Macchine da Caffe' di Sandei Ugo E.C.
S.N.C.
E. R. Squibb & Sons, L.L.C.
E. R. Squibb & Sons, L.L.C.
Eisai R&D Management Co., Ltd. and Epizyme,
Inc.
Eli Lilly and Company
Evonik Degussa GmbH
Ferrer Internacional, S.A. and Fundación Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III (CNIC)
FFGF Limited
Fidia Farmaceutici S.p.A.

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Forward Pharma A/S
FUJIFILM Corporation
Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas Carlos III

Gilead Sciences, Inc.

Gistem Research S.L.
GlaxoSmithKline Biologicals SA
GlaxoSmithKline LLC

GlaxoSmithKline LLC

Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co., Ltd.
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
H.Lundbeck A/S
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B 01D 21/30, B 01D 61/04, C 02F 1/50, C 02F
1/52, C 02F 1/56, C 02F 9/02, C 02F 1/76, C 02F
1/78, C 02F 101/20, C 02F 103/02, C 02F 103/08,
C 02F 103/10, C 02F 5/08, C 02F 1/44, C 02F
1/00, C 02F 1/72
C 22B 3/00
H 04N 19/117, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H
04N 19/18, H 04N 19/91, H 04N 19/463, H 04N
19/467, H 04N 19/48, H 04N 19/184

7491

Т1

7449

Т1

7490

Т1

7511

Т1

7542

Т1

7540

Т1

C 07D 405/12, A 61K 31/5377, A 61P 35/00

7500

Т1

A 61M 5/315, A 61M 5/20
B 01D 53/14, C 07D 211/58, C 10K 1/00, C 10L
3/10, F 23J 15/04
A 61K 31/40, A 61K 31/403, A 61K 31/505, A 61K
31/60, A 61K 31/616, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A
61K 9/48, A 61K 9/50, A 61P 9/00
C 25B 9/00, C 25B 3/04
A 61K 31/737, A 61K 31/136, A 61K 45/06, A 61P
31/00, A 61P 31/22, A 61P 17/06, A 61P 35/00, A
61P 11/06, A 61P 17/00
A 61K 31/737, A 61P 17/00, A 61P 37/00, A 61P
31/18, A 61P 31/22, A 61P 35/00, A 61P 11/06, A
61P 19/02
A 61K 9/20
A 61K 31/4164, A 61K 47/02, A 61K 47/32, A 61K
47/36, A 61K 47/38, A 61K 9/20, A 61P 35/00
C 07D 513/04, A 61K 31/41, A 61K 35/00, A 61P
33/00, A 61P 31/12, A 61P 29/00, A 61P 17/06, A
61P 25/00
A 61K 31/422, A 61K 31/4985, A 61K 9/48, A 61K
9/20, A 61K 9/00, A 61K 45/06, A 61K 31/53, A
61K 31/505, A 61K 31/519, A 61P 13/12, A 61P
11/06, A 61P 11/00, A 61P 9/10, A 61P 9/00, A
61P 9/12
C 12N 5/074, C 12N 5/0775, C 12N 5/077, A 61K
35/48
A 61K 39/385, A 61K 39/085
C 07K 14/605, A 61K 38/26, A 61K 45/06
C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 417/14, C
07D 409/14, C 07D 498/04, C 07D 401/14, C 07D
401/12, C 07D 487/08, C 07D 405/14, A 61K
31/551, A 61K 31/541, A 61K 31/5383, A 61K
31/501, A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61K
31/4439, A 61K 31/405, A 61K 31/44, A 61P
35/00
A 61K 31/568, A 61P 9/10, A 61P 25/00
C 07D 489/12, C 07D 489/08
C 07D 295/096
A 61K 31/495, A 61P 25/00
A 61K 9/16, A 61K 9/50, A 61K 9/28, A 61K 9/20

7535

Т1

7565

Т1

7521

Т1

7555

Т1

7430

Т1

7431

Т1

7479

Т1

7516

Т1

7560

Т1

7529

Т1

7446

Т1

7444
7530

Т1
Т1

7466

Т1

7518
7519
7439
7440
7547

Т1
Т1
Т1
Т1
Т1

A 47J 31/42, A 47J 43/046, A 47J 42/50
C 07K 16/24, C 07K 14/52, C 12N 5/18, A 61K
39/395, A 61P 31/12, A 61P 31/04, A 61P 37/06
C 07K 16/28, A 61K 39/00
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Hanmi Science Co., Ltd.
Horizon Therapeutics, LLC
Huntsman P&A Uerdingen GmbH
Immunogenics LLC
INSERM - Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale and Université de Bordeaux
Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM); SC BELENOS and Université
de Bordeaux
IP3 Group
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
Italfarmaco SpA
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceuticals, Inc.

Japan Tobacco, Inc.

Klox Technologies Inc.

Laboratoire HRA Pharma
LB Engineering GmbH
Les Laboratoires Servier and Shanghai Institute
Of Pharmaceutical Industry
Les Laboratoires Servier and Vernalis (R&D) Ltd.
Linner, Georg
Lukas-Erzett Vereinigte Schleif- und
Fräswerkzeugfabriken GmbH & Co. KG
M&K Holdings Inc.

M&K Holdings Inc.

M&K Holdings Inc.
Marrone Bio Innovations, Inc.
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C 07D 495/04, C 07D 409/12, A 61K 31/4365, A
61P 35/00
A 61K 31/216, A 61K 31/185, A 61P 13/12, A 61P
43/00, A 61P 1/16
B 01D 53/86, B 01J 37/00, B 01J 23/30, B 01J
21/06, B 01J 23/22
A 61K 38/48, A 61K 9/20, A 61P 1/00, A 61P 3/00

7523

Т1

7456

Т1

7503

Т1

7447

Т1

C 07J 7/00, A 61K 31/57, A 61P 25/00

7544

Т1

C 07J 7/00, C 07J 41/00, A 61K 31/57, A 61P
25/00

7539

Т1

7520

Т1

7476

Т1

7475
7563
7468

Т1
Т1
Т1

7448

Т1

7472

Т1

7514

Т1

7477

Т1

7464

Т1

7442

Т1

7474

Т1

7536

Т1

7455

Т1

7493

Т1

7494

Т1

7495

Т1

7443

Т1

B 65D 19/34
A 01N 25/14, A 01N 25/30, A 01N 47/36, A 01P
13/00
C 07K 14/47, C 07K 1/107
C 07D 409/10, C 07H 7/04, A 61K 31/70
C 07D 213/82
C 07D 417/04, A 61K 31/4725, A 61K 31/47, A
61K 9/14, A 61P 31/14
C 07D 519/00, A 61K 31/519, A 61K 31/438, A
61K 31/437, A 61K 31/55, A 61P 25/00, A 61P
3/10, A 61P 7/00, A 61P 21/04, A 61P 19/02, A
61P 17/06, A 61P 11/02, A 61P 1/04, A 61P
11/06
A 61K 31/352, A 61K 31/353, A 61K 8/99, A 61K
8/97, A 61K 31/403, A 61K 31/4166, A 61K
31/7008, A 61K 31/728, A 61K 33/40, A 61K
41/00, A 61K 45/06, A 61K 8/22, A 61K 8/38, A
61K 8/49, A 61K 8/60, A 61K 8/73, A 61P 17/10,
A 61P 17/00, A 61Q 19/08
A 61K 31/57, A 61K 47/32, A 61K 9/14, A 61K
9/20, A 61K 9/48, A 61P 15/00, A 61P 15/18
E 04B 1/76
C 07C 231/24, C 07C 233/10, A 61K 31/165, A
61P 25/24, A 61P 9/00, A 61P 25/20, A 61P
25/00, A 61P 1/00, A 61P 25/22
C 07D 401/14, C 07D 491/10, C 07D 471/04, C
07D 401/10, C 07D 498/04, C 07D 405/14, A 61K
31/4709, A 61P 37/00, A 61P 35/00
E 02F 3/88, E 02F 5/00, E 21C 50/00
B 24D 7/00, B 24D 11/00, B 24D 3/34, A 45D
29/04, A 61B 17/54, A 61C 3/06
H 04N 19/109, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H
04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/96, H 04N
19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/61, H 04N
19/91, H 04N 19/159
H 04N 19/109, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H
04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/96, H 04N
19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N
19/61, H 04N 19/91, H 04N 19/136
H 04N 19/109, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H
04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/96, H 04N
19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N
19/61, H 04N 19/91, H 04N 19/136
A 01N 35/06, A 01N 43/08, A 01N 43/72, A 01N
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Merck Patent GmbH
Merck Sharp & Dohme Corp.
Morpho B.V.
Mymantra S.r.l.
Nail Alliance LLC
Nanobiotix
Nanto SRL
Northern Antibiotics Oy
Novartis AG
NOVARTIS AG
Novartis AG
Novomatic AG
Numat Biomedical S.L.
OGEDA SA

Orion Corporation

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
Procedo Enterprises Etablissement
Purdue Pharma LP and Shionogi & Co., Ltd

PURIDIFY LTD.
Pyrobett Pte Ltd
QUALCOMM Incorporated
Reata Pharmaceuticals, Inc.
Richter Gedeon Nyrt.
Rigel Pharmaceuticals, Inc.

R-Pharm Overseas Inc.
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63/02, A 01P 9/00, C 07C 233/06, C 07C 233/09,
C 07C 59/42, C 07D 207/04, C 07D 211/06, C 07D
223/04, C 07D 295/18, C 07D 307/33, C 07D
309/30
C 07D 401/14, C 07D 401/06, C 07D 413/14, A
61K 31/517, A 61P 35/00, A 61P 25/00, A 61P
9/00
C 07D 487/04, A 61K 31/4162, A 61P 3/10
B 42D 25/00
B 32B 21/10, B 32B 7/12, B 32B 38/00, B 32B
3/16
A 45D 34/04, A 61K 8/35, A 61K 8/37, A 61K
8/02, A 61K 8/40, A 61K 8/42, A 61K 8/73, A 61K
8/891, A 61Q 3/02
A 61K 41/00, A 61P 35/00
C 08K 3/34, C 08K 9/04, C 09D 5/08, C 09D 7/12
C 07K 7/62
C 07D 401/14, C 07D 401/12, A 61K 31/00, A 61K
31/506, A 61P 35/00
A 61K 47/02, A 61K 47/24, A 61K 9/107, A 61K
9/00, A 61K 47/36
C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 61P 35/00
A 63F 5/00
A 61L 27/06, A 61L 27/28, A 61L 27/34, A 61L
31/14, A 61L 31/02, A 61L 31/08, A 61L 27/50
C 07D 487/04, A 61K 31/495, A 61P 29/00, A 61P
25/00
C 07C 321/30, C 07C 321/28, C 07C 255/53, C
07C 255/54, C 07C 255/57, C 07C 311/29, C 07C
317/22, C 07D 333/24, C 07D 333/60, C 07D
207/08, C 07D 207/337, C 07D 265/30, C 07D
277/30, A 61K 31/277, A 61P 25/00
C 07D 409/12, A 61K 31/4704, A 61P 25/00
C 04B 20/02, C 04B 7/13, C 04B 28/04
C 07D 417/12, C 07D 417/14, A 61K 31/428, A
61P 25/04, A 61P 29/00, A 61P 19/02, A 61P
13/00, A 61P 1/04, A 61P 25/02
B 01D 15/32, B 01D 15/36, B 01D 15/38, B 01J
20/24, B 01J 20/28, B 01J 20/30, B 01J 20/285, C
07K 1/18, C 07K 1/16, C 07K 1/22
C 12Q 1/68
H 01L 43/02, H 01L 43/08, H 01L 43/12, G 06F
17/50, G 11C 11/16
C 07D 209/48, C 07D 255/47, C 07D 257/04, C
07D 493/08, C 07D 303/36, C 07D 317/28, C 07D
261/08
C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 25/00
C 07D 451/04, C 07D 491/08, C 07D 451/00, C
07D 519/00, C 07D 487/08, A 61K 31/506, A 61P
35/00
C 07D 249/12, C 07D 239/22, C 07D 239/10, C
07D 233/86, C 07D 233/72, C 07D 471/10, C 07D
491/107, A 61K 9/48, A 61K 9/20, A 61K 9/08, A
61K 31/527, A 61K 31/513, A 61K 31/4196, A 61K
31/4166, A 61K 31/4188, A 61P 35/00

7467

Т1

7551
7429

Т1
Т1

7487

Т1

7566

Т1

7492
7437
7423

Т1
Т1
Т1

7564

Т1

7434

Т1

7481
7543

Т1
Т1

7412

Т1

7527

Т1

7488

Т1

7498
7532

Т1
Т1

7485

Т1

7462

Т1

7553

Т1

7435

Т1

7410

Т1

7533

Т1

7510

Т1

7513

Т1

Патенти

Гласник Бр.6/2017

Saint-Gobain Glass France

Samsung Electronics Co., Ltd.

Sanofi Pasteur
Seattle Genetics, Inc.
Seirlehner, Leopold and MCR Holding
metallurgical car recycling AG
STALLERGENES
Symic IP, LLC
The Board of Trustees of the Leland Stanford
Junior University Office of the General Counsel
The Regents of the University of California
The Trustees of Columbia University in the City
of New York
Theravance Biopharma R&D IP, LLC

Thornton & Ross Limited
Universitat de Barcelona; Fundació Institut de
Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) and Iproteos
S.L.
University Of Houston
Valneva Austria GmbH and Intercell USA, Inc.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Victoria Link Limited and Albert Einstein College
of Medicine, Inc.
VM Discovery, Inc.
Wyeth Holdings LLC
Wyeth LLC
YEDA RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY,
LTD.

Патенти

31 Декември 2017

B 32B 17/10
H 04N 19/103, H 04N 19/96, H 04N 19/122, H
04N 19/137, H 04N 19/139, H 04N 19/157, H
04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 19/33, H 04N
19/46, H 04N 19/50, H 04N 19/503, H 04N
19/51, H 04N 19/537, H 04N 19/543, H 04N
19/61, H 04N 19/70, H 04N 19/119
A 61K 39/295, A 61P 31/12, A 61P 31/04
C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 12P 21/08, A 61K
39/395, A 61K 35/00

7459

Т1

7531

Т1

7554

Т1

7486

Т1

C 21C 5/56, C 21C 5/30

7497

Т1

7478

Т1

7484

Т1

7461

Т1

7420

Т1

7509

Т1

7438

Т1

7534

Т1

C 07D 403/06, C 07D 207/16

7460

Т1

H 01B 1/24, H 01Q 1/38
C 07K 14/33, A 61K 39/08
C 07D 405/14, C 07D 405/12, C 07D 498/04, A
61K 31/405, A 61K 31/553, A 61P 35/00, A 61P
3/00, A 61P 25/00, A 61P 11/00, A 61P 1/00, A
61P 27/00
C 07D 215/56, A 61K 31/445
C 07D 207/34, C 07D 487/04, C 07D 519/00, C
07F 7/18
C 07D 279/14, C 07D 487/04, C 07D 241/40, C
07D 265/36, C 07D 498/04, C 07D 401/02, C 07D
401/14, A 61K 31/4162, A 61P 35/00
C 07K 16/00, C 12N 15/63, A 61K 41/00, A 61K
39/395, A 61K 47/48
A 61K 31/517, A 61K 31/7068, A 61K 45/06, A
61P 35/00
A 61K 31/785, A 61K 38/02, A 61K 38/07, A 61K
38/16, A 61K 9/00, A 61P 25/28

7408
7505

Т1
Т1

7483

Т1

7480

Т1

7549

Т1

7504

Т1

7552

Т1

7421

Т1

7428

Т1

C 07K 1/34, A 61K 39/36, A 61K 36/00, A 61K
39/35
C 07K 14/47, C 07K 9/00, C 07K 7/08, C 07K 7/06,
C 07K 14/78, C 08B 37/08, A 61K 38/39, A 61K
38/10, A 61K 38/08, A 61L 27/54, A 61P 29/00
C 12Q 1/68
G 01N 33/53, C 07K 16/18, C 12P 21/08, A 61K
35/14
C 07K 1/00, C 12N 9/16, A 61K 38/00, A 61K
38/17
C 07C 241/04, C 07C 317/40, C 07C 271/22, C
07C 243/26, C 07C 233/56, C 07C 231/02, C 07D
319/06, C 07D 207/263, C 07D 317/40, A 61K
31/215, A 61K 31/165, A 61P 9/00, A 61P 5/00
A 01N 25/04, A 01N 49/00, A 01N 55/00, A 01N
55/10, A 01N 65/00, A 61K 31/695
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Гласник Бр. 5/2017

31 Октомври 2017

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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Гласник Бр.6/2017

(210) TM 2008/1893

31 Декември 2017

(220) 17/12/2008

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(442) 31/12/2017
(731) ENERGY BRANDS INC.
17-20 Whitestone Expressway, Whitestone,

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

New York 11357, US
(740) Друштво за застапување од областа на

(442) 31/12/2017
(300) 012660528 04/03/2014 EM and 013210968

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

29/08/2014 EM
(731) Bentley Motors Limited

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Pym's Lane, Grewe Cheshire, CW1 3PL, GB

(540)

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(210) TM 2014/929

(220) 04/09/2014

(540)
(531) 27.05.17
(551) индивидуална

BENTAYGA

(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода

(551) индивидуална

(210) TM 2009/324

(220) 07/04/2009

(510, 511)
кл. 12 апарати и уреди за движење по копно,

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство на

воздух или вода;возила;моторни возила и
делови и опрема за нив;ланци за снег за тркала

земјоделски и сточарски производи,

на

трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан - Неготино, MK

моторни возила;пневматици од полна гума за
тркала на моторни возила;гуми;фелни од

(540)

легури за моторни возила;браници за моторни
возила;управувачи
(волани)
за
моторни

моторни

возила;пневматици

(гуми)

за

возила;детски сигурносни седишта за моторни
возила;огледала за моторни возила;газишта за
моторни возила;мрежа за багаж за моторни

(591) златна, бела, сива и црна
(531) 05.07.10;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
Трговски марки

возила;труби-свирки
за
моторни
возила;сигнализатори за движење на возила
наназад;носачи
возила;кочиони

на
скии
елементи

за
за

моторни
моторни

возила;рачки
од
менувач
за
моторни
возила;вентилациски решетки;дрвени плочи за
моторни возила;делови и опрема за сите погоре
наведени
производи
кл. 28 играчки,игри и предмети за играње;
производи за гимнастика и спорт кои не се
вклучени во други класи; украси за новогодишни
и божиќни елки; скии; даски за скијање
(snowboards); ски-везови; скии за вода; вреќи
специјално дизајнирани за скии и даски за
скијање; игри на табла, играчки-возила; мечиња
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кл. 25 спортска облека и капи, дресови, маици,
(210) TM 2015/636

тренерки,

(220) 18/06/2015

чорапи,

(442) 31/12/2017
(731) ДООЕЛ Ликуки-Хоме

кл.
40
кл. 41

ул. Јорго Костовски бр. 46, 7000, Битола, MK
(740) ДООЕЛ Ликуки-Хоме

спортски и
списанија

ул. Ѓорѓи Ѓорѓиевски бб, Кременица, 7000,
Битола

(210) TM 2015/761

(540)

шалови

печатење,
текстил,
везење
образовни услуги, обука, забава,
културни

активности,

книги

и

(220) 28/07/2015

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(591) зелена, плава, бела

(540)

(531) 01.15.24;06.01.02;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода
(210) TM 2015/640

(220) 19/06/2015

(442) 31/12/2017
(731) Кошаркарски клуб МЗТ Скопје
Аеродром АД Скопје

(591) темно сина, светло сина, жолта, кафена,

бул. Јане Сандански бр. 1, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 пијалаци што се на основа на кафе,

црвена, црна, бела и зелена
(531) 03.01.01;11.03.02;25.01.19

пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што се на
основа на какао, пијалаци од какао со млеко;
пијалаци што се на основа на чоколадо,
чоколадни пијалаци со млеко
(210) TM 2015/815
(591) сина, бела, црна, жолта и портокалова
(531) 03.07.07;21.03.01;26.01.18

(220) 07/08/2015

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

кл. 16

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

печатени работи, календари, постери,

канцелариски
материјали,
кеси
кл. 18 торби, училишни торби, спортски торби,
торби
кл.
21
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за
чаши,

лап
подметачи

за

(540)

топ
чаши
Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалаци
(210) TM 2015/970

(220) 30/09/2015

(442) 31/12/2017
(731) Здравковски Марјан and Кафана „Баба
Цана“
ул. „Моша Пијаде“ бр. 180, Куманово, MK and
ул. „Партизанска“ бр. 3, Куманово, MK
(591) виолетова, бела, црвена, зелена, жолта,

(540)

портокалова, црна
(531) 05.07.24;25.01.19

Кафана „Баба Цана“

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови

(510, 511)
кл. 43 ресторани (кафеани)

(210) TM 2015/816

(220) 07/08/2015

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2015/1282

(220) 15/12/2015

(442) 31/12/2017
(731) ИСК Македонија Национален комитет на
Интернационална стопанска комора

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. Рилски Конгрес бр. 112, 1000, Скопје, MK

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) сина
(531) 01.05.02;27.05.09;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) виолетова, бела, црвена, зелена, црна
(531) 05.03.11;26.04.18;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
конзервирано, смрзнато, сушено и
варено
кл.

овошје; желеа,
30

кл.

31

џемови,
свежо

компоти
чај
овошје

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалаци
Трговски марки

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
настава,
забава,
спортски
и
културни
активности
кл. 42
научни

и

технолошки

услуги

и

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

проектирање

и

развој

на

компјутерски хардвер и софтвер, правни услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците, безбедносни услови
за заштита на имот и лица
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
(210) TM 2015/1287

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(220) 16/12/2015

(442) 31/12/2017
(731) The Coca-Cola Company, a corporation

(540)

organized under the laws od Delaware
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(591) жолта, црвена, бела
(531) 08.01.06;27.05.02

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 хранливи сендвичи, сендвичи со месо,

TASTE THE FEELING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
30

кафе,

чај

и

какао

кл. 32 пива; минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење пијалоци
(210) TM 2015/1308

сендвичи со свинско месо, сендвичи со риба,
сендвичи
со
пилешко
месо
кл. 42 припрема и продажба на јадења кои се
носат со себе
(210) TM 2016/788

(220) 11/08/2016
(442) 31/12/2017

(220) 18/12/2015

(442) 31/12/2017
(731) LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana
Verovskova 57, 1526, Ljubljana, SI
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(300) 1326562 11/02/2016 BX
(731) Ablynx N.V.
Technologiepark 21 BE-9052 Zwijnaarde, BE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

ELCAPSUR

(540)

(551) индивидуална

PLANTEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 медицински чаеви
(210) TM 2016/729

(220) 22/07/2016

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за транспорт и трговија
ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз
ул.Цветан Димов бр.129, 1000, Скопје, MK
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(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати (подготовки);
фармацевтски лекови
(210) TM 2016/789

(220) 11/08/2016
(442) 31/12/2017

(300) 1326566 11/02/2016 BX
(731) Ablynx N.V.
Technologiepark 21 BE-9052 Zwijnaarde, BE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
Трговски марки
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31 Декември 2017

(540)

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

фармацевтски препарати (подготовки);

фармацевтски лекови
(210) TM 2016/952

(220) 06/10/2016

(442) 31/12/2017
(731) Хорти Експерт - Урбан Груп
Бул. Партизански Одреди бр. 155-1 мезанин
3, Карпош, Скопје, MK
(540)

(591) кафена
(531) 01.15.23;26.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41

образовни услуги; подготвување на

настава;
забава;
активности

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер, правни услуги

(531) 05.03.14;26.01.15;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 малопродажба (презентација на стоки
преку комуникациски медиуми за малопродаба)
кл. 37 градежни работи (надзор на градежни
работи)
кл. 39 складирање стоки, цвеќе (испорака на
цвеќе)
кл. 42

архитектура, внатрешно уредување,

инженерство
кл. 44 аранж. цвеќе, градинарство (пејсажно
градинарство, дизајнирање пејсажи, пејсажно
градинарство,
хортикултура,
услуги
на

кл. 45
даваат

лични и општествени услуги што ги
трети лица за задоволување на

потребите на поединците, безбеносни услови за
заштита на имот и лица
(210) TM 2016/1092

(220) 11/11/2016
(442) 31/12/2017

(300) m201617879 17/08/2016 UA
(731) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

расадници и уништување на штетници за
земјоделството, хортикултурата и шумарството)

DOUBLE MIX
(551) индивидуална

(210) TM 2016/977

(220) 13/10/2016

(442) 31/12/2017
(731) Сојуз на стопански комори на
Македонија
бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 1,
1000, Скопје, MK
(540)

Трговски марки

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутутн за
мотање цигари, тутун за луле, тутун за џвакање,
бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
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загревање;

електронски

уреди

и

нивните

(731) Дрвно индустриски комбинат ФАГУС

делови за загревање на цигари или тутун со цел

ДООЕЛ Пехчево

за ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен

ул. Индустриска бб, Пехчево, MK

никотин за електронски цигари; артикли за
пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

ул. Луј Пастер бр. 14/3, Скопје
(540)

(740) Владимир Цековски

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња; џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2016/1130

(220) 29/11/2016

(442) 31/12/2017
(731) Лидија Балтовска
ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) црна, бела, портокалова
(531) 26.04.16;26.04.22;26.04.24
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 20 столчиња
(210) TM 2016/1167

(220) 07/12/2016

(442) 31/12/2017
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(591) златна, црна

(540)

(531) 05.03.19;05.07.10;06.01.02;07.01.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и
шумски производи и кои не се опфатени со
другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе,
храна

за

животни,

пивски

слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни напитоци, напитоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство
на
напитоци

(591) црна, бела, сива
(531) 24.01.18;26.01.16;26.13.01

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/1146

(220) 01/12/2016

кл. 34
тутун, вклучително пури, цигари,
цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор за

(442) 31/12/2017

пушачи, вклучитечно пепелници, секачи за пури,
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кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити,

(731) Друштво за трговија на големо и мало и

хумидори

услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт

(210) TM 2016/1222

Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бр.56, Скопје,

(220) 19/12/2016

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за угостителство,

MK
(540)

производство, трговија и услуги ОЛИВЕС
1976 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 91, Скопје, MK
(540)
(591) црвена, црна и златна
(531) 09.01.09;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(591) црна, зелена

(210) TM 2017/18

(531) 26.01.05;26.01.19;27.05.04;27.05.17

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија на големо и мало и
услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 10/01/2017

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бр.56, Скопје,

(210) TM 2016/1228

MK

(220) 19/12/2016

(442) 31/12/2017
(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO

(540)

KABUSHIKI KAISHA, a corporation organized
and existing under the laws of Japan,
Manufacturers and Merchants of
33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) зелена (темна), црна и златна
(531) 09.01.09;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

ECLIPSE CROSS
(210) TM 2017/40

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили, делови за овтомобили и
опрема
(210) TM 2017/17

(220) 10/01/2017
(442) 31/12/2017

Трговски марки

(220) 17/01/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје
Булевар Гоце Делчев, ДТЦ Мавровка бр.11
сутерен, Скопје, MK
(540)
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гуми, автомобиски гуми, внатрешни гуми за
пневматски

гуми,

надворешни

гуми

за

пневматски гуми, гуми за велосипеди, гуми за
возила, внатрешни гуми (опрема за поправка на
внатрешни гуми), шарки на вулканизерски гуми,
тубелес гуми за велосипеди, гуми за тркала на
(591) сива, црвена и бела
(531) 26.01.18

возила
кл. 37

гуми

(вулканизирање),

(менување

гуми),

гуми

балансирање

гуми,

(551) индивидуална
(510, 511)

вулканизирање гуми (поправање)

кл. 29 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(210) TM 2017/78

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(442) 31/12/2017
(731) ИСК Македонија
ул. Рилски Конгрес бр. 112, 1000, Скопје, MK

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

(220) 02/02/2017

(540)

мирудии,
мраз
кл. 30
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

(591) сина
(531) 01.05.01;05.13.04;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

производство на пијалоци

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
настава,
забава,
спортски
и
културни

(210) TM 2017/71

активности
кл. 42

(220) 30/01/2017

(442) 31/12/2017
(731) КУПИГУМИ ДОО Скопје
Бул. Србија бр. 10, 1000, Скопје, MK
(540)

научни

и

технолошки

услуги,

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите: услуги за индустриски анализи и
стражувања,

проектирање

и

развој

на

комјутерски хардвер и софтвер, правни услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците, безбедносни усови за

(591) црна и портокалова
(531) 18.01.21;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 гуми,кит за гуми, репарација на гуми
(смеса
за
репарација
на
гуми)
кл. 12

гуми, пневматски гуми, велосипедски
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производството и што не се за медицинска

(540)

употреба;

дијамантин

[бор

во

прав

како

абразивно средство]; домашни миленичиња
(шампони за домашни миленичиња); екстракт
од нане
(етерични

(591) сива и бела
(531) 26.11.11;27.05.01

[парфеми]; есенција од анис; есенцијални
масла; етерични екстракти; етерични масла;

(551) индивидуална
(510, 511)

жавелова

кл. 3 абразивна ткаенина; абразивна хартија;
абразивни средства *; алишта (восок за
алишта); алишта (плавило за алишта); алишта
(сјај за алишта); алишта (штирак за алишта);
алкалии
(испарливи
алкалии)
[амонијак]
[детергент];
амбра
[парфем];
амониајк
[испарл.иви алкалии] [детергент]; антисептички
камења за бричење; аромати [есенцијални
масла]; ароми за пијалаци [есенцијални масла];
ароми за слатки [есенцијални масла]; бадемов
сапун; бадемово масло; бадемово млеко за
козметичка употреба; белење (сода за белење);
белење на кожата (крем за белење на кожата);
белило; бергамотови масла; бои (козметички
бои); бои (производи за отстранување бои); бои
(хемиски средства за освежување на боите) што
се користат во домаќинството [перење алишта];
бои за брада; бои за коса; бои за тоалетна
употреба; брилијантин за козметичка употреба;
веѓи (моливчиња за веѓи); вештачки вилици
(производи за чистење вештачки вилици);
вештачки

нокти;

вештачки

трепки;

вода

пепелница за перење со сода; воздух во лимени
садови под притисок за чистење и бришење
прав; восок (чевларски восок); восок за алишта;
восок за депилација; восок за кројачи; восок за
мустаќи; восок за паркетни подови; восок за
полирање; восок за чевлари; восок за чевли;
восок против лизгање за подови; вулканска
пепел за чистење; гелови за белење на забите;
гераниол;
дезинфекција
(сапун
за
дезинфекција); дезодоранси за лична употреба;
дезодорантни сапуни; депилатори; детергенти
што

не

се

користат

Трговски марки

[есенцијални масла]; екстракти
екстракти); екстракти од цвеќе

во

процесите

на

вода;

желе

(нафтено

желе)

за

козметичка употреба; заби (гелови за белење
на забите); испарливи алкалии [амонијак]
[детергент]; јонон [парфимерија]; камен за
мазнење; камен за полирање; камен од пемза;
камена стипса [антисептик]; капење (козметички
производи за капење); кармини; кварц; кедар
(есенцијални масла од кедар); кесички за
парфимирање постелнина; киснење на алишта
(производи за киснење на алишта); кожа (креми
за белење на кожата); кожа (производи за
белење кожа); кожа (производи за заштита на
кожа) [политури]; кожени производи (креми за
кожени
производи);
козметички
лосиони
(шамичиња натопени со козметички лосиони);
козметички препарати за слабеење; козметички
прибор; козметички производи; козметички
производи за веѓи; козметички производи за
животни; колонска вода; кора од дрво квилаја за
миење; корунд [абразивно средство]; коса (бои
за коса); коса (производи за виткање коса);
креда за чистење; креми (козметички креми);
креми [пасти] за чевли; креми за белење на
кожата; креми за кожени производи; креми за
полирање; кројачи (восок за кројачи); лавандова
вода; лак за нокти; лепила за козметичка
употреба; лепила за прицврстување перики;
лимон (есенцијални масла од лимон); листови
на растенија (производи што им даваат сјај на
листовите на растенијата); лосиони за
козметичка употреба; лосиони за коса; лосиони
што се користат по бричење; маскара; маски за
разубавување; масла за козметичка употреба;
масла за парфеми и мириси; масла за тоалетна
употреба; масла за чистење; масла од
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голтерија; масло од јасмин; масло од лаванда;

за

масло

употреба;

од

роза;

масло

од

терпентин

за

белење

[деколоранти]

производи

за

за

козметичка

белење

[перење

одмастување; масти за козметичка употреба;
медицински сапун; метални карбиди [абразиви];

алишта]; производи за белење кожа; производи
за бричење; производи за виткање коса;

миризлива водичка; миризливо дрво; млеко за
чистење за тоалетна употреба; моливчиња

производи за депилација; производи за заштита
на кожа [политури]; производи за измазнување

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи;
мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за

[штиркање]; производи за кадење [мириси];
производи за киснење алишта; производи за

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено желе

нега

за козметичка употреба; нега на кожата
(козметички производи за нега на кожата);

производи за отстранување бои; производи за
отстранување лак; производи за отстранување

неутрализаториза трајно виткање на косата,
нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти);

шминка; производи за перење алишта;
производи за постигнување сјај [политури];

одводни цевки (производи за чистење одводни
цевки); одмастувачи што не се користат во

производи за светнување; производи за
сончање [козметички производи]; производи за

текот

хемиско

на

процесот

на

производството;

на

ноктите;

чистење;

производи

производи

за

за

острење;

чистење;

освежување бои (хемиски средства
за
освежување на боите) што се користат во

производи
за
чистење
одводни
цевки;
производи за чистење тапети; производи за

домаќинството [перење алишта]; острење
(производи за острење); отстранувачи на восок

шминкање; пудра за шминкање; разубавување
(маски
за
разубавување);
раствори
за

за подови [производи за триење]; памук за
козметичка употреба; памукчиња [тоалетни

дезинфекција на устата, што не се за
медицинска употреба; раствори за триење;

производи]; паркетни подови (восок за паркетни

растенија (производи што им даваат сјај на

подови); парфеми; парфимерија; пасти за
полирање чевли; пасти за ремени за острење

листовите на растенијата); ремени за бричење
(пасти за ремени за бричење); сапуни; сапуни

бричеви; пепел (вулканска пепел) за чистење;
перење алишта (плавила за перење алишта);

(дезодорантни сапуни); сапуни (пити од сапуни);
сапуни за бричење; сапуни за дезинфекција;

перики (лепила за прицврстување перики);
пијалаци (ароми за пијалаци) [есенцијални

сапуни за освежување текстил; сапуни против
потење; сапуни против потење на стапалата;

масла]; пити од сапуни; плавило за алишта;

сафрол;

подови (восок против лизгање за подови);
подови (отстранувачи на восок за подови)

средство]; сјај (црвило за сјај); сјај за алишта;
скробен сјај за перење алишта; слабеење

[производи за триење]; подови (течности против
лизгање за подови); полирање (восок за

(козметички препарати за слабеење); слатки
(ароми за слатки) [есенцијални масла];

полирање);
полирање
вештачки
вилици
(препарати за полирање на вештачки вилици);

смекнувачи за ткаенини што се користат при
перење алишта; сода бикарбона за чистење;

политура за мебел и подови; постелнина

сода за белење; соли за белење; соли за

(кесички за парфимирање постелнина); потење
(сапуни против потење); потење на стапалата

капење, што не се за медицинска употреба;
сончање (производи за сончање); спрејови за

(сапуни
против
потење
на
стапалата);
препарати за отстранување лак; препарати за

коса; спрејови за освежување на здивот;
средства за белење при перење алишта;

полирање; препарати за полирање вештачки
вилици; прибор (козметички прибор); производи

средства за
електрицитет
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домаќинството; средства за отстранување бои;
средства за отстранување корозија; средства за

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и

отстранување на бигор што се користат во
домаќинството; средства за спречување на

услуги РЕНИБО ДООЕЛ Скопје
ул. Булевар 8-ми Септември бр.2/2-27,

крварење за козметичка употреба; средства за
чистење на забите; средства за чистење флеки;

Скопје, MK
(540)

средства против потење [тоалетни производи];
стаклена ткаенина; стаклена хартија; стапчиња
обложени со памук за козметичка употреба;
страк кинески темјан; сушено ароматично лисје
и мирудии [мириси]; талк за тоалетна употреба;
темјан; терпени [есенцијални масла]; терпентин
за
одмастување;
течности
за
чистење
шофершајбна; течности против лизгање за
подови; ткаенина за стружење; ткаенини
(смекнувачи за ткаенини) што се користат при
перење алишта; ткаенини импрегнирани со
детергент за чистење; тоалетна вода; тоалетни
производи;
трајно
виткање
на
косата
(неутрализатори за трајно виткање на косата);
трепки (вештачки трепки); трепки (козметички
производи
за
трепки);
трепки (лепила за вештачки трепки); триполски
камен за полирање; хартија (стаклена хартија);
хартија за полирање; хартија за стружење;
хелиотропин; хемиски средства за освежување
на боите што се користат во домаќинството
[перење алишта]; хидроген пероксид за
козметичка употреба; хипохлорид (калиум
хипохлорид); цветни мириси (бази за цветни
мириси); цвеќе (екстракти од цвеќе) [парфеми];
цитрон (есенцијални масла од цитрон); црвило
за сјај; цртежи (декоративни цртежи) за
козметичка употреба; чевларски восок; чистење
вештачки вилици (производи за чистење
вештачки вилици); чистење одводни цевки
(производи

за

чистење

одводни

цевки);

шамивиња натопени со козметички лосиони;
шампони; шампони за домашни миленичиња;
шминка; шминкање
штирак за алишта
(210) TM 2017/109

Трговски марки

(пудра

за

шминкање);

(220) 17/02/2017

(591) црна и бела
(531) 26.11.11;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 абразивна ткаенина; абразивна хартија;
абразивни средства *; алишта (восок за
алишта); алишта (плавило за алишта); алишта
(сјај за алишта); алишта (штирак за алишта);
алкалии
(испарливи
[детергент];
амбра

алкалии)
[парфем];

[амонијак]
амониајк

[испарл.иви алкалии] [детергент]; антисептички
камења за бричење; аромати [есенцијални
масла]; ароми за пијалаци [есенцијални масла];
ароми за слатки [есенцијални масла]; бадемов
сапун; бадемово масло; бадемово млеко за
козметичка употреба; белење (сода за белење);
белење на кожата (крем за белење на кожата);
белило; бергамотови масла; бои (козметички
бои); бои (производи за отстранување бои); бои
(хемиски средства за освежување на боите) што
се користат во домаќинството [перење алишта];
бои за брада; бои за коса; бои за тоалетна
употреба; брилијантин за козметичка употреба;
веѓи (моливчиња за веѓи); вештачки вилици
(производи за чистење вештачки вилици);
вештачки нокти; вештачки трепки; вода
пепелница за перење со сода; воздух во лимени
садови под притисок за чистење и бришење
прав; восок (чевларски восок); восок за алишта;
восок за депилација; восок за кројачи; восок за
мустаќи; восок за паркетни подови; восок за
полирање; восок за чевлари; восок за чевли;
восок против лизгање за подови; вулканска
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пепел за чистење; гелови за белење на забите;

козметичка употреба; лосиони за коса; лосиони

гераниол;

за

што се користат по бричење; маскара; маски за

дезинфекција); дезодоранси за лична употреба;
дезодорантни сапуни; депилатори; детергенти

разубавување; масла за козметичка употреба;
масла за парфеми и мириси; масла за тоалетна

што не се користат во процесите на
производството и што не се за медицинска

употреба; масла за чистење; масла од
голтерија; масло од јасмин; масло од лаванда;

употреба; дијамантин [бор во прав како
абразивно средство]; домашни миленичиња

масло од роза; масло од терпентин за
одмастување; масти за козметичка употреба;

(шампони за домашни миленичиња); екстракт

медицински сапун; метални карбиди [абразиви];

од нане
(етерични

[есенцијални масла]; екстракти
екстракти); екстракти од цвеќе

миризлива водичка; миризливо дрво; млеко за
чистење за тоалетна употреба; моливчиња

[парфеми]; есенција од анис; есенцијални
масла; етерични екстракти; етерични масла;

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи;
мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за

жавелова вода; желе (нафтено желе) за
козметичка употреба; заби (гелови за белење

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено желе
за козметичка употреба; нега на кожата

на

дезинфекција

забите);

испарливи

(сапун

[амонијак]

(козметички производи за нега на кожата);

[детергент]; јонон [парфимерија]; камен за
мазнење; камен за полирање; камен од пемза;

неутрализаториза трајно виткање на косата,
нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти);

камена стипса [антисептик]; капење (козметички
производи за капење); кармини; кварц; кедар

одводни цевки (производи за чистење одводни
цевки); одмастувачи што не се користат во

(есенцијални масла од кедар); кесички за
парфимирање постелнина; киснење на алишта

текот
на
процесот
на
производството;
освежување бои (хемиски средства
за

(производи за киснење на алишта); кожа (креми

освежување на боите) што се користат во

за белење на кожата); кожа (производи за
белење кожа); кожа (производи за заштита на

домаќинството [перење алишта]; острење
(производи за острење); отстранувачи на восок

кожа) [политури]; кожени производи (креми за
кожени
производи);
козметички
лосиони

за подови [производи за триење]; памук за
козметичка употреба; памукчиња [тоалетни

(шамичиња натопени со козметички лосиони);
козметички препарати за слабеење; козметички

производи]; паркетни подови (восок за паркетни
подови); парфеми; парфимерија; пасти за

прибор;

козметички

полирање чевли; пасти за ремени за острење

производи за веѓи; козметички производи за
животни; колонска вода; кора од дрво квилаја за

бричеви; пепел (вулканска пепел) за чистење;
перење алишта (плавила за перење алишта);

миење; корунд [абразивно средство]; коса (бои
за коса); коса (производи за виткање коса);

перики (лепила за прицврстување перики);
пијалаци (ароми за пијалаци) [есенцијални

креда за чистење; креми (козметички креми);
креми [пасти] за чевли; креми за белење на

масла]; пити од сапуни; плавило за алишта;
подови (восок против лизгање за подови);

кожата; креми за кожени производи; креми за

подови (отстранувачи на восок за подови)

полирање; кројачи (восок за кројачи); лавандова
вода; лак за нокти; лепила за козметичка

[производи за триење]; подови (течности против
лизгање за подови); полирање (восок за

употреба; лепила за прицврстување перики;
лимон (есенцијални масла од лимон); листови

полирање);
полирање
вештачки
вилици
(препарати за полирање на вештачки вилици);

на растенија (производи што им даваат сјај на
листовите на растенијата); лосиони за

политура за мебел и подови; постелнина
(кесички за парфимирање постелнина); потење

козметички
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(сапуни против потење); потење на стапалата

сончање (производи за сончање); спрејови за

(сапуни

коса;

против

потење

на

стапалата);

спрејови

за

освежување

на

здивот;

препарати за отстранување лак; препарати за
полирање; препарати за полирање вештачки

средства за белење при перење алишта;
средства за неутрализација на статичкиот

вилици; прибор (козметички прибор); производи
за белење [деколоранти] за козметичка

електрицитет
што
се
користат
во
домаќинството; средства за отстранување бои;

употреба; производи за белење [перење
алишта]; производи за белење кожа; производи

средства за отстранување корозија; средства за
отстранување на бигор што се користат во

за

коса;

домаќинството; средства за спречување на

производи за депилација; производи за заштита
на кожа [политури]; производи за измазнување

крварење за козметичка употреба; средства за
чистење на забите; средства за чистење флеки;

[штиркање]; производи за кадење [мириси];
производи за киснење алишта; производи за

средства против потење [тоалетни производи];
стаклена ткаенина; стаклена хартија; стапчиња

нега на ноктите; производи за острење;
производи за отстранување бои; производи за

обложени со памук за козметичка употреба;
страк кинески темјан; сушено ароматично лисје

отстранување лак; производи за отстранување

и мирудии [мириси]; талк за тоалетна употреба;

шминка; производи за перење алишта;
производи за постигнување сјај [политури];

темјан; терпени [есенцијални масла]; терпентин
за
одмастување;
течности
за
чистење

производи за светнување; производи за
сончање [козметички производи]; производи за

шофершајбна; течности против лизгање за
подови; ткаенина за стружење; ткаенини

хемиско чистење; производи за чистење;
производи
за
чистење
одводни
цевки;

(смекнувачи за ткаенини) што се користат при
перење алишта; ткаенини импрегнирани со

производи за чистење тапети; производи за

детергент за чистење; тоалетна вода; тоалетни

шминкање; пудра за шминкање; разубавување
(маски
за
разубавување);
раствори
за

производи;
трајно
виткање
на
косата
(неутрализатори за трајно виткање на косата);

дезинфекција на устата, што не се за
медицинска употреба; раствори за триење;

трепки (вештачки трепки); трепки (козметички
производи
за
трепки);

растенија (производи што им даваат сјај на
листовите на растенијата); ремени за бричење

трепки (лепила за вештачки трепки); триполски
камен за полирање; хартија (стаклена хартија);

(пасти за ремени за бричење); сапуни; сапуни

хартија за полирање; хартија за стружење;

(дезодорантни сапуни); сапуни (пити од сапуни);
сапуни за бричење; сапуни за дезинфекција;

хелиотропин; хемиски средства за освежување
на боите што се користат во домаќинството

сапуни за освежување текстил; сапуни против
потење; сапуни против потење на стапалата;

[перење алишта]; хидроген пероксид за
козметичка употреба; хипохлорид (калиум

сафрол;
силициумов
карбид
[абразивно
средство]; сјај (црвило за сјај); сјај за алишта;

хипохлорид); цветни мириси (бази за цветни
мириси); цвеќе (екстракти од цвеќе) [парфеми];

скробен сјај за перење алишта; слабеење

цитрон (есенцијални масла од цитрон); црвило

(козметички препарати за слабеење); слатки
(ароми за слатки) [есенцијални масла];

за сјај; цртежи (декоративни цртежи) за
козметичка употреба; чевларски восок; чистење

смекнувачи за ткаенини што се користат при
перење алишта; сода бикарбона за чистење;

вештачки вилици (производи за чистење
вештачки вилици); чистење одводни цевки

сода за белење; соли за белење; соли за
капење, што не се за медицинска употреба;

(производи за чистење одводни цевки);
шамивиња натопени со козметички лосиони;

бричење;

производи

Трговски марки
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шампони; шампони за домашни миленичиња;
шминка;

шминкање

(пудра

за

шминкање);

RC

штирак за алишта
(551) индивидуална
(210) TM 2017/111

(220) 09/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КАРГО ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз

(510, 511)
кл. 32
безалкохолни напитоци, и сирупи,
концентрати, екстракти и други препарати за
производство на напитоци

Битола
Солунска 192 а, Битола, MK

(210) TM 2017/184

(220) 23/02/2017

(540)

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија на големо и мало
АГРОТЕХНА Атанас идр.ДОО увоз-извоз
Скопје

(591) бела, сина и зелена

ул. ,,Христо Татарчев 1„ бр. 21А , Скопје, MK

(531) 27.05.11
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги
(210) TM 2017/128

(531) 26.04.12;26.11.08;27.05.17
(551) индивидуална

(220) 15/02/2017

(510, 511)

(442) 31/12/2017

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен копнени возила);

(731) Зоран Ѓоргиев
ул. Илинденска 11/5, Битола, MK
(540)

машински елементи за спојување и пренос
(освен за копнени возила); земјоделски направи
(кои не се рачни); инкубатори за јајца
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски

(591) црвена, црна
(531) 27.05.02;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава, спорт
икултурни активности
(210) TM 2017/164

(220) 20/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) Cott Beverages, Inc
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 336348016, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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и

оптички

апарати

и

инструменти, како и апарати и инструменти за
мерење на тежина, мерење, сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување, апарати и инструменти
за спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија, апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; 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
гаснење
на
пожар
кл. 11

апарати за осветлување, греење,
Трговски марки
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31 Декември 2017

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни

(210) TM 2017/187

намени

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги и посредување

(210) TM 2017/185

(220) 23/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) E.I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,

(220) 24/02/2017

ЦЕНТРАЛ ПРОПЕРТИ МЕНАЏМЕНТ ЦП2М
ЦЕНТРАЛ ДОО Скопје
ул. Народен фронт бр. 19а-21б, 1000, Скопје,
MK

Wilmington, DE 19805, US

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(540)

TREND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 сурфактанти за употреба со хербициди,
фунгициди, инсектициди
(591) црна, бела, жолта
(210) TM 2017/186

(220) 23/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) Cott Beverages Inc.
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 336348016, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(531) 07.03.11;26.04.17;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работите,
управување со работи, канцелариски работи;
агенции за трговски информации, изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), лицитација (продажба на
лицитација), огласување/рекламирање, пазар
(проучување
на
пазарот),
плакатирање/огласување, промоција /продажба
за
трето
лице,
пропагандни
дејности,
проучување на пазарот/маркетинг, рекламни
агенции, рекламни огласи, ширење рекламен
материјал/трактати,
проспекти,
печатени
примероци

(531) 26.13.25;27.05.22;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32

безалкохолни напитоци, и сирупи,

концентрати, екстракти и други препарати за
производство на напитоци

Трговски марки

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот;
закуп на недвижсен имот, згради (управување
со стапбени згради), изнајмување каде што
купецот станува сопственик на предметот на
закупот/лизинг,
изнајмување

изнајмување
станови,
земјоделска
сопственост,
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изнајмување деловен простор, недвижен имот

спојки), високотонци за звучници, апарати за

(агенции за недвижен имот), недвижен имот

навигација

(проценка на недвижен имот), недвижен имот
(управување со недвижен имот), исплаќање па

инструменти, преносни телефони, апарати за
репродукција на звук, телефонски апарати,

рати, посредување, посредување во трговија со
недвижен имот, станарина (наплата па

телефонски
слушалки,
видео
телефони
кл. 35 продажба на големо и продажба на мало

станарина), финансиски проценки/осигурувања,
банкарски
промет,
имот

на: батерии, електрични, кутии за батерии,
полначи за батерии, апарати за забава

кл. 39

организирање на патувања; автобуски

приспособени за употреба со надворешен екран

превоз, бродски превоз, воздушен превоз,
излети (организирање излети), крстосување

или монитор, аларми против кражба, звучници,
кутии за звучници, кабли (коаксијални кабли),

(организирање крстосувања), патници (превоз
иа патници), патувања (организирање на

кабли (влакна оптички кабли), коаксијални
кабли, видеокамери, полначи за електрични

патувања),
посредување
при
превоз,
резервации за превоз, придружба на патници,

батерии, запалки за цигари за автомобили,
апарати за чистење за дискови за снимање

туристички агенции, туристички излети

звук, исправувачи електрични, спојки (акустични

(210) TM 2017/193

спојки), високотонци за звучници, апарати за
навигација
за
возила,
навигациони

(220) 24/02/2017

за

возила,

навигациони

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство трговија на

инструменти, преносни телефони, апарати за
репродукција на звук, телефонски апарати,

големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО Скопје
ул. Петре Георгиев бр. 114, крак 1, 1000,

телефонски слушалки, видео телефони, фолии
(пластични фолии што не се за амбалажа),

Скопје, MK

фолии за заштита од заслепување за прозорци

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

(обоени фолии), држачи за телефон, адаптери,
футроли за таблети, жичани слушалки, блутут

(540)

слушалки, селфи стик, мобилна галантерија,
дата кабли
(210) TM 2017/197

(591) светло сива, бела
(531) 27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 24/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) Керсан Дооел Скопје
Јадранска магистрала 86, 1000, Скопје, MK
(540)

кл. 9 батерии, електрични, кутии за батерии,
полначи за батерии, апарати за забава
приспособени за употреба со надворешен екран
или монитор, аларми против кражба, звучници,
кутии за звучници, кабли (коаксијални кабли),
кабли (влакна оптички кабли), коаксијални
кабли, видеокамери, полначи за електрични
батерии, запалки за цигари за автомобили,
апарати за чистење за дискови за снимање
звук, исправувачи електрични, спојки (акустични
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(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
апарати

и

санитарни

инсталаци;

додатоци за функсонирање на апаратите и
водоводните или гасоводнитеа цевки; апарати

Трговски марки
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31 Декември 2017

или инсталаци за омекнување на водата;

декоративни елементи, за изградба који не се

апарати за сушење на рацет во туаети; бојлери

од метал; мермер; плочи за подови. кои не се

за грење; заптиви елементи (славини, тапи)
(чешми) за водоводни цевки; туш кабини;

од метал; ѕидни плочи, кои не се од метал;
плочи [градежен материал], водоводни цевки,

инсталаци за кади за сауни; туш кабини
(затворени); лавабоа за миење на раце (делови

кои
кл. 35

на санитарни инсталаци); чучавци (санитарна
опрема);
опрема
за
кади

управување со работи; канцелариски работи,
продажба на големо и мало на материјали за

кл. 19 порцелански плочи; блокови материали

санитарни намени

за поплочување, кои не се метални:
декоративни елементи, за изградба који не се

(210) TM 2017/200

од метал; мермер; плочи за подови. кои не се
од метал; ѕидни плочи, кои не се од метал;

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за деловни услуги, внатрешна

плочи [градежен материал], водоводни цевки,
кои
не
се
од
метал

и надворешна трговија АЛФА СИД Андријана
ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

кл. 35

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

рекламирање; водење на работење;

не
се
од
метал
рекламирање; водење на работење;

(220) 27/02/2017

управување со работи; канцелариски работи,
продажба на големо и мало на материјали за

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

санитарни намени

(540)

(210) TM 2017/199

(220) 24/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) Керсан Дооел Скопје
Јадранска магистрала 86, 1000, Скопје, MK
(540)
(591) црвена, бела, жолта, златна
(531) 26.13.25;27.05.02
(551) индивидуална

(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 11
апарати и санитарни инсталаци;
додатоци за функсонирање на апаратите и
водоводните или гасоводнитеа цевки; апарати
или инсталаци за омекнување на водата;
апарати за сушење на рацет во туаети; бојлери
за грење; заптиви елементи (славини, тапи)
(чешми) за водоводни цевки; туш кабини;

кл. 30 кафе, пијалоци врз база на кафе, чај,
какао, пијалоци врз база на какао, замена за
кафе
кл. 35 водење на работењето, управување со
работата
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалоци

инсталаци за кади за сауни; туш кабини
(затворени); лавабоа за миење на раце (делови

(210) TM 2017/201

на санитарни инсталаци); чучавци (санитарна
опрема);
опрема
за
кади

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за деловни услуги, внатрешна

кл. 19 порцелански плочи; блокови материали
за

поплочување,

Трговски марки

кои

не

се

метални:

(220) 27/02/2017

и надворешна трговија АЛФА СИД Андријана
ДООЕЛ увоз- извоз Скопје
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Бул. АВНОЈ бр.84-1/2 Аеродром, Скопје, MK

(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл.

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 услуги на обезбедување пијалоци

30

чај

(210) TM 2017/206

(цејлонски)

(220) 28/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица
ул. Гоце Делчев бр. 56, Струмица, MK
(740) Друштво за производство, трговија и
услуги Валпак ДООЕЛ
увоз - извоз Струмица - Подружница КОНЦЕПТ
Струмица
(591) црна, црвена, жолта, златна, бела,
кафена, кремаста, сива

ул. Благој Јанков Мучето бр. 30, Струмица
(540)

(531) 03.03.01;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
30

чај

(цејлонски)

(591) жолта

кл. 43 услуги на обезбедување пијалоци

(531) 27.05.02
(551) индивидуална

(210) TM 2017/202

(510, 511)

(220) 27/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за деловни услуги, внатрешна

кл. 43 кафетерии; служење храна и пијалаци;
снек-барови; бифеа

и надворешна трговија АЛФА СИД Андријана
ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

(210) TM 2017/207

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

(220) 28/02/2017

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

(540)

ул. Гоце Делчев бр. 56, Струмица, MK
(740) Друштво за производство, трговија и
услуги Валпак ДООЕЛ
увоз - извоз Струмица - Подружница КОНЦЕПТ
Струмица
ул. Благој Јанков Мучето бр. 30, Струмица
(540)

CONCEPT CAFE
(591) црна, црвена, жолта, златна, бела,
кафена, кремаста, сива
(531) 03.03.01;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
242 | С т р а н а

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 кафетерии; служење храна и пијалаци;
снек-барови; бифеа
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(210) TM 2017/208

(220) 28/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

ул.„Качанички пат“ бр.254, Скопје, MK
(540)

ул. Гоце Делчев бр. 56, Струмица, MK
(740) Друштво за производство, трговија и
услуги Валпак ДООЕЛ
увоз - извоз Струмица - Подружница КОНЦЕПТ
Струмица
ул. Благој Јанков Мучето бр. 30, Струмица
(540)

CONCEPT
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

кл. 43 кафетерии; служење храна и пијалаци;
снек-барови; бифеа
(210) TM 2017/211

(591) црна, бела, црвена
(531) 26.01.18;26.04.10;26.11.13;27.05.25

(220) 28/02/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија на спортска
опрема, услуги и спортски инженеринг Спорт
М ДОО експорт-импорт Скопје
ул. Рајко Жинзифов бр. 18-1/2, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески
и Ќелешоска

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење,
сол,
сенф;
оцет,
сосови
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци

(540)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2017/220

(220) 28/02/2017

(531) 27.05.11;27.05.24

(442) 31/12/2017
(731) Палензовска Електролукс Силвана

(554)
(551) индивидуална

52, 7000, Битола, MK

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ
(540)

управување со работата; канцелариски работи
(210) TM 2017/212

(220) 01/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги „КОЛА“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Трговски марки
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(531) 20.01.03;26.01.01;26.01.16;27.01.06

овошје

(551) индивидуална

кл. 30

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

управување со работата; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;

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

спортски и културни активности

мирудии; мраз

(210) TM 2017/221

(210) TM 2017/224

(220) 01/03/2017

и

зеленчук

кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,

(220) 01/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Kandit d.o.o. Osijek

(442) 31/12/2017
(731) Kandit d.o.o. Osijek

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

SAGA

KANDI

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29

кл. 29

желе, овошно желе, џемови, компоти,

желе, овошно желе, џемови, компоти,

производи, масла и масти за јадење, варено
овошје
и
зеленчук

производи, масла и масти за јадење, варено
овошје
и
зеленчук

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

мирудии; мраз

мирудии; мраз

(210) TM 2017/223

(220) 01/03/2017

(210) TM 2017/225

(220) 01/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Kandit d.o.o. Osijek
Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(442) 31/12/2017
(731) Kandit d.o.o. Osijek
Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

KANDIT DESSERT CHEF

IDILA

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,
производи, масла и масти за јадење, варено

кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,
производи, масла и масти за јадење, варено
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овошје
кл. 30

и

зеленчук

кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,

овошје
кл. 30

и

зеленчук

кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

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

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

мирудии; мраз

мирудии; мраз

(210) TM 2017/226

(220) 01/03/2017

(210) TM 2017/228

(220) 01/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Kandit d.o.o. Osijek

(442) 31/12/2017
(731) Kandit d.o.o. Osijek

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

GOGA

CONFETTINO

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29

кл. 29

желе, овошно желе, џемови, компоти,

желе, овошно желе, џемови, компоти,

производи, масла и масти за јадење, варено
овошје
и
зеленчук

производи, масла и масти за јадење, варено
овошје
и
зеленчук

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

мирудии; мраз

мирудии; мраз

(210) TM 2017/227

(220) 01/03/2017

(210) TM 2017/229

(220) 01/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Kandit d.o.o. Osijek
Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(442) 31/12/2017
(731) Kandit d.o.o. Osijek
Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

DADO

BONKO

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,
производи, масла и масти за јадење, варено

кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,
производи, масла и масти за јадење, варено
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овошје
кл. 30

и

зеленчук

кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,

(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

M. Gupcac 2, Osijek, HR

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

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

мирудии; мраз
(210) TM 2017/232

(220) 01/03/2017

FAKS HELIZIM NATURAL &
SENSITIVE

(442) 31/12/2017
(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i

(551) индивидуална

farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupcac 2, Osijek, HR

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

перење, препарати за чистење
триење и нагризување, сапуни

полирање,

(540)
(210) TM 2017/235

(442) 31/12/2017
(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek

DEZISAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење полирање,
триење и нагризување, сапуни
(210) TM 2017/233

(220) 01/03/2017

M. Gupcac 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(220) 01/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupcac 2, Osijek, HR

FAKS HELIZIM SUPERAKTIV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

перење, препарати за чистење
триење и нагризување, сапуни

полирање,

(540)
(210) TM 2017/239

FAKS HELIZIM aquamarine
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење
триење и нагризување, сапуни
(210) TM 2017/234

полирање,

(220) 02/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за вршење на медиумски
услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово
Илинденска бр. 4/Л 18, Тетово, MK
(540)

(220) 01/03/2017
(442) 31/12/2017
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наставата,

забава,

спортски

и

културни

активности
(210) TM 2017/241

(220) 02/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за вршење на медиумски
услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово
Илинденска бр. 4/Л 18, Тетово, MK
(540)

(591) црвена, црна и бела
(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38
телекомуникации и услуги што се
состојат главно од пренос на радио или
телевизиски
програми
кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата,
активности

забава,

(210) TM 2017/240

спортски

и

културни

(591) златна, бела, кафена, темно сина и црна
(531) 02.09.04;26.04.18;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 38

(220) 02/03/2017

35

огласување

телекомуникации и услуги што се

состојат главно од пренос на радио или
телевизиски
програми

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за вршење на медиумски
услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
настава

Илинденска бр. 4/Л 18, Тетово, MK

(210) TM 2017/242

(540)

(220) 02/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за вршење на медиумски
услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово
Илинденска бр. 4/Л 18, Тетово, MK
(540)

(591) црвена, темно црвена и бела
(531) 26.04.16;26.04.18;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38
телекомуникации и услуги што се
состојат главно од пренос на радио или
телевизиски
програми
кл. 41

образовни услуги, подготвување на

Трговски марки

(591) златна, сива и бела
(531) 27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38

телекомуникации и услуги што се
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состојат главно од пренос на радио или

кл. 35

телевизиски

програми

управување со работи, канцелариски работи

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни

кл. 38
телекомуникации и услуги што се
состојат главно од пренос на радио или

активности

телевизиски
програми
кл. 41
образовни услуги, подготвување на

(210) TM 2017/243

(220) 02/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за вршење на медиумски
услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово
Илинденска бр. 4/Л 18, Тетово, MK
(540)

огласување, водење на работење,

наставата,
активности

забава,

(210) TM 2017/246

спортски

и

културни

(220) 02/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за вршење на медиумски
услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово
Илинденска бр. 4/Л 18, Тетово, MK
(540)

(591) светло сина, темно сина, жолта, црна и
бела
(531) 26.04.16;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(591) златна и црна
(531) 26.04.16;26.04.18

кл. 38
телекомуникации и услуги што се
состојат главно од пренос на радио или

(551) индивидуална
(510, 511)

телевизиски
програми
кл. 41
образовни услуги, подготвување на

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

наставата,
активности

кл. 38

забава,

(210) TM 2017/245

спортски

и

културни

телекомуникации и услуги што се

состојат главно од пренос на радио или
телевизиски
програми
(220) 02/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за вршење на медиумски
услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности

Илинденска бр. 4/Л 18, Тетово, MK

(210) TM 2017/247

(220) 02/03/2017

(540)

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за вршење на медиумски
услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово
Илинденска бр. 4/Л 18, Тетово, MK

(591) црвена, светло сина, темно сина, црна и
бела

(540)

(531) 26.04.18;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
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(591) виолетова и бела

(740) Новомак дооел Скопје

(531) 26.04.18;27.05.24

бул. Киро Глигоров бр. 3, п.фах 212, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје
(540)

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38
телекомуникации и услуги што се
состојат главно од пренос на радио или
телевизиски

програми

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности
(210) TM 2017/248

(531) 27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
6
завртки

штрафови
од

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за вршење на медиумски
услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово
Илинденска бр. 4/Л 18, Тетово, MK
(540)

метал;
метал;

сифони на одводни цевки [вентили] од метал;
метални,
штрафови

(220) 02/03/2017

од

неелектрични
за

метални
резиња

обвивки;
врата;

за

шарки
ѕидни
кл. 8

брави;
брави;

од
затки

метал;
метал;

од

сврдла за дупчење [делови од рачни

алати];
сечила на пили [делови од рачни алати];
рачки;
пили
рачни
алати

[рачни
за

вадење

алати];

шајки

[рачни

алати;
алати];

(591) сива и бела

алати

за

(531) 26.13.25;27.05.15
(551) индивидуална

пиштоли
турпии

[рачни
[рачни

алати];
алати];

(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,

шила;
шпатули

[рачни

алати];

управување со работи, канцелариски работи

шрафцигери;
аголници

[рачни

алати];

кл. 38
телекомуникации и услуги што се
состојат главно од пренос на радио или

виљушкасти

стругање;

клучеви

[рачни

алати];

телевизиски
програми
кл. 41
образовни услуги, подготвување на

кл. 9 диоди што емитуваат светлина [ЛЕД];
заштитни ракавици за несреќни случаи;

наставата,
активности

ленири
либели;

забава,

(210) TM 2017/251

спортски

и

(220) 03/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Новомак дооел Скопје
, MK

културни

[инструменти

маски
метра

мерење];

(заштитни
за

маски);
дрводелци;

апарати

за

апарати
шаблони

за
прецизно
[инструменти
за

кл. 11 мијалници;
ЛЕД-диоди,
уреди
Трговски марки
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чешми
кл.

со

ладна

19

и

топла

вода;

оплеменета

иверка;

шперплоча;
ѕидни облоги што не се од метал, за градба;
фурнир;
кл.

20

закачалки;

мебел;
мијалници

[мебел];

работни

плочи;

опрема за мебел што не е од метал;
сифони од пластика на одводни цевки
кл.
21
прибори за кујна;
прибори за
кл.
37

канти

употреба

за

ѓубре;

во домаќинствата;
столарски
услуги

кл. 40 обработка на дрво (кроење и кантирање)
кл.
42
дизајн
графички дизајн
(210) TM 2017/256

(графички

дизајн);

(220) 06/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) АНАСТАСИЈА ПЛУЖНИКОВА

ул. 21 бр.12, Сингелиќ, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) црвена и сива
(531) 27.05.02;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
29
месо;
месни
преработки
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи
од
тесто
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци
(210) TM 2017/258

(220) 06/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) ANFARM HELLAS SA
53-57 Perikleous str.,153 44 GerakasAttikisAthens, GR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ул. Мишко Михајловски 19, Скопје, MK

Nimedine

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
(591) бронзена (кафена)

материјали
за
завои,
материјали
за
пломбирање заби и забарски смоли, средства

(531) 01.15.15;26.11.10;27.05.09

за дезинфекција, препарати за уништување

(551) индивидуална
(510, 511)

штетници, фунгициди, хербициди

кл. 20
кл. 43

(210) TM 2017/259

украси од пластика за храна
услуги за подготвување храна и

пијалоци;
ресторани
кл. 45 планирање и организирање венчавки

(220) 06/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) ANFARM HELLAS SA
53-57 Perikleous str.,153 44 GerakasAttikisAthens, GR

(210) TM 2017/257

(220) 06/03/2017
(442) 31/12/2017

(731) Рамуш Исени
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Meropenem/Anfarm
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали
за
завои,
материјали
за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2017/300

(220) 13/03/2017
(442) 31/12/2017

(300) 87323500 03/02/2017 US
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.

(591) светло зелена
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 ламби, тавански светла
(210) TM 2017/306

(220) 15/03/2017
(442) 31/12/2017

(731) Френки Д.О.О.
Гоце Делчев 58, Струмица, MK
(740) Марјан Митев, Френки Д.О.О
Гоце Делчев 58, Струмица
(540)

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(531) 05.03.11;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)

INVENTING FOR LIFE
(551) индивидуална

кл. 29
варено

(510, 511)

кл.

кл. 16 печатени материјали, имено, реклами,
билтени, брошури, постери, канцелариски

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на: свежо и конзервирано, смрзнато, сушено и

материјал
здравјето,

варено овошје и зеленчук; џемови

и

транспаренти
медицината,

во областа на
фармацевтските

31

конзервирано, смрзнато, сушено и
овошје
и
зеленчук;
џемови
свежо

производи
и фармацевтската
индустрија
кл. 44 обезбедување информации во областа

(210) TM 2017/330

на

(731) Mojca Kolar

здравјето,

медицината,

фармацевтските

производи и фармацевтската индустрија

овошје

и

зеленчук

(220) 16/03/2017
(442) 31/12/2017

Podlog 3, 3311 Sempetar, SI
(740) Христина Стојановиќ, адвокат

(210) TM 2017/301

(220) 14/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Дарко Џартовски
ул. Егејска Македонија 19а/9, Куманово, MK
(540)

бул. АСНОМ 98/30, 1000, Скопје
(540)

LINDAP
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 6 обични метали и нивни легури; метални

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,

градежни

преносни

проверка (контрола), спасување и настава;

конструкции; метални материјали за железнички
шини; неелектрични кабли и жици од обичен

апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,

метал; железарија, мали метални предмети;
метални цевки; каси; производи од обичен

акумулирање, регулирање или контролирање
на електрицитет; апарати за снимање, пренос

метал што не се вклучени во другите класи;
руди

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

кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

автоматски машини и механизми за апаратите

управување со работата; канцелариски работи,
услуги на увоз и извоз и продажба на големо и

што се активираат со монети или жетони;
регистарски каси, машини за сметање, опрема

мало со: обични метали и нивни легури;
метални
градежни
материјали;
метални

за обработка на податоци и компјутери; апарати
за
гаснење
пожар

преносни конструкции; метални материјали за
железнички шини; неелектрични кабли и жици

кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени

од обичен метал; железарија, мали метални

со нив, кои не се опфатени со другите класи,

предмети; метални цевки; каси; производи
одобичен метал што не се вклучени во другите

накит;
часовници;
скапоцени
камења;
хорологиски и хронометриски инструменти

класи;
кл. 37

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени со другите класи,

материјали;

градежни

метални

конструкции;

руди
поправки;

инсталациски услуги
(210) TM 2017/331

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење,
(220) 17/03/2017

камшици, узди и сарачки производи

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија Б-ВОЧ ДОО Скопје

(210) TM 2017/336

ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 606/1-6, 1000, Скопје, MK

(442) 31/12/2017
(731) Златевски Љубиша

(540)

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, MK

(220) 20/03/2017

(540)

(591) црна и бела
(531) 26.01.12;27.05.24
(551) индивидуална

(591) сина, бела, жолта, сива

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,

(531) 02.07.02;02.07.13;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална

геодетски,

(510, 511)
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кл. 32 енергетски безалкохолни пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/337

(220) 21/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Under Control Commercial Brokerage
L.L.C

кл. 4 јаглен, брикети од јаглен
(210) TM 2017/341

(220) 21/03/2017

Office 1202, owned by Al Sheikh Batty Al
Maktom, Deira, Riqqat Al Buttain, Dubai, AE

(442) 31/12/2017
(731) Idealism Industries FZE
P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Khaimah, AE

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

COCOAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 јаглен, брикети од јаглен
(210) TM 2017/344
(591) светло сина, темно сина, бела
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 22/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство трговија ТДА
Трејд ДОО увоз-извоз Скопје
, MK

кл. 34 тутун; предмети за пушачи; запалки

(740) Адвокатско друштво Мојсовска и

(210) TM 2017/340

Марковски
ул. Никола Тримпаре бр. 33/6, 1000, Скопје

(220) 21/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Idealism Industries FZE

(540)

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al
Khaimah, AE

(591) црна, црвена, и портокалова

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(531) 26.04.09;27.05.11;27.05.25
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 12 тркала и гуми за возила; пневматски гуми
(210) TM 2017/345

(220) 22/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство трговија ТДА
Трејд ДОО увоз-извоз Скопје
, MK

(531) 26.04.04;26.04.18;28.01.00
Трговски марки
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(740) Адвокатско друштво Мојсовска и

ROTAM

Марковски

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Никола Тримпаре бр. 33/6, 1000, Скопје
(540)

кл.

1

хемикалии

кои

се

користат

во

земјоделството, хортикултурата и шумарството;
ѓубрива; подобрувачи за почва; адитиви за
(591) црна и црвена
(531) 26.04.09;27.05.11;27.05.25

почва; кондиционери за почва; средства за
променување на состојбата на почвата;

(551) индивидуална
(510, 511)

подготвени почви; хемикалии за збогатување на
почвата; хемикалии за кондиционирање на

кл. 12 тркала и гуми за возила; пневматски гуми
кл. 37
инсталација, чистење, поправла и

почвата; материјал за подобрување на почвата;

одржување
(210) TM 2017/352

агенти за подобрување на почвата; супстанции
за подобрување на почвата; ѓубрива(измет);
синтетички ѓубрива(измет); ѓубрива(измет) кои
содржат антиоксиданси; адитиви (хемиски -) за

(220) 23/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и

ѓубрива(измет); ѓубрива(измет) со додадени
микроорганизми;
дијагностички
препарати,

услуги ДИАС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
ул. 11 Октомври 86/3-6, Скопје, MK

освен за медицински или ветеринарни цели;
биолошки препарати, освен за медицински или
ветеринарни цели; адитиви за добиточна храна

(540)

(кои не се за употребува за медицински цели);
адитиви (хемиски -) за ѓубрива; супстанции за
зачувување семиња; супстанции за регулирање
на растот на растенијата; супстанции за
потпомагање

(591) бела и златна
(531) 26.03.04;27.05.17

регулатори
растителни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
женски

чанти;

паричници
(џебни
кл. 25 обувки
(210) TM 2017/359

ремени

од

паричници);

кожа;

актовки

растот

растот
хормони

на

растенијата;

на

растенијата;
(фитохормони)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински и
ветеринарни
цели;
диететска
храна
супстанции прилагодени за медицинска

и
и

ветеринарна употреба; медицинска добиточна
(220) 27/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Rotam Agrochem International Company
Limited
Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Stret,
Chai Wan, HK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

на
на

храна; витамински препарати за животни;
додатоци на храна за животни; храна за
бебиња; фластери; материјали
материјали
за
пломбираље

за
на

завои;
заби;

стоматолошки восок; средства за дезинфекција;
препарати
за
уништување
штетници;
фунгициди,

хербициди;

паразитициди;

инсектициди; пестициди
(210) TM 2017/360

(220) 29/03/2017
(442) 31/12/2017
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(731) Макпетрол АД Скопје

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4, Скопје, MK

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

(740) Инспекциско тело „Макпетрол“ ТНГ
ул. Борис Трајковски - 7 бр. 85, Скопје

(540)

(540)

Nice Tea PEACH
(531) 26.01.17;26.01.18;26.04.10
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги

(591) сина, портокалова, сива, зелена, бела
(531) 05.03.11;05.07.14;19.03.01
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 лaден чај
(210) TM 2017/369

(210) TM 2017/367

(220) 30/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

(220) 30/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

(540)

(591) сина, зелена, сива
(531) 05.03.11;25.01.19;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, бела, зелена, сина
(531) 05.03.11;25.01.19;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 негазирани пијалоци и леден чај

кл. 32 ладен чај

(210) TM 2017/370
(210) TM 2017/368

(220) 30/03/2017
(442) 31/12/2017

Трговски марки
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ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

електрични апарати за домаќинство, мебел,

(540)

опрема за осветлување и други предмети за
домаќинство, книги, весници и канцелариски
прибор, музички и видео записи,
спортска
опрема, игри и играчки, облека, обувки и
предмети од кожа, козметички и тоалетни
препарати, цвеќе, садници, семе, Ѓубриво,
домашни миленици и храна за нив, часовници и
накит, автомобили и моторни возила од лесна
категорија, делови и прибор за моторни возила,
мотоцикли, делови и прибор за мотоцикли

Nice Tea LEMON
(591) жолта, црвена, зелена, сина, бела
(531) 05.03.11;19.03.01;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 лaден чај
(210) TM 2017/384

(210) TM 2017/385

(220) 31/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Inter IKEA Systems B.V.
Olof Palmestraat 1, NL- Delft, NL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(220) 31/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги „ЖИТО“ извоз-увоз ДООЕЛ Велес
ул. Благој Ѓорев бр. 166, Велес, MK
(540)

(591) сина, жолта
(531) 26.01.18;26.04.18;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство

(591) бела, зелена
(531) 05.07.02;26.04.18;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба на
големо и мало на: овошје и зеленчук, пијалоци,
производи од тутун, месо и производи од месо,
риби, леб, печива, колачи и слатки, пијалоци,
храна, компјутери, периферни единици и
софтвер, телекомуникациска опрема, аудио и
видео опрема, текстил, метална стока, бои и
стакло, килими, теписи, ѕидни и подни облоги,
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на

пареа,

готвење,

ладење,

сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени; бањи, бидеа, лачни ламби,
светла за велосипед, мијалници, електрични
ламби, електрични експрес лонци, радијатори,
факели, електрични ќебиња, што не се за
медицински
цели,
вентилатори,
фенови,
пламеници на гас, рингли за готвење, светилки,
скари, фенови за коса, решоа, електричен
прибор за готвење, сијалички за празнична
декорација,
лампи,
светилки,
абажури,
рефлектори, лустери, апарати за сушење на
воздухот, флуоресцентни цевки, бањи за
масажа, газиени ламби, бојлери, плочи за
греење, апарати за пржење кафе, ражени за
печење, запалки, лавабоа, тостери за вафли,
Трговски марки
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бојлери;

светилници,

светлечки

халогени

диоди

(LED),

челик пенкала, поштенски марки, бришачи на

светилки,

тавански

креда,

табли,

светла,
печки,
шпорети
за
микробранови печки, печки за

готвење,
готвење,

разгледници,
подароци

држачи

за

аквариуми;

лепливи

ленти,

сертификати

за

фрижидери, замрзнувачи, инсталации бања,
бојлери,
електрични
котли

кл. 20
мебел, огледала, рамки за слики;
производи (што не се опфатени во другите

кл. 16 хартија; картон и производи од нив, што
не се опфатени во другите класи; печатени

класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови

материјали;

материјал;

коски, школки, килибар, седеф, морска пена и

фотографии; канцелариски материјали; лепила
за канцелариски материјали или куќна

замена на сите тие материјали или од пластика;
огласни табли, работни маси, кутии од дрво или

употреба; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски

пластика, бамбус, бамбус завеси, помошни
седишта, дубаци, држачи за цвеќиња, маси,

прибор (освен мебел); материјал за настава и
обука (освен апарати); пластични материјали за

шанкови, корпи за леб, комоди со фиоки, тросед
кревети, работни маси, клупи, кушетки,

пакување (што не се опфатени во другите

перници, лежалки, мебел врати, арматури за

класи); видови на печатари; блокови за
печатење; постери, акварели, водени бои,

врати што не се од метал, душеци со федери,
полици за шишиња, табуретка, кутии за

албуми, алманаси, тетратки, атласи, тефртери
за
пишување,
моливи,
перодршки,

гнездење, фотелји, гардероби, куки за завеси,
држачи за завеси, кордони, алки за завеси,

обележувачи, потпирачи за книги, чаршафи од
хартија, салфети од хартија за маса, каси за

корнизи(шини), корнизи(шипки), стапчиња за
повлекување завеси, стаклена плоча, шарки,

писма,

за

што не се од метал, помагала за одење,

отворање писма, папки за писма, книги,
трансфери(decalcomanias),
датотеки
за

потпирачи за глава, полици за шкафови за
картотеки, полици за складирање, полици,

документи (канцелариски), хартиени етикети,
фотографии, држачи за фотографии, спајалици,

пораби од пластика за мебел, кабинети за
картотеки, закачалки, закачалки за облека, што

глобуси,
графички
репродукции, графики,

графички
табли за

не
се
од
метал,
мијалници
(мебел),
канцелариски мебел, корпи, што не се од метал,

пишување, Те-линијар за цртање, хартиени

перници, палети за пренесување, што не се од

лигавчња, прирачници, дупчалки, летоци,
хартиени филтри за кафе, календари, картон,

метал, оградени простори за бебиња, играчки
кутии, украси за рамки за слики, прегради на

мапи, каталози, држачи за креда, коверти,
главна книга, линијари, обрасци, сликарски

рамка за слика, воздушни легла, воздушните
перничиња, фотелји, брави што не се од метал,

четки, платно за сликање, валјаци за
бојадисување, штафелај за сликарите, слики,

душеци, маси за масирање, комоди, шкафови
за лекови, фитинзи за мебел (што не се од

креда за означување, хартиени марамчиња,

метал), мебел, табли за закачување клучеви,

пенкала, портрети, папки со листови што се
вадат, подлоги за цртање, пенкала за цртање,

табуретки, држачи за чадори, внатрешни
решеткасти ролетни, плетени дрвени ролетни,

стрипови, материјали за пишување, хартија за
пишување, прибор за пишување, табли за

маси за цртање (draughtman's tables), колички,
шкафови, седишта, клупи, училишен мебел,

пишување, кеси за ѓубре од хартија или
пластика, иглички за прицврстување за цртање,

маси за пишување, дисплеј штандови, кабинети,
екрани, каучи, вреќи за спиење, носилки, скали,

книговезнички

притискачи

Трговски марки

за

хартија,

слики,
честитки,

ножеви
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столици, кревети, полици за садови, пластични

стапици за глувци, четки за нокти, капаци за

кутии

за

садови за сирење, чинии од хартија, кошници за

складирање, полици(закачалки) за шапки,
закачалки за капути, закачалки за шапки и

излет, нокшири(лонци), предмети од порцелан,
четки за бричење, рендиња, стапици за глувци,

капути, полици за списанија, полици за чевли,
огледала за бања, кожен мебел, вантрешни

шејкери, калап за чевли, лажици за чевли,
леѓени, стаклени чаши, даски за пеглање, тави

ролетни и паравани, кујнски елементи, мебел за
бања,
мебел
за
градина

за пржење, чинии, четки за заби, термоси,
тоалет четки, тоалетни прибори, тоалетни

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови (што

торби, крпи за чистење, канти за полевање,

не се од благороден метал или обложени со
истиот); чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

садови за ладење вино, тостери за правење
вафли, вок тави, кригли за пиво, садови за

сликарски четки); материјали за правење четки;
прибор за чистење; челични жици за стружење;

чување храна, саксии, не-електрични бокали,
не-електрични
џезвиња
за
кафе

сурово
стакло

полуобработено стакло (освен
користи во градежништвото);

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети

стаклени производи, порцелански и керамички

и маси; памучна ткаенина, тесни ткаенини за

премети што не се вклучени во другите класи;
садови за путер, сапун кутии, кутии од стакло,

маса, чаршафи, чаршафи за маса, салфети од
текстил, подметачи од текстил, ќебиња за

држачи за сапуни, отпадни буриња, кади за
доенчиња, сунѓери за бањање, штици за

кревети, завеси од текстил, држачи на завеси
од текстил, прекривки за душеци, мрежи за

месење, уреди за наводнување, саксии, садови
од порцелан, четки за миење садови,

комарци, материјали за тапацирање, ќебиња за
кревет, покривки за јоргани, свила (крпа),

послужавници, сукала, кутии за чување леб,

постелнина, постелнина, јоргани, прекривки за

чинии, шашки, чаши за ссервирање овошје,
прибор за чистење прашина, прибор од пердуви

кревет, покривки, тафт (крпа), ткаенини,
импрегнирано плато за чаршафи за маси,

за чистење прашина, чаши, сито(цедилка),
рачки за врата од порцелан, чинии, шишиња,

ткаенини, волнени ткаенини, навлаки за
перници, покривки за јастуци, покривки за

готварски калапи, калапи за коцки мраз, капаци
за тенџериња, чинии за зеленчук, ракавици за

перници
кл. 27 теписи, килими, простирки и бришачи,

употреба

за

линолеум и други материјали за прекривање

полирање, кофи, кујнски прибор, што не од
метал, кофи за мраз, тегли за бисквит, калапи

подови; ѕидни завесите (не-текстил); простирки
за во бања, простирки за во автомобил,

за печење, ножеви за тесто, бокали, тавчиња,
пирустија, керамички прбор, штипки за сушење

простирки за пред врата, линолеум простирки,
тепси

алишта, лажици за обување чевли, садови за
готвење, чаши за сервирање варени јајца,

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и
спорт што не се опфатени во другите класи;

отворачи за тапи, садови, полици за зачини,

украси за новогодишни елки; штитиници на

метли, преносливи ладилници, торби за
ладење, кујнски прибор од метал, грнчарии,

ногарки, пинг-понг маси, игри на табла, летала,
новогодишни елки од синтетички материјал,

прстени за држење свеќи што не се од
благородни метали, свеќници, што не се од

држачи за новогодишни елки, штитници за
колено, конци за риболов, риболов справи,

благородни метали, капаци на садови за путер,
чинии за зеленчук, кутии за ручек, џогерите,

стрели, лакови за стрелаштво, јадици
риболов, скии, друштвени игри, карти

за

складирање,

или
се

во
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картонски

домаќинството,

кутии

ракавици

за
за

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

играње;

играчки

(551) индивидуална

кл. 35 услуги на големо; услуги на мало; услуги

(510, 511)

на продавници на мало; онлајн услуги на мало;
спојување, за придонес на другите, на различни

кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење,

производи (со исклучок на превоз за истите),
овозможувајќи им на корисниците за полесно да

сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени; бањи, бидеа, лачни ламби,

ги видат и да ги купат тие производи;
рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис

светла за велосипед, мијалници, електрични
ламби, електрични експрес лонци, радијатори,

администрација;

работи;

факели, електрични ќебиња, што не се за

рекламирање;
директно
преку пошта; професионални

медицински
цели,
вентилатори,
фенови,
пламеници на гас, рингли за готвење, светилки,

бизнис консултантски услуги; изнајмување на
рекламен простор; дистрибуција на примероци;

скари, фенови за коса, решоа, електричен
прибор за готвење, сијалички за празнична

услуги на набавки; деловни услуги и совети за
комерцијализација на стоки и услуги; услуги на

декорација,
лампи,
светилки,
абажури,
рефлектори, лустери, апарати за сушење на

лиценцирање

воздухот,

надворешно
рекламирање

канцелариски

и

франшиза,

вклучувајќи

флуоресцентни

цевки,

бањи

за

управување и контрола на истото, менаџмент и
консултации за бизнис; помош за маркетинг,

масажа, газиени ламби, бојлери, плочи за
греење, апарати за пржење кафе, ражени за

истражување и анализа на бизнис; уредување
излози; набавки на договори за купување и

печење, запалки, лавабоа, тостери за вафли,
грејни бојлери; светлечки диоди (LED),

продажба на стоки; услуги за раководење со
персонал; услуги за лојалност, поттик и

светилници, халогени светилки,
светла,
печки,
шпорети
за

тавански
готвење,

програма за бонуси; услуги на франшиза,

микробранови

готвење,

имено, техничката помош и / или поддршка во
воспоставувањето и / или работењето со

фрижидери, замрзнувачи, инсталации бања,
бојлери,
електрични
котли

продажба на мебел на мало и покуќнина,
генерално стока за широка потрошувачка,

кл. 16 хартија; картон и производи од нив, што
не се опфатени во другите класи; печатени

продавници
за
играчки
кл. 43 услуги на ресторан, кетеринг, бар и

материјали;
книговезнички
материјал;
фотографии; канцелариски материјали; лепила

фоаје(чекална);

за

привремено

сместување;

печки,

канцелариски

печки

материјали

за

или

куќна

услуги на сместување во одморалишта и
пансиони

употреба; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски

(210) TM 2017/386

(220) 31/03/2017

прибор (освен мебел); материјал за настава и
обука (освен апарати); пластични материјали за

(442) 31/12/2017
(731) Inter IKEA Systems B.V.

пакување (што не се опфатени во другите
класи); видови на печатари; блокови за

Olof Palmestraat 1, NL- Delft, NL

печатење;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

албуми, алманаси, тетратки, атласи, тефртери
за
пишување,
моливи,
перодршки,

(540)

обележувачи, потпирачи за книги, чаршафи од
хартија, салфети од хартија за маса, каси за

IKEA
Трговски марки

постери,

акварели,

водени

бои,

писма, притискачи за хартија, ножеви за
отворање писма, папки за писма, книги,
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трансфери(decalcomanias),

за

картотеки, полици за складирање, полици,

документи (канцелариски), хартиени етикети,

пораби од пластика за мебел, кабинети за

фотографии, држачи за фотографии, спајалици,
глобуси,
графички
слики,
графички

картотеки, закачалки, закачалки за облека, што
не
се
од
метал,
мијалници
(мебел),

репродукции, графики, честитки, табли за
пишување, Те-линијар за цртање, хартиени

канцелариски мебел, корпи, што не се од метал,
перници, палети за пренесување, што не се од

лигавчња, прирачници, дупчалки, летоци,
хартиени филтри за кафе, календари, картон,

метал, оградени простори за бебиња, играчки
кутии, украси за рамки за слики, прегради на

мапи, каталози, држачи за креда, коверти,

рамка за слика, воздушни легла, воздушните

главна книга, линијари, обрасци, сликарски
четки, платно за сликање, валјаци за

перничиња, фотелји, брави што не се од метал,
душеци, маси за масирање, комоди, шкафови

бојадисување, штафелај за сликарите, слики,
креда за означување, хартиени марамчиња,

за лекови, фитинзи за мебел (што не се од
метал), мебел, табли за закачување клучеви,

пенкала, портрети, папки со листови што се
вадат, подлоги за цртање, пенкала за цртање,

табуретки, држачи за чадори, внатрешни
решеткасти ролетни, плетени дрвени ролетни,

стрипови, материјали за пишување, хартија за

маси за цртање (draughtman's tables), колички,

пишување, прибор за пишување, табли за
пишување, кеси за ѓубре од хартија или

шкафови, седишта, клупи, училишен мебел,
маси за пишување, дисплеј штандови, кабинети,

пластика, иглички за прицврстување за цртање,
челик пенкала, поштенски марки, бришачи на

екрани, каучи, вреќи за спиење, носилки, скали,
столици, кревети, полици за садови, пластични

креда, табли, држачи за лепливи ленти,
разгледници, аквариуми; сертификати за

кутии за складирање, картонски кутии за
складирање, полици(закачалки) за шапки,

подароци

закачалки за капути, закачалки за шапки и

кл. 20
мебел, огледала, рамки за слики;
производи (што не се опфатени во другите

капути, полици за списанија, полици за чевли,
огледала за бања, кожен мебел, вантрешни

класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови

ролетни и паравани, кујнски елементи, мебел за
бања,
мебел
за
градина

коски, школки, килибар, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали или од пластика;

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови (што
не се од благороден метал или обложени со

огласни табли, работни маси, кутии од дрво или

истиот); чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

пластика, бамбус, бамбус завеси, помошни
седишта, дубаци, држачи за цвеќиња, маси,

сликарски четки); материјали за правење четки;
прибор за чистење; челични жици за стружење;

шанкови, корпи за леб, комоди со фиоки, тросед
кревети, работни маси, клупи, кушетки,

сурово
стакло

перници, лежалки, мебел врати, арматури за
врати што не се од метал, душеци со федери,

стаклени производи, порцелански и керамички
премети што не се вклучени во другите класи;

полици

за

садови за путер, сапун кутии, кутии од стакло,

гнездење, фотелји, гардероби, куки за завеси,
држачи за завеси, кордони, алки за завеси,

држачи за сапуни, отпадни буриња, кади за
доенчиња, сунѓери за бањање, штици за

корнизи(шини), корнизи(шипки), стапчиња за
повлекување завеси, стаклена плоча, шарки,

месење, уреди за наводнување, саксии, садови
од порцелан, четки за миење садови,

што не се од метал, помагала за одење,
потпирачи за глава, полици за шкафови за

послужавници, сукала, кутии за чување леб,
чинии, шашки, чаши за ссервирање овошје,

за
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прибор за чистење прашина, прибор од пердуви

импрегнирано плато за чаршафи за маси,

за чистење прашина, чаши, сито(цедилка),

ткаенини,

рачки за врата од порцелан, чинии, шишиња,
готварски калапи, калапи за коцки мраз, капаци

перници, покривки за јастуци, покривки за
перници

за тенџериња, чинии за зеленчук, ракавици за
употреба во домаќинството, ракавици за

кл. 27 теписи, килими, простирки и бришачи,
линолеум и други материјали за прекривање

полирање, кофи, кујнски прибор, што не од
метал, кофи за мраз, тегли за бисквит, калапи

подови; ѕидни завесите (не-текстил); простирки
за во бања, простирки за во автомобил,

за печење, ножеви за тесто, бокали, тавчиња,

простирки за пред врата, линолеум простирки,

пирустија, керамички прбор, штипки за сушење
алишта, лажици за обување чевли, садови за

тепси
кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и

готвење, чаши за сервирање варени јајца,
отворачи за тапи, садови, полици за зачини,

спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за новогодишни елки; штитиници на

метли, преносливи ладилници, торби за
ладење, кујнски прибор од метал, грнчарии,

ногарки, пинг-понг маси, игри на табла, летала,
новогодишни елки од синтетички материјал,

прстени за држење свеќи што не се од

држачи за новогодишни елки, штитници за

благородни метали, свеќници, што не се од
благородни метали, капаци на садови за путер,

колено, конци за риболов, риболов справи,
стрели, лакови за стрелаштво, јадици за

чинии за зеленчук, кутии за ручек, џогерите,
стапици за глувци, четки за нокти, капаци за

риболов,
играње;

садови за сирење, чинии од хартија, кошници за
излет, нокшири(лонци), предмети од порцелан,

кл. 35 услуги на големо; услуги на мало; услуги
на продавници на мало; онлајн услуги на мало;

четки за бричење, рендиња, стапици за глувци,

спојување, за придонес на другите, на различни

шејкери, калап за чевли, лажици за чевли,
леѓени, стаклени чаши, даски за пеглање, тави

производи (со исклучок на превоз за истите),
овозможувајќи им на корисниците за полесно да

за пржење, чинии, четки за заби, термоси,
тоалет четки, тоалетни прибори, тоалетни

ги видат и да ги купат тие производи;
рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис

торби, крпи за чистење, канти за полевање,
садови за ладење вино, тостери за правење

администрација;
надворешно

вафли, вок тави, кригли за пиво, садови за

рекламирање

чување храна, саксии, не-електрични бокали,
не-електрични
џезвиња
за
кафе

бизнис консултантски услуги; изнајмување на
рекламен простор; дистрибуција на примероци;

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети

услуги на набавки; деловни услуги и совети за
комерцијализација на стоки и услуги; услуги на

и маси; памучна ткаенина, тесни ткаенини за
маса, чаршафи, чаршафи за маса, салфети од

лиценцирање
и
франшиза,
вклучувајќи
управување и контрола на истото, менаџмент и

текстил, подметачи од текстил, ќебиња за

консултации за бизнис; помош за маркетинг,

кревети, завеси од текстил, држачи на завеси
од текстил, прекривки за душеци, мрежи за

истражување и анализа на бизнис; уредување
излози; набавки на договори за купување и

комарци, материјали за тапацирање, ќебиња за
кревет, покривки за јоргани, свила (крпа),

продажба на стоки; услуги за раководење со
персонал; услуги за лојалност, поттик и

постелнина, постелнина, јоргани, прекривки за
кревет, покривки, тафт (крпа), ткаенини,

програма за бонуси; услуги на франшиза,
имено, техничката помош и / или поддршка во

Трговски марки

волнени

скии,

ткаенини,

друштвени

навлаки

игри,

канцелариски
рекламирање;

преку

пошта;

за

карти за
играчки

работи;
директно

професионални
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воспоставувањето и / или работењето со

бојлери,

продажба на

кл. 16 хартија; картон и производи од нив, што

мебел на мало и покуќнина,

генерално стока
продавници

за

широка
за

електрични

котли

потрошувачка,
играчки

не се опфатени во другите класи; печатени
материјали;
книговезнички
материјал;

кл. 43 услуги на ресторан, кетеринг, бар и
фоаје(чекална);
привремено
сместување;

фотографии; канцелариски материјали; лепила
за канцелариски материјали или куќна

услуги на сместување во одморалишта и
пансиони

употреба; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за настава и

(210) TM 2017/387

обука (освен апарати); пластични материјали за
пакување (што не се опфатени во другите

(220) 31/03/2017

(442) 31/12/2017
(731) Inter IKEA Systems B.V.
Olof Palmestraat 1, NL- Delft, NL

класи); видови на печатари; блокови за
печатење; постери, акварели, водени бои,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

албуми, алманаси, тетратки, атласи, тефртери
за
пишување,
моливи,
перодршки,

(540)

обележувачи, потпирачи за книги, чаршафи од
хартија, салфети од хартија за маса, каси за
писма, притискачи за хартија, ножеви за

ИКЕА

отворање писма, папки за писма, книги,
трансфери(decalcomanias),
датотеки
за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење,

документи (канцелариски), хартиени етикети,
фотографии, држачи за фотографии, спајалици,
глобуси,

графички

слики,

графички

сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени; бањи, бидеа, лачни ламби,

репродукции, графики, честитки, табли за
пишување, Те-линијар за цртање, хартиени

светла за велосипед, мијалници, електрични
ламби, електрични експрес лонци, радијатори,

лигавчња, прирачници, дупчалки, летоци,
хартиени филтри за кафе, календари, картон,

факели, електрични ќебиња, што не се за

мапи, каталози, држачи за креда, коверти,
главна книга, линијари, обрасци, сликарски

медицински
цели,
вентилатори,
фенови,
пламеници на гас, рингли за готвење, светилки,

четки,

платно

за

сликање,

валјаци

за

скари, фенови за коса, решоа, електричен
прибор за готвење, сијалички за празнична

бојадисување, штафелај за сликарите, слики,
креда за означување, хартиени марамчиња,

декорација,
лампи,
светилки,
абажури,
рефлектори, лустери, апарати за сушење на

пенкала, портрети, папки со листови што се
вадат, подлоги за цртање, пенкала за цртање,

воздухот,

стрипови, материјали за пишување, хартија за
пишување, прибор за пишување, табли за

флуоресцентни

цевки,

бањи

за

масажа, газиени ламби, бојлери, плочи за
греење, апарати за пржење кафе, ражени за

пишување, кеси за ѓубре од хартија или

печење, запалки, лавабоа, тостери за вафли,
грејни бојлери; светлечки диоди (LED),

пластика, иглички за прицврстување за цртање,
челик пенкала, поштенски марки, бришачи на

светилници, халогени светилки,
светла,
печки,
шпорети
за

тавански
готвење,

креда, табли, држачи за лепливи ленти,
разгледници, аквариуми; сертификати за

микробранови

готвење,

подароци
кл. 20
мебел, огледала, рамки за слики;

печки,

печки

за

фрижидери, замрзнувачи, инсталации бања,
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производи (што не се опфатени во другите

огледала за бања, кожен мебел, вантрешни

класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови

ролетни и паравани, кујнски елементи, мебел за

прачки, рогови, коски, слонова коска, китови
коски, школки, килибар, седеф, морска пена и

бања,
мебел
за
градина
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови (што

замена на сите тие материјали или од пластика;
огласни табли, работни маси, кутии од дрво или

не се од благороден метал или обложени со
истиот); чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

пластика, бамбус, бамбус завеси, помошни
седишта, дубаци, држачи за цвеќиња, маси,

сликарски четки); материјали за правење четки;
прибор за чистење; челични жици за стружење;

шанкови, корпи за леб, комоди со фиоки, тросед

сурово

кревети, работни маси, клупи, кушетки,
перници, лежалки, мебел врати, арматури за

стакло се користи во градежништвото);
стаклени производи, порцелански и керамички

врати што не се од метал, душеци со федери,
полици за шишиња, табуретка, кутии за

премети што не се вклучени во другите класи;
садови за путер, сапун кутии, кутии од стакло,

гнездење, фотелји, гардероби, куки за завеси,
држачи за завеси, кордони, алки за завеси,

држачи за сапуни, отпадни буриња, кади за
доенчиња, сунѓери за бањање, штици за

корнизи(шини), корнизи(шипки), стапчиња за

месење, уреди за наводнување, саксии, садови

повлекување завеси, стаклена плоча, шарки,
што не се од метал, помагала за одење,

од порцелан, четки за миење садови,
послужавници, сукала, кутии за чување леб,

потпирачи за глава, полици за шкафови за
картотеки, полици за складирање, полици,

чинии, шашки, чаши за ссервирање овошје,
прибор за чистење прашина, прибор од пердуви

пораби од пластика за мебел, кабинети за
картотеки, закачалки, закачалки за облека, што

за чистење прашина, чаши, сито(цедилка),
рачки за врата од порцелан, чинии, шишиња,

не

(мебел),

готварски калапи, калапи за коцки мраз, капаци

канцелариски мебел, корпи, што не се од метал,
перници, палети за пренесување, што не се од

за тенџериња, чинии за зеленчук, ракавици за
употреба во домаќинството, ракавици за

метал, оградени простори за бебиња, играчки
кутии, украси за рамки за слики, прегради на

полирање, кофи, кујнски прибор, што не од
метал, кофи за мраз, тегли за бисквит, калапи

рамка за слика, воздушни легла, воздушните
перничиња, фотелји, брави што не се од метал,

за печење, ножеви за тесто, бокали, тавчиња,
пирустија, керамички прбор, штипки за сушење

душеци, маси за масирање, комоди, шкафови

алишта, лажици за обување чевли, садови за

за лекови, фитинзи за мебел (што не се од
метал), мебел, табли за закачување клучеви,

готвење, чаши за сервирање варени јајца,
отворачи за тапи, садови, полици за зачини,

табуретки, држачи за чадори, внатрешни
решеткасти ролетни, плетени дрвени ролетни,

метли, преносливи ладилници, торби за
ладење, кујнски прибор од метал, грнчарии,

маси за цртање (draughtman's tables), колички,
шкафови, седишта, клупи, училишен мебел,

прстени за држење свеќи што не се од
благородни метали, свеќници, што не се од

маси за пишување, дисплеј штандови, кабинети,

благородни метали, капаци на садови за путер,

екрани, каучи, вреќи за спиење, носилки, скали,
столици, кревети, полици за садови, пластични

чинии за зеленчук, кутии за ручек, џогерите,
стапици за глувци, четки за нокти, капаци за

кутии за складирање, картонски кутии за
складирање, полици(закачалки) за шапки,

садови за сирење, чинии од хартија, кошници за
излет, нокшири(лонци), предмети од порцелан,

закачалки за капути, закачалки за шапки и
капути, полици за списанија, полици за чевли,

четки за бричење, рендиња, стапици за глувци,
шејкери, калап за чевли, лажици за чевли,

се

од

метал,

Трговски марки

мијалници

или

полуобработено

стакло

(освен
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леѓени, стаклени чаши, даски за пеглање, тави

овозможувајќи им на корисниците за полесно да

за пржење, чинии, четки за заби, термоси,

ги

тоалет четки, тоалетни прибори, тоалетни
торби, крпи за чистење, канти за полевање,

рекламирање; бизнис менаџмент;
администрација;
канцелариски

садови за ладење вино, тостери за правење
вафли, вок тави, кригли за пиво, садови за

надворешно
рекламирање

чување храна, саксии, не-електрични бокали,
не-електрични
џезвиња
за
кафе

бизнис консултантски услуги; изнајмување на
рекламен простор; дистрибуција на примероци;

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се

услуги на набавки; деловни услуги и совети за

опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси; памучна ткаенина, тесни ткаенини за

комерцијализација на стоки и услуги; услуги на
лиценцирање
и
франшиза,
вклучувајќи

маса, чаршафи, чаршафи за маса, салфети од
текстил, подметачи од текстил, ќебиња за

управување и контрола на истото, менаџмент и
консултации за бизнис; помош за маркетинг,

кревети, завеси од текстил, држачи на завеси
од текстил, прекривки за душеци, мрежи за

истражување и анализа на бизнис; уредување
излози; набавки на договори за купување и

комарци, материјали за тапацирање, ќебиња за

продажба на стоки; услуги за раководење со

кревет, покривки за јоргани, свила (крпа),
постелнина, постелнина, јоргани, прекривки за

персонал; услуги за лојалност, поттик и
програма за бонуси; услуги на франшиза,

кревет, покривки, тафт (крпа), ткаенини,
импрегнирано плато за чаршафи за маси,

имено, техничката помош и / или поддршка во
воспоставувањето и / или работењето со

ткаенини, волнени ткаенини, навлаки за
перници, покривки за јастуци, покривки за

продажба на мебел на мало и покуќнина,
генерално стока за широка потрошувачка,

перници

продавници

кл. 27 теписи, килими, простирки и бришачи,
линолеум и други материјали за прекривање

кл. 43 услуги на ресторан, кетеринг, бар и
фоаје(чекална);
привремено
сместување;

подови; ѕидни завесите (не-текстил); простирки
за во бања, простирки за во автомобил,

услуги на сместување во одморалишта и
пансиони

простирки за пред врата, линолеум простирки,
тепси

(210) TM 2017/396

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и
спорт што не се опфатени во другите класи;
украси за новогодишни елки; штитиници на
ногарки, пинг-понг маси, игри на табла, летала,
новогодишни елки од синтетички материјал,

видат

и

да

риболов,
играње;

лакови
скии,

за

стрелаштво,

друштвени

игри,

јадици

тие

производи;
бизнис
работи;

за

играчки

(220) 05/04/2017

(442) 31/12/2017
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(540)

RAV4

за

карти за
играчки

купат

рекламирање;
директно
преку пошта; професионални

држачи за новогодишни елки, штитници за
колено, конци за риболов, риболов справи,
стрели,

ги

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги на големо; услуги на мало; услуги
на продавници на мало; онлајн услуги на мало;

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

спојување, за придонес на другите, на различни
производи (со исклучок на превоз за истите),

(210) TM 2017/411
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(731) Друштво за производство, промет и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

Скопје
ул. Скупи бр. 12, Карпош, Скопје, MK

(540)

(540)

SPECTRACEF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

(591) црвена
(531) 26.01.16;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на бела техника, компјутери, комјутерска
опрема и електрични апарати за домаќинство
кл. 37

минтирање, одржување и поправка на

бела техника, комјутери и компјутерска опрема
(210) TM 2017/412

препарати,

имено

антибактериски препарати; антибиотици
(210) TM 2017/428

(220) 13/04/2017

(442) 31/12/2017
(731) Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(220) 11/04/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје
ул. Скупи бр. 12, Карпош, Скопје, MK
(540)

MEIACT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати, имено
антибактериски препарати; антибиотици
(210) TM 2017/431

(591) светло сина, темно сина
(531) 26.04.11;27.05.11
(551) индивидуална

(220) 13/04/2017

(442) 31/12/2017
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK
(540)

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на бела техника, компјутери, комјутерска
опрема и електрични апарати за домаќинство
кл. 37

минтирање, одржување и поправка на

бела техника, комјутери и компјутерска опрема
(210) TM 2017/427

(220) 13/04/2017

(442) 31/12/2017
(731) Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP

Трговски марки

(591) црвена, црна, бела, златна
(531) 02.01.20;25.01.19;27.05.02
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кл. 32 пиво
(210) TM 2017/441

(220) 04/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за транспорт, производство,
трговија и услуги БДТ ТРАНСПОРТ И ЛОГИ
ул. Борис Трајковски 131, Скопје, MK
(540)
(591) црвена, бела и црна
(531) 11.01.04;22.01.15;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на безбедување храна и пијалаци;

(591) сина и портокалова

служење храна и пијалаци

(531) 01.01.25;26.01.16;26.13.25
(551) индивидуална

(210) TM 2017/445

(510, 511)
кл. 39 Транспортирање, Патнички транспорт,

(442) 31/12/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

Транспортирање стоки, Логистички услуги за
транспорт, Автобуски превоз, Возачки услуги,
Изнајмување
автобуси,
Изнајмување
автомобили, Изнајмување возила, Изнајмување
камиони, Изнајмување места за паркирање,
Изнајмување патнички автобуси, Патници
(превезување патници), Посредување за
превоз,

Посредување

за

(220) 21/04/2017

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

ALKA Bar

шпедиција,

Превезување
патници,
Превезување
со
камиони, Превоз(посредување за превоз),

(551) индивидуална
(510, 511)

Превоз со автомобили, Шпедитерски услуги,
Шпедиција(посредување за шпедиција) и

кл. 5 фармацевтски производи

Паркиралишта за автомобили

(210) TM 2017/451

(210) TM 2017/442

(442) 31/12/2017
(731) Трговско друштво за вработување на

(220) 21/04/2017

(220) 25/04/2017

(442) 31/12/2017
(731) ТП РОК КАФАНА РУСТИКАНА Арманд

инвалидни лица за производство на
трикотажни чорапи и долна облека ИСТ

Рори Вељан Скопје
булевар Илинден бр. 94, Скопје, MK

КОМЕРЦ ДОО Скопје
ул.Качанички пат бр.122,, 1000, Скопје,

(740) Маја Јакимовска, адвокат
бул.Партизански Одреди бр. 17, 1000, Скопје

Скопје, MK

(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
(540)
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кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
медицинска

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски
(591) сина, сребрена, жолта, бела
(531) 26.05.22;26.11.03;27.05.02
(551) индивидуална

смоли; дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење;

(510, 511)
кл. 25 чорапи, кратки чорапи, хулахопки, чорапи

ладно
оружје;
жилети
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,

против потење, петици за чорапи, хеланки

кинематографски
и
оптички
апарати
и
инструменти, како и апарати и инструменти за

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало
на: класа 25: чорапи, кратки чорапи, хулахопки,
чорапи против потење, петици за чорапи,
хеланки
(210) TM 2017/453

(220) 25/04/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ ТРАДИНГ
ЦОМПАНИ КД Скопје
Бул. Киро Глигоров 4, Скопје, MK

мерење тежина, мерење, сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати и инструменти
за спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; 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,

(540)

апарати
кл. 11
(591) бела, портокалова, виолетова, зелена и
сина
(531) 19.03.25;26.01.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 4

индустриски масла и масти; мазива;

соединенија
за
навлажнување

собирање
прашина
со
и
врзување;
горива

(вклучителнио и течни горива за мотори) и
материи за осветлување; свеќи и фитили за
осветлување
Трговски марки

за
гаснење
пожар
апарати за осветлување, греење,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или обложени
со нив што не се опфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења; хорологиски и
хронометриски
унструменти
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за
канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјал за обука и настава
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(освен

за

опфатени со другите класи; животни (живи);

пакување (што не се вклучени во другите

апарати);

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и

класи);
печатарски
букви;
клишиња
кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

направени од овие материјали, што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа,

управување со работата; канцелариски работи
кл. 39
транспортни услуги; пакување и

делови од животинска кожа; торби и куфери;
чадори, сонцебрани и стапови за одење;

складирање стока; организирање патувања

камшици,

(210) TM 2017/457

узди

пластични

и

материјали

сарачки

производи

(220) 28/04/2017

кл. 20
мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за информатички технологии

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова

КОДИТ СОЛУШН ДОО Скопје
булевар АСНОМ бр. 94/2-2, Скопје, MK

коска, школки, килибар, седеф, морска пена и
замените за сите овие материјали или

(540)

производи
кл. 21
чешли

од

пластика

куќни или кујнски апарати и садови;
и сунѓери; четки (со исклучок на

сликарски четки); материјали за правење четки;
прибор за чистење; челични жици за стружење;
сурово или полуобработено стакло (освен
стакло што се користи во градежништвото);
стаклени производи, порцелански и керамички
предмети што не се вклучени во другите класи
кл. 22
јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници, церади, едра, вреќи и торби (кои
не се вклучени во другите класи); материјали за
полнење (освен од
материјали); сурови

гума или
текстилни

пластични
влакнести

материјали
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и
кл.

25

облека,

обувки

и

маси
капи

кл. 27
килими, килимчиња, простирки и
бришачи, линолеум и други материјали за

(591) црна, светло сина и светло сива
(531) 26.11.14;26.13.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

38

телекомуникации

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата;
забава
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на
истите;
проектирање
и
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2017/458

развој

на

(220) 28/04/2017

(442) 31/12/2017
(731) Финансиско друштво М КЕШ
Македонија ДООЕЛ Скопје
ул.Орце Николов 68 кат 1, Центар, Скопје, MK
(540)

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се од
текстил)
кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи;
украси
за
елки

(591) бела, сива, сина

кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се

(531) 26.01.03;27.01.07
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл.

-

9

автоматски

-

благајни

депонирање,повлекуван.е или
парични
средства
-

апарати
картички

за

трансфер на
[АТМ]

за обработка на
(кодирани картички),

податоци
магнетни

информативни

агенции

(комерцијално-

информативни
-

агенции);

информации
испитување

(бизнис
(бизнис

информации);
испитување);

испитување
на
јавното
јавно мислење (испитување

мислење;
најавното

кодирани
картички,
магнетни
"Освен производи за контрола на пристап,

мислење);
-

видео-интерком

- комерцијални информации и советување на

производи,
вклучувајќи,

производи,

аудио-интерком

производи
надзор,
но не ограничувајќи

камери,
се на

книговодство;

потрошувачите
потрошувачи];

[советувалиште

за

дигитални камери, мрежни камери, веб камери
и IP-камери, видео енкодери, видео декодери ,

- комерцијално или индустриско управување
(помош за комерцијапно и индустриско

мрежни сервери за документи, сервери за
принтери, мрежни видео производи, софтвер и

управување);
компјутерски

опрема

(систематизација

за

горенаведените

производи"

бази
на

на

податоци

информации

во

кл. 35 - ажурирање на рекламниот материјал;
анализа
на
цените;

компјутерски
бази
на
податоци);
- компјутерски бази на податоци (собирање

- ангажирање манекени за рекламирање или
промовирање
на
производи;

информации во компјутерски бази на податоци);
- компјутерско рекламирање преку интернет;

аукционерство;
- аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси];

- консултации за раководење со персонал;
консултирање
(професионапно
бизнис

барање

-

-

лепење
маркетинг

плакати;
истражување;

бизнис
истражување;
- бизнис консултирање (професионално бизнис

-

маркетинг
надворешно

студии;
рекламирање;

консултирање);
бизнис

-

-

бизниси

(помош во
бизнис

консултирање);

водењето бизнис);
информации;

-

бизнис

спонзорства;

(услуги

проценки;
за

преместување

бизнисите);
вработување

персонал;

-

одговор

рекламни
на

(телефонски

претплатниците
пишување

што

текстови;
текстови;
одговор)

не
се
рекламни

за

достапни;
текстови;

преку пошта;
примероци;

подготовување
даночни
уплати;
- помош за комерцијално или индустриско

- договарање претплати за телекомуникациски
услуги
за
трети
лица;

управување;
- потрошувачи (комерцијални информации и

-

-

директно
рекламирање
дистрибуција
на

на

објавување
обработка

економско

прогнозирање;

советување на потрошувачи) [советувалиште за

експерти
за
ефикасност
- изнајмување време за рекламирање преку

потрошувачи];
пребарување

медиумите;
изнајмување

материјал;

- претплати (договарање претплати) за
телекомуникациски услуги за трети лица;

индустриско
управување
(помош
за
комерцијално или индустриско управување);

- прогнозирање (економско прогнозирање);
- промовирање на продажбата за трети лица;
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-

проценки

(бизнис

проценки);

опрема

за

реклами;

кл. 36

- агенции за наплаќање долгови;

радио

-

горенаведените

производи"

- раководење (советодавни услуги за бизнис
раководење);

-

агенциии
за
анализирање (финансиско

рекламен
рекламниот

-

банкарски служби за дебитни картички;
банкарски
трансакции
од
дома;

материјал

(ажурирање
на
материјал);

- рекламен материјал (изнајмување рекламен
материјал);
рекламирање;

-

рекламирање
рекламирање

преку
преку

пошта;
радио;

гаранции;
- давање заеми врз основа на хипотеки;
заеми;

издавање
кредитни
-инвестиции
(капитални

- рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи);

-

- рекламни текстови (објавување рекламни
текстови);

картички);
купување

-

рекламни

текстови

текстови);
систематизација

(пишување
на

рекламни

информации

во

-

лизинг

податоци;
подагоци;

пренесување
пренесување

работење;

-

советување

советување
организација;

за
за

бизнис
бизнис

работење

и

кредит;

на

на
-

на

недвижности;

наплаќање
(организирање
наплаќање);
- недвижен имот (проценување недвижен имот);
-

статистички

картички;
инвестиции);

информации (финансиски информации);
кредитни картички (издавање кредитни

компјутерски
бази
на
податоци;
- собирање информации во компјутерските бази
собирање

кредити;
анализирање);

организирање
позајмување
врз
основа

проценки

[осигурување,
служби

средства

наплаќање;
на
залог;
(електронско
средства);

(финансиски

проценки)

банкарство,
недвижнини];
за
кредитни
картички;

- советување на потрошувачите (комерцијални
информации и советување на потрошувачите)

- советување во врска со финансии;
- спонзорирање (финансиско спонзорирање);

[советувапиште
за
телевизиски

потрошувачи];
реклами;

управување
(финансиско
управување);
- факторинг [администрирање на побарувачката

рекламирање;

на

-

телевизиско

една

организација

со

посредство

на

- телекомуникациски услуги (договарање
претплати за телекомуникациски услуги) за

надворешен
орган];
- финансии (советување во врска со финансии);

трети
лица;
- телефонски одговор за претплатници што не

-

се
достапни;
"Освен производи за контрола на пристап,

банкарство,
-

видео-интерком

-

производи,

аудио-интерком

производи, производи за надзор,
вклучувајќи, но не ограничувајќи

камери,
се на

финансиски
финансиски
проценки
финансиски

финансиско

финансиско
- штедилници;

информации;
[осигурување,
недвижнини];
услуги;
спонзорирање;
управување;

дигитални камери, мрежни камери, веб камери
и 1Р-камери, видео енкодери, видео декодери ,

(210) TM 2017/470

мрежни сервери за документи, сервери за
принтери, мрежни видео производи, софтвер и

(442) 31/12/2017
(731) HANWHA CORPORATION
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86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, KR
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(591) бела, црвена, црна
(531) 18.01.23;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) портокалова, црна

кл. 29 месо, свинско месо, производи од месо

(531) 26.01.05;27.05.17
(551) индивидуална

кл. 31 животни, одгледување на свињи

(510, 511)
кл. 9 носачи и монтажни средства за камери и

(210) TM 2017/484

монитори; објективи; камери; камери за ССТ\/
(телевизија со затворен круг); контролни
единици за ССТ\/ камери; камери за паметни
телефони; камери за возила, видео проектори и
презентери; електронски сензори; оптички
сензори; сигурносни надзорни уреди; уреди за

(220) 08/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Олимпија Камчева Стојческа
ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 10, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

полнење на батерии за камери/ дигитални
камери; адаптери за телевизија со затворен

SLIMY

круг; батерии за камери; електрични батерии;
видео рекордери и апарати за видео

(551) индивидуална

репродукција; ССТ\/ снимачи; мрежни видео
снимачи;
телевизија
со
затворен
круг;

кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,

компјутерски софтвер; програми (софтвер) за

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични
масла,
козметички
производи,

паметни телефони кои може да се превземаат;
монитори; апарати за обработка на дигитален
сигнал за мрежен видео надзор; апарати за
прием на електронскиот сигнал за мрежен

(510, 511)

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени

видео
надзор;
сигурносна
опрема
за
препознавање лица; Cloud сервери; преносливи

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за

компјутери;

канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,

преносливи

периферни

компјутерски уреди погодни за носење

машини за пишување и канцелариски прибор
(210) TM 2017/471

(220) 03/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) КОМПАНИЈА АТАНАСОВСКИ ДОО
ул. 9, бр. 47, Илинден, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски
букви,
клишиња
кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси
кл. 35
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управување со работи; канцелариски работи

наставата;

кл. 41

активности

образовни услуги; подготвување на

наставата;
активности

забава;

(210) TM 2017/485

спортски

и

забава;

спортски

и

културни

културни
(210) TM 2017/487

(220) 08/05/2017

(220) 08/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и

(442) 31/12/2017
(731) Олимпија Камчева Стојческа

услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје
ул. Ленинова бр. 53, 1000, Скопје, MK

ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 10, 1000, Скопје, MK

(540)

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

NOMAD

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
на: велосипеди, тротинети, кајаци, даски за
(531) 27.05.02;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични
масла,
козметички
производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

едрење на вода, резервни делови за
велосипеди, кровни носачи на багаж, спортска и
камп опрема, специјализирани патики за
возење велосипед, обувки и предмети од кожа,
рачни торби, новчаници, облека, часовници,
текстил, електрични апарати, кондиторски
производи, средства за хигиена, метална стока
кл. 37
услуги при поправки, одржување и
сервисирање велосипеди
(210) TM 2017/488

(220) 08/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје
ул. Ленинова бр. 53, 1000, Скопје, MK
(540)

пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски
букви,
клишиња
кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси
кл. 35

за
елка
огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
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кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

кл. 43

на: велосипеди, тротинети, кајаци, даски за

пијалоци; привремено сместување

услуги за подготвување на храна и

едрење на вода, резервни делови за
велосипеди, кровни носачи на багаж, спортска и

(210) TM 2017/494

камп опрема, специјализирани патики за
возење велосипед, обувки и предмети од кожа,

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо

рачни торби, новчаници, облека, часовници,
текстил, електрични апарати, кондиторски

и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

производи, средства за хигиена, метална стока

ул. Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK

кл. 37
услуги при поправки, одржување и
сервисирање велосипеди

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје

(220) 10/05/2017

(540)
(210) TM 2017/489

(220) 08/05/2017
(442) 31/12/2017

(731) Караман Јасин
ул.„Благоја Тоска“ бр.39-16, Тетово, MK
(740) Адвокатско друштво Даути и Симјаноски
ул. Струшка бр. 25/1, Тетово
(540)

(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки
(210) TM 2017/499

(220) 11/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) ТОЛТУ МОТОРС ДООЕЛ
ул. Скупи бр. 1, 1000, Скопје, MK

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

(540)

(531) 05.05.20;27.05.04
(551) индивидуална

ТОЛТУ

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

(551) индивидуална

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

(510, 511)
кл. 35 продажба на моторни возила и резервни

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

делови
кл. 37

поправка и одржување на моторни

возила

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

кл. 39 изнајмување (рентање) на превозни
средства

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

(210) TM 2017/503

мирудии;

мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

(220) 11/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,, 1000,
Скопје, Скопје, MK

кл. 33

(540)

алкохолни пијалоци (освен пиво)
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(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, црна, сина, портокалова, жолта,
црвена
(531) 05.05.21;26.11.01;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 влажна тоалетна хартија

(591) црна и бела

(210) TM 2017/505

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 12/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо
и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.01.14;27.05.17

кл.
41
забави
(планирање
забави)
кл. 43 кафетерии; служење храна и пијалоци,
услуги во барови
(210) TM 2017/511

(220) 16/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

JGL

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив, кои не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и сапови за одење, камшици
и
сарачки
производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,
нагризување и триење; сапуни; парфимериски

кл. 25 облека, обувки и капи

производи,
етерични
масла,
масла
за
козметичка употреба, масла за парфимерија,

(210) TM 2017/508

масла за чистење, козметички производи,
козметички препарати за сунчање, козметички

(220) 16/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) БЕРЛИН БАР ДОО Скопје
бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 24 - лок. 2,
1000, Скопје, MK
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за

нега

на

кожа,

козметички
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слабеење, креми за козметичка употреба,
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тоалетни производи, лосиони, лосиони за коса;

биолошки препарати за медицинска употреба,

шампони, производи за нега на заби, нега на

лековити

устата
кл. 5 лекови за хумана медицина, медицински

употреба, масти за медицинска употреба,
медицински чај, медицински напитоци, сируп за

производи, фармацевтски и ветеринарни
производи; хемиско-фармацевтски производи,

фармацевтска употреба, витамински препарати,
храна за бебиња, фластери, материјали за

хемиски реагенси за медицински потреби,
креми за медицински потреби, хигиенски

завои; материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; лосиони за фармацевтска

производи

употреба, средства за дезинфекција; препарати

за

употреба

во

медицината;

чаеви,

масти

за

фармацевтска

диететски производи, диететски намирници за
медицинска употреба, биолошки препарати за

за
уништување
хербициди

штетници,

медицинска употреба, лековити чаеви, масти за
фармацевтска употреба, масти за медицинска

(210) TM 2017/512

(220) 16/05/2017

употреба,
медицински
чај,
медицински
напитоци, сируп за фармацевтска употреба,

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за промет, трговија и услуги

витамински

МОТОРСПОРТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз

препарати,

храна

за

бебиња,

фунгициди,

фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање заби и забарски смоли; лосиони за

Скопје
бул. „8-ми Септември“ бр. 13, 1000, Скопје,

фармацевтска
дезинфекција;

MK

употреба,
препарати

средства
за
за уништување

штетници,
фунгициди,
хербициди
кл. 35 рекламирање, водење на работење;

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

управување со работата, услуги при увоз-извоз
и продажба на големо и мало на: средства за
белење и други супстанции за перење;
препарати за чистење, полирање, нагризување
и триење; сапуни; парфимериски производи,
етерични масла, масла за козметичка употреба,
масла за парфимерија, масла за чистење,
козметички производи, козметички препарати за
сунчање, козметички производи за нега на кожа,
козметички подготовки за капење, козметики
производи за слабеење, креми за козметичка
употреба,
тоалетни
производи,
лосиони,
лосиони за коса; шампони, производи за нега на
заби, нега на устата; Лекови за хумана
медицина,

медицински

производи,

фармацевтски и ветеринарни производи;
хемиско-фармацевтски производи, хемиски
реагенси за медицински потреби, креми за
медицински потреби, хигиенски производи за
употреба во медицината; диететски производи,
диететски намирници за медицинска употреба,
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(591) црна, бела, црвена, сива
(531) 25.01.19;26.11.21;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

12

возила

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта,
изнајмување време за пристап на глобална
компјутерска мрежа, инфрмации од областа на
телекомуникациите, компјутерски терминали,
комуникација
со
мобилни
телефони,
обезбедување пристап до бази на податоци,
повикување,

пренесување

преку

сателит
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кл.

42

научни

и

технолошки

услуги

и

истражување и планирање поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; алатки за пребарување за интернет;
анализа на компјутерски системи; изнајмување
веб
сервери;
изнајмување
компјутерски
програми, изработка на компјутерски програми,
инсталирање

на

компјутерски

програми,

компјутерски бази на податоци, компјутери,
компјутерски
програми
(изнајмување
компјутерски програми), компјутерски програми
(изработка
на
компјутерски
програми),
компјутерски
програми
(инсталирање
на
компјутерски програми), компјутерски програми
(одржување

на

компјутерски

програми),

компјутерски програми (осовременување на
компјутерски програми), компјутерски програми
(умножување
компјутерски
компјутерски
програмирање,

компјутерски
програми),
програми
(советување
за
програми),
конверзија на

компјутерско
податоци од

физички на електронски носачи, програми,
сервери, размена на компјутерски програми и
податоци, програмирање компјутерски системи
(210) TM 2017/513

(220) 16/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за промет, трговија и услуги
МОТОРСПОРТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
бул. „8-ми Септември“ бр. 13, 1000, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена, сива
(531) 25.01.19;26.11.21;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

12

возила

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта,
изнајмување време за пристап на глобална
компјутерска мрежа, инфрмации од областа на
телекомуникациите, компјутерски терминали,
комуникација
со
мобилни
телефони,
обезбедување пристап до бази на податоци,
повикување,

пренесување

преку

сателит.

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; алатки за пребарување за интернет;
анализа на компјутерски системи; изнајмување
веб

сервери;

изнајмување

компјутерски

програми, изработка на компјутерски програми,
инсталирање
на
компјутерски
програми,
компјутерски бази на податоци, компјутери,
компјутерски
програми
(изнајмување
компјутерски програми), компјутерски програми
(изработка
на
компјутерски
програми),
компјутерски

програми

(инсталирање

на

компјутерски програми), компјутерски програми
(одржување
на
компјутерски
програми),
компјутерски програми (осовременување на
компјутерски програми), компјутерски програми
(умножување
компјутерски
компјутерски

компјутерски
програми),
програми
(советување
за
програми),

компјутерско

програмирање, конверзија на податоци од
физички на електронски носачи, програми,
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сервери, размена на компјутерски програми и

градење

податоци, програмирање компјутерски системи

градење заштитни ѕидови на пристаништа;

(210) TM 2017/516

градење
градење

(220) 16/05/2017

бродови;
и

поправање
под

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за инженеринг, градежништво,

градење
градење

трговија и услуги ЛИНИКА ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО Скопје

гуми
гуми

ул. Христо Смирненски бр. 14/3, 1000, Скопје,

дезинфицирање;

MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

дератизација;
занитнување;

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

заштитување
ѕидање;

складишта;
вода;
пристаништа;
фабрики;

(вулканизирање
гуми)
(менување

од

[поправање];
гуми);

‘рѓосување

на

ѕидарски
изградба
изградба
(591) плава, црвена, зелена, црна, бела

(510, 511)
кл.
37

антикорозивно

заштитување;

асфалтирање;
багери
(изнајмување
багери);
бензински станици за возила [полнење гориво и
одржување];
брави
(поправање
булдожери
бунари

сигурносни

(изнајмување
(копање

брави);

булдожери);
бунари);

возила

(миење

возила);

возила
возила

(одржување
(подмачкување

возила);
возила);

возила
возила

(полирање
(чистење

возила);
возила);

врати

и

прозорци

прозорци);
вулканизирање
градби
градби
градби
градби

(монтирање
гуми

(изолирање
(информирање
(чистење
(чистење

градби)
градби)

врати

и

[поправање];
за

услуги;
*;
и

изградба
на
изнајмување

(531) 26.04.02;27.05.02;27.05.17
(551) индивидуална

градби);
градби);

[внатрешност];
[надворешни

возила;

одржување
штандови

изнајмување
изнајмување

кранови

изнајмување
изнајмување

машини за
опрема

на
и

булдожери;
[градежна опрема];
чистење улици;
за
градење;

изолирање
изолирање
инсталирање
информации
информирање
ископување
ископување

цевководи;
продавници;
багери;

градби;
и

градежни
поправање
за
за

работи;
телефони;
поправки;
градби;

(ископување

руда);
руда;

калаисување;
компјутерски
одржување и

хардвер
поправање

хардвер);
копање

на

(инсталирање,
компјутерски
бунари;

крпење
лакирање;

облека;

лепење

тапети;

лифтови (монтирање и поправање лифтови);
малтерисување;

површини];

машини за чистење (изнајмување машини за
чистење);

градежни работи (изолирање градежни работи);
градежни работи (надзор на градежни работи);

мебел
менување
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(обновување
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миење;

градење);

миење

автомобили;

миење
миење

возила;
возила;

моторни

острење

ножеви;

отстранување пречки кај електрични апарати;
патишта (поставување асфалтна површина на

молерисување, внатрешност и надворешност;
монтирање
врати
и
прозорци;

патишта);
пеглање

облека;

монтирање и поправање алармни уреди;
монтирање и поправање апарати за греење;

пеглање
перење

платна;
алишта;

монтирање и поправање апарати за мрзнење;

перење

монтирање и поправање електрични апарати;
монтирање и поправање клима
уреди;

платна
платна

монтирање
монтирање

подводни
подмачкување

и
и

монтирање
монтирање

и

поправање
поправање

лифтови;
печки;

поправање
пламеници;
поправање
противпожарни

и

полирање
полнење

ленено

платно;

(пеглање
(чистење

платна);
платна);
поправања;
возила;

тонери

возила;
печатачи;

за

аларми;

поправања

монтирање и поправање уреди за наводнување;
монтирање
кујнска
опрема;

поправање
поиравање

монтирање,
одржување и
канцелариски
машини

поправка на
и
опрема;

поправање
поправање

монтирање, одржување и поправка на машини;
музички инструменти (реставрација на музички

поправање
поправање

сигурносни
тапациран

брави;
мебел;

инструменти);

поправање

фотографски

апарати;

надзор
на
градежни
работи;
натписи (бојосување или поправка натписи);

поправање
поиравање

чадори

ножеви
облека

поправање
поправање

(острење
(чистење

ножеви);
облека);

и

(подводни

поправања);

одржување

возила;
проектори;

кино

облека;
пумпи;

за

чадори;
сонце;
часовници;
чевли;

обновување машини што се амортизирани или
делумно
уништени;

поправки
(информации
за
поправки);
поставување асфалтна површина на патишта;

обновување

поставување

мебел;

водоводни

обновување мотори што се амортизирани или
делумно
уништени;

поставување
прозорци (монтирање

обновување
одржување

облека;
базени;

реставрација
реставрација

возила;
авиони;

рушење
светнување

одржување
одржување
одржување

и
и

поправање
поправање

каси;

ставање
столарија

одржување
одржување

тапацирање;
тапети

чистење

и

поправање;
мебел;

одржување на кожа, чистење и поправка;
опрема за градење (изнајмување опрема за
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врати

и

скелиња;
прозорци);

музички
инструменти;
уметнички
дела;
градби;
пемза;

со

снег (услуги за произведување вештачки снег);

одржување
и
поправање
трезори;
одржување и поправка на моторни возила;
крзна,

на
на

инсталации;

тонери за
печатачи);

покриви

на

(лепење
печагачи

(полнење

објекти;
[поправање];
тапети);
тонери

за
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уништување

штетници,

со

исклучок

на

препарати за киснење во форма на таблети;

земјоделството;

немедицински

услуги
услуги

дезодоранси; деодорантни креми, гелови,
лосиони, пудри, талк пудри и спрејови;

за

произведување вештачки снег;
поврзани
со
каменолом;

хемиско
хидроизолирање
чистење
чистење

(хемиско

чистење
чистење
чистење

градби

и

препарати;

чистење;
[градби];

дезодоранси импрегнирани во влошки за чевли;
дезодоранси
за
стапала

чистење);
возила;

кл. 5
хигиенски препарати за медицински
цели;медицински препарати за грижа на

[внатрешност];

стапала, тело и кожа;креми за навлажнување

градби [надворешни површини];
и полирање со песочен млаз;

чистење
чистење

тоалетни

поправање

(медицински);креми
(фармацевтски);гелови

за
за

навлажнување
навлажнување

бојлери;
облека;

(фармацевтски);лосиони
за
навлажнување
(фармацевтски);лосиони за навлажнување на

чистење
чистење

оџаци;
платна;

телото
(фармацевтски);лосиони
за
навлажнување на кожата (фармацевтски);креми

чистење

прозорци;

чистење улици
(210) TM 2017/518

за

навлажнување

на

кожата

(фармацевтски);медицински креми,
гелови,
лосиони, масла, балсами, пудри, талк пудри и
(220) 18/11/2016

(442) 31/12/2017
(731) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1

спрејови за стапала, тело и кожа;медицински,
санитарни или препарати за дезинфекција за
третман на стапала, тело и кожа;медицински и
терапевски препарати и додатоци за бања во

3UH, GB

форма

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

киснења;медицински
или
дезинфекциски
препарати
за
киснење
во
форма
на

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

таблети;медицински
или
фармацевски
препарати против потење;медицински течности

(540)

за
масажа;медицински
препарати;медицински
или

тоалетни
фармацевтски

производи

и

SCHOLLMED

соли,

за

масла

плускавци

и

препарати

за

замрзнати

места;влошки за чевли и перничиња вклучени
во класа 5 за заштита од воспаление на прстите

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински препарати

на

за нега на

стапала, раце, нокти, тело и кожа и за
украсување; креми, гелови, лосиони, масла,
балзами, пудри, талк пудри и спрејови за

на нозете и задебелување на кожата на
набиено место;медицински препарати за
лечење на зараснати нокти на прстите на
нозете;медицински
влошки
за
чевли
и
влошки;материјали

за

употреба за стапала, раце, нокти, тело и кожа;
немедицински препарати за третман, нега,

преврска;фластери;фластери во форма
прстени
(фластер
рингс);прстени

на
за

чистење,
смирување,
ревитализација
и
релаксирање на стапала, раце, нокти, тело и

плускавци;самолепливи фластери;материјали
за
преврска;завои;препарати
за

кожа; немедицински препарати за капење во

дезинфекција;антисептички
производи;супстанции

форма на соли, масла и за киснење (облоги);

Трговски марки

против
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габички;медицински

влошки

за

чевли

и

перничиња вклучени во класа 5 за заштита од
воспаление на прстите на
задебелување
на
кожата

нозете и од
на
набиено

место;влошки, влошки за чевли и импрегнирани
перчничиња со, или кои инкорпорираат,
супстанции
против
габички;завои
рани;фунгициди, хербициди
(210) TM 2017/521

за

(220) 19/05/2017

LOVE TUBEROSE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија, парфеми; мириси;
етерични масла; козметика; лосиони за коса;
препарати за нега на косата и кожата; креми и
лосиони за тело и лицето; пудра; препарати за
употреба при бањање и туширање; деодоранси
(210) TM 2017/524

(442) 31/12/2017
(731) Здружение на граѓани - Друштво за
организирање на концерти и фестивали ВС

(220) 19/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ЕДНА ПРАВИ ДООЕЛ увоз-извоз

Музичка Продукција Скопје
ул. Багдадска бр. 26-2, 1000, Скопје, MK

Скопје
ул. Џумајска бр. 31, Скопје, MK

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА

(540)

ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; креми (козметички креми); нега на

(531) 05.13.11;25.01.19;26.01.01;27.05.17

кожата (козметички производи за нега на кожа);
шампони; средства за чистење на забите

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни

услуги,

пакување

и

кл. 21

држачи на сапуни; кутии за сапуни;

складирање стока, организирање патувања
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,

садови
кл.
37

спортски
и
културни
активности
кл. 43
услуги на обезбедување храна и

кл. 40 облека (преправање облека)

пијалоци, привремено сместување

(210) TM 2017/525

(210) TM 2017/522

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија градежништво

(220) 19/05/2017

мебел

за
(обновување

сапуни
мебел)

(220) 22/05/2017

(731) Amouage SAOC

инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000
КОМПАНИ ДОО Скопје

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM

бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

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

(442) 31/12/2017

(540)
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ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)
(591) сина, светло сина, жолта, златна, бисерно
сива, црна, бела
(531) 06.01.01;19.07.16;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
вода

минерална вода, газирана вода, сода

кл. 35 продажба на мало и продажба на големо
на минерална вода, газирана вода, сода вода
(210) TM 2017/526

(220) 22/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство и услуги НА
Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

(591) светло и темно сина, зелена, портокалова,
виолетова, бела
(531) 19.03.01;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната на луѓето

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(210) TM 2017/528

(220) 22/05/2017

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство и услуги на
Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

(540)

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(591) светло и темно зелена, виолетова, жолта,
бела

(540)

(531) 19.03.01;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи, креми (козметички
Креми), крем за кожа
(210) TM 2017/527

(220) 22/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство и услуги на
Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ
Трговски марки

(591) светло и темно сина, светло и темно
зелена, бела
(531) 19.03.01;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 5 фармацевтски диететски супстанции што
се користат во медицината, фармацевтски
прополис спреј препарати
(210) TM 2017/529

(220) 22/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство и услуги на
Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

(591) светло и темно жолта, виолетова, зелена
(531) 19.03.01;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK

кл. 3 козметички производи, креми (козметички

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

креми), крем за кожа

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

(210) TM 2017/531

(540)

(220) 22/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство и услуги на
Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ
ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно зелена, сина, портокалова,
виолетова, бела
(531) 19.03.01;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната за луѓето
(210) TM 2017/530

(220) 22/05/2017

(591) светло и темно кафена, портокалова,

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство и услуги на

сина, бела, црна, црвена
(531) 01.03.01;06.06.25;25.01.19;27.05.13

Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ
ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

кл. 3

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

кл. 5 фармацевтски производи за нега на
кожата

1000, Скопје
(540)

(210) TM 2017/532

козметички производи за нега на кожа

(220) 22/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство и услуги на
Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ
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ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK

кл. 43

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

пијалоци; привремено сместување

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

(210) TM 2017/534

1000, Скопје
(540)

услуги на обезбедување храна и

(220) 19/05/2017
(442) 31/12/2017

(731) MANICA S.p.A.
Via all'Adige 4 38068 ROVERETO (TN), IT
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) црна, бела
(531) 25.01.19;26.15.25;27.05.17
(551) индивидуална

OSSICLOR

(510, 511)
кл. 3 козметички производи, козметички лосини,
лосиони

за

коса,

сапуни

кл. 5 фармацевтски производи за нега на
кожата
(210) TM 2017/533

(220) 23/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

KFC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат
индустријата
и
науката,
како
и

во
во

земјоделството, хортикултурата и шумарството;
ѓубрива за почва и земјоделство; бакарен
сулфат (витриол); супстрати за хидропонско
култивирање (обработка) во земјоделството
кл. 5 фармацевтски и ветринарни препарати;
санитарни препрати за медицинска употреба;
средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2017/535

(220) 19/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S..A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;ориз,
тапиока, саго;брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед;шеќер,
мед, меласа;квасец, прашок за печење;сол,
сенф;оцет, сосови (како мирудии);мирудии;мраз
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(591) црна, бела, сива, сина, сребрена

(591) црна, бела, сива, сина,

(531) 24.11.18;25.05.01;27.05.13
(551) индивидуална

(531) 24.11.18;25.05.01;27.05.13
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи

од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за

од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за

мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;

мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;

замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;

замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;

производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари

производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари

или тутун со цел за ослободување на аеросоли

или тутун со цел за ослободување на аеросоли

кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли

кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за

цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити

цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) TM 2017/536

(210) TM 2017/537

(220) 19/05/2017

(220) 19/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH

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

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

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

(540)
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Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(591) црна, бела, сива, портокалова, кафена
(531) 24.11.18;25.05.01;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/538

(220) 19/05/2017
(442) 31/12/2017

(300) 2017715371 19/04/2017 RU
(731) Philip Morris Products S..A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(531) 05.03.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/539

(220) 23/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за угостителство, трговија и
услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје
ул.Демир Трајко бр. 26, Карпош, 1000, Скопје,
MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(591) зелена и црна

(210) TM 2017/557

(531) 27.01.16;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/12/2017
(731) Вељуслиев Митко
ул. Монополска бр. 3, Струмица, MK

кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци, привремено сместување

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

(210) TM 2017/555

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/05/2017

(220) 29/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ
ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-1/д.п.3,
Скопје, MK
(740) Радица Ѓорѓиевска
ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-1/д.п.3,
Скопје
(540)

(591) сина, бела, црвена, кафена
(531) 02.05.23;27.05.24
(551) индивидуална

ДОМ.Не само СТАН
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување

(510, 511)
кл. 19
кл. 35

неметални градежни материјали
рекламирање, водење со работење

кл. 37 градежни конструкции, поправки

(210) TM 2017/558

(220) 29/05/2017
(442) 31/12/2017

(731) Анчевски Бојан
ул. Речиште бр. 11, Скопје, MK

(210) TM 2017/556

(220) 23/05/2017

(540)

(442) 31/12/2017
(731) Трпкова Андријана
ул. „22-ри Октомври“ бр. 8, Радовиш, MK
(540)
(531) 07.01.24;27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 изнајмување за временско сместување
(210) TM 2017/563
(591) црна и бела
(531) 05.13.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 козметички салон; фризерски салон
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(220) 31/05/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари,
1000, Скопје, MK
(540)

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

(531) 27.05.01;27.05.13;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични
масла,
козметички
производи,
лосиони за коса, препарати за нега на заби
(210) TM 2017/569

(220) 01/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Минекс Груп ДООЕЛ
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ Мавровка
- сут. лок 11, Скопје, MK
(540)

(531) 05.03.15;05.07.06;08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
30
вафли
(наполитанки)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со вафли (наполитанки)
(210) TM 2017/572

(220) 01/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Минекс Груп ДООЕЛ
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ Мавровка
- сут. лок 11, Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.01;27.05.02;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи (бисквити, млеко,
какао)
(210) TM 2017/571

(220) 01/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Минекс Груп ДООЕЛ
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ Мавровка
- сут. лок 11, Скопје, MK

(531) 01.15.05;25.01.17;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалок

(540)
(210) TM 2017/573

(220) 01/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Минекс Груп ДООЕЛ
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ Мавровка
- сут. лок 11, Скопје, MK
(540)

Трговски марки
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(442) 31/12/2017
(731) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Анкарска бр. 33 1/1, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

AVADIL

(531) 02.09.01;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи (бисквити)
(210) TM 2017/574

(220) 01/06/2017

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2017/592

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги СИЛВЕР НАТИВА ДОО Охрид
ул. Коста Абраш бр. 38, 6000, Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(220) 05/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
Corporation
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

(540)

(531) 11.03.02;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање;водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент на
локали
кл.

41

забава,

културни

активности;известување за забави, планирање
забави, изложби (организирање изложби),

(531) 01.15.15;05.03.15;05.05.01;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

производи за лична нега, имено,

организирање шоу програми;услуги на клубови
кл. 43
услуги на обезбедување храна и

препарати за чистење на кожата и телото;тврд
сапун;течен сапун за раце;гелови и креми за

пијалоци; привремено сместување; служење
храна
и пијалоци; барови, кафетерии,

туширање;средства
за
миење
на
тело;препарати за нега на коса;дезодоранси,

ресторани, ноќни клубови, снек-барови; хотели,

антиперспиранти и спрејови за под пазувите за
лична употреба;навлажнувачи, лосиони и креми

изнајмување простории за состаноци, мотели,
хостели, пансиони; резервирање на привремено
сместување; резервирање хотели
(210) TM 2017/583
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за тело и кожа;талк во прав;препарати за
бричење;козметички препарати за сончање и
препарати за заштита на кожата од ефектите на

(220) 06/06/2017
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Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

сонцето;влажни марамчиња импрегнирани со
раствор за чистење
(210) TM 2017/593

УРО ДОФУРИН
(220) 05/06/2017

(551) индивидуална

(442) 31/12/2017
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати, диететски

Corporation
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US

супстанции што се користат во медицината

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2017/595

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство и промет

(220) 08/06/2017

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, MK
(540)

URO DOFURIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати, диететски
супстанции што се користат во медицината
(531) 05.07.01;05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална

(210) TM 2017/597

(220) 08/06/2017

(510, 511)

(442) 31/12/2017
(731) LRC Products Limited

кл. 3
производи за лична нега, имено,
препарати за чистење на кожата и телото;тврд

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1
3UH, GB

сапун;течен сапун за раце;гелови и креми за
туширање;средства
за
миење
на

(740) Друштво за застапување од областа на

тело;препарати за нега на коса;дезодоранси,
антиперспиранти и спрејови за под пазувите за
лична употреба;навлажнувачи, лосиони и креми
за тело и кожа;талк во прав;препарати за
бричење;козметички препарати за сончање и
препарати за заштита на кожата од ефектите на
сонцето;влажни марамчиња импрегнирани со
раствор за чистење
(210) TM 2017/594

(220) 08/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, MK
(540)
Трговски марки

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SCHOLL ALL DAY PROTECTION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 ортопедски, ортотички, за педикир, и за
грижа
за
стапала
апарати
и
инструменти;
ортопедски обувки, ортопедски производи;
ортопедски влошки и ѓонови; делови и фитинзи
за ортопедски обувки; перничиња за нега на
стапала,
имено,
ортопедски
перничиња,
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

ортопедски гел перничиња за пета; помагала за
корекција на стапалата, имено, влошки за
сводот на стапалото; медицински заштитни
апарати против стврднување на области на
набиени места на кожата и воспаление на
прстите; ортопедски перничиња за пети и
потпетици; ортопедски влошки за чизми,
прстени за стапало и влошки за стапало;
ортопедски влошки за еднократна употреба,
миризливи ортопедски влошки за ортопедски
обувки
кл. 25 обувки; влошки; влошки и ѓонови за
обувки;
внатрешни
ѓонови;
трикотажа;

(531) 26.07.03;26.11.11;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 увоз и извоз и услуги со продажба на

чорапи; делови и фитинзи за обувки

големо и мало со: лепила, заштитни фолии,
абразиви, брусни материјали.

(210) TM 2017/599

(210) TM 2017/604

(220) 08/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) E.I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US

(220) 07/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

(540)

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

ЕВОРЕЛ

METSTEGLO

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за употреба кај

кл. 5 хербициди

луѓето
(210) TM 2017/601

(220) 09/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги М СМАРТ
ЕФЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(210) TM 2017/605

ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 13, Скопје, MK

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

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

(220) 07/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

STEGLUJAN
(551) индивидуална
(510, 511)
290 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба кај
луѓето

STEGLATRO

(210) TM 2017/606

(220) 07/06/2017

(551) индивидуална

(442) 31/12/2017
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за употреба кај

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

луѓето

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2017/609

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2017
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.

(220) 07/06/2017

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

GLATRUJAN
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба кај
луѓето
(210) TM 2017/607

(220) 07/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New

SIGERTUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за употреба кај
луѓето

Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2017/610

(220) 13/06/2017

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2017
(731) MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
Mahindra Towers. P.K. Kurne Chowk, Worli,
Mumbai 400 018, IN

SEGLUROMET
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба кај
луѓето
(210) TM 2017/608

(220) 07/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New

(531) 27.05.04;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 апарати за движење по земја, воздух или

Jersey 08889, US

вода,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

теренски возила, компактни теренски возила,
електрични возила, автомобили, мотори и

(540)

делови на возила вклучени во класа-12

Трговски марки

моторни

копнени

возила,

спортски
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механички

сигнални

табли;

(442) 31/12/2017
(731) Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd.
Seventh Floor, Building 1, No. 700 Dongliu

механички

сигнали;

Апарати

Road, Changhe Street, Binjiang District,
Hangzhou City, CN

опрема;
електро-динамички
апарат
за
далечинско управување на знаци; уреди за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

навигација за возила (он-борд компјутери);
Глобален систем за позиционирање (GPS)

(540)

уреди; инструменти за оптичка комуникација;

(210) TM 2017/611

(220) 13/06/2017

светлечки
за

или

меѓусебна

комуникација;
видео
телефони;
мрежа
комуникациска опрема; радиоопрема; радарска

Уреди за снимање; видео рекордери; видео
камери, преносни медија плеери; самодвижечка
машина за рекламирање; аудио и видео
приемници; Апликации за уредување за
кинематографски
филмови;
камери
(фотографија); апарати за мерење на брзината
(фотографија);

рефлектори

(фотографија);

Инструменти за набљудување; аудиовизуелни
апарти за настава; детектори; апарати за
мерење на брзина на возила; ласери (не за
медицински цели); Симулатори за управување и

(531) 05.03.13;05.03.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
Апарати за обработка на податоци;
компјутерски мемории; снимени компјутерски
оперативни програми; компјутерски периферни
уреди;
снимен
компјутерски
софтвер;
микропроцесори;
монитори
(компјутерски
хардвер);
централна
процесна
единица
(процесор); картички со интегрално коло;
паметни картички (картички со интегрално
коло);

снимени

компјутерски

програми;

електронски изданија (што можат да се
преземаат); компјутерски програми (софтвер
што може да се презема); читачи (опрема за
обработка на податоци); USB флеш дискови;
програми за надзор (компјутерски програми);
компјутерски софтвер за игри; музички фајлови
што можат да се преземаат; видео датотеки
што можат да се преземаат; Бројачи;
индикатори за количина; електронски етикети за
производи;
Електронски
информирање; електронски

табли
за
огласни табли;

светлечки електронски индикатори; трепкачки
светла; сигнални светла; светлечки или
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контрола на возила; хидрометри; индикатори на
температура; Оптички апарати и инструменти;
оптички леќи; Електрични материјали (жици,
кабли); Полупроводнички апарти; видео дисплеј
екрани; далечински управувач; конвертори;
регулатори на светлина (електрична); Заштитни
уреди за лична употреба против незгоди;
инсталации за заштита од кражба (електрични);
противпожарни аларми; детектори на чад;
звучни аларми; аларми; електрични брави;
звучни сигнали; алармантни апарати против
кражба; Очила; Галвански батерии; батерии за
акумулаторот; Анимирани цртани филмови
кл. 35 Услуги на големо и мало поврзани со
продажба на компјутерска опрема и периферни
уреди и апарати за домашна забава и со
следните

производи,

имено,

Апарати

за

обработка на податоци; компјутерски мемории;
снимени компјутерски оперативни програми;
компјутерски
компјутерски

периферни
софтвер;

уреди;
снимен
микропроцесори;

монитори (компјутерски хардвер); централна
процесна единица (процесор); картички со
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интегрално коло; паметни картички (картички со

противпожарни

интегрално

компјутерски

звучни аларми; аларми; електрични брави;

програми; електронски изданија (што можат да
се преземаат); компјутерски програми (софтвер

звучни сигнали; алармантни апарати против
кражба; Очила; Галвански батерии; батерии за

што може да се презема); читачи (опрема за
обработка на податоци); USB флеш дискови;

акумулаторот; Анимирани цртани филмови;
презентација на производи на комуникациски

програми за надзор (компјутерски програми);
компјутерски софтвер за игри; музички фајлови

медиуми за продажни цели на големо и мало;
управување
на
деловните
работи
на

што можат да се преземаат; видео датотеки

продавниците

што можат да се преземаат; Бројачи;
индикатори за количина; електронски етикети за

менаџмент консалтинг во однос на стратегија,
маркетинг, производство, персонал и работи за

производи;
Електронски
информирање; електронски

трговија на мало и големо;
рекламирање,
маркетинг
и

коло);

снимени

табли
за
огласни табли;

аларми;

на

детектори

големо

и

мало;

на

чад;

бизнис

услуги за
промоција;

светлечки електронски индикатори; трепкачки
светла; сигнални светла; светлечки или

дистрибутерски услуги поврзани со продажба
на компјутерска опрема и периферни уреди и

механички

или

апарати за домашна забава и со следните

механички сигнали; Апарати за меѓусебна
комуникација;
видео
телефони;
мрежа

сигнални

производи, имено, апарати за обработка на
податоци, компјутерски мемории; снимени

комуникациска опрема; радиоопрема; радарска
опрема;
електро-динамички
апарат
за

компјутерски
компјутерски

далечинско управување на знаци; уреди за
навигација за возила (он-борд компјутери);

компјутерски
софтвер;
микропроцесори;
монитори (компјутерски хардвер); централна

Глобален систем за позиционирање (GPS)

процесна

уреди; инструменти за оптичка комуникација;
Уреди за снимање; видео рекордери; видео

интегрално коло; паметни картички (картички со
интегрално
коло);
снимени
компјутерски

камери, преносни медија плеери; самодвижечка
машина за рекламирање; аудио и видео

програми; електронски изданија (што можат да
се преземаат); компјутерски програми (софтвер

приемници; Апликации за уредување за
кинематографски
филмови;
камери

што може да се презема); читачи (опрема за
обработка на податоци); USB флеш дискови;

(фотографија); апарати за мерење на брзината

програми за надзор (компјутерски програми);

(фотографија);
рефлектори
(фотографија);
Инструменти за набљудување; аудиовизуелни

компјутерски софтвер за игри; музички фајлови
што можат да се преземаат; видео датотеки

апарти за настава; детектори; апарати за
мерење на брзина на возила; ласери (не за

што можат да се преземаат; Бројачи;
индикатори за количина; електронски етикети за

медицински цели); Симулатори за управување и
контрола на возила; хидрометри; индикатори на

производи;
Електронски
информирање; електронски

температура; Оптички апарати и инструменти;

светлечки електронски индикатори; трепкачки

оптички леќи; Електрични материјали (жици,
кабли); Полупроводнички апарти; видео дисплеј

светла; сигнални светла; светлечки
механички сигнални табли; светлечки

екрани; далечински управувач; конвертори;
регулатори на светлина (електрична); Заштитни

механички сигнали; Апарати за меѓусебна
комуникација;
видео
телефони;
мрежа

уреди за лична употреба против незгоди;
инсталации за заштита од кражба (електрични);

комуникациска опрема; радиоопрема; радарска
опрема;
електро-динамички
апарат
за

Трговски марки

табли;

светлечки

оперативни
програми;
периферни
уреди;
снимен

единица

(процесор); картички

со

табли
за
огласни табли;
или
или
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далечинско управување на знаци; уреди за

телекомуникациски

навигација за возила (он-борд компјутери);

компјутерска мрежа; обезбедување на услуга на

Глобален систем за позиционирање (GPS)
уреди; инструменти за оптичка комуникација;

корисниците за пристап до глобалната
компјутерска мрежа; телеконферентни услуги

Уреди за снимање; видео рекордери; видео
камери, преносни медија плеери; самодвижечка

(услуги на
далечина);

машина за рекламирање; аудио и видео
приемници; Апликации за уредување за

елетронска пошта; изнајмување на опрема за
пренос на информации; пренос на информација

кинематографски

со

филмови;

камери

оптички

врски

на

глобалната

пренесување конференции од
трансфер
на
информации;

кабел;

услуги

со

електронски

(фотографија); апарати за мерење на брзината
(фотографија);
рефлектори
(фотографија);

огласни табли (телекомуникациски услуги);
изнајмување на време за пристап на

Инструменти за набљудување; аудиовизуелни
апарти за настава; детектори; апарати за

глобалната компјутерска мрежа; обезбедување
на интернет виртуелни простории за разговор;

мерење на брзина на возила; ласери (не за
медицински цели); Симулатори за управување и

обезбедување на услуги за пристап до база на
податоци; услуги на говорна пошта; дигитален

контрола на возила; хидрометри; индикатори на

пренос

температура; Оптички апарати и инструменти;
оптички леќи; Електрични материјали (жици,

кл. 42
Технички истражувања; проучување
технички проекти; инженеринг; истражување и

кабли); Полупроводнички апарти; видео дисплеј
екрани; далечински управувач; конвертори;

развој (за другите); инжинерски цртежи;
Премерувања;
временска
прогноза;

регулатори на светлина (електрична); Заштитни
уреди за лична употреба против незгоди;

метеоролошки
информации;
дизајн;
внатрешни
дизајни;

инсталации за заштита од кражба (електрични);

компјутери;

противпожарни аларми; детектори на чад;
звучни аларми; аларми; електрични брави;

компјутерски софтверски дизајни; анализа на
компјутерски
системи;
програмирање

звучни сигнали; алармантни апарати против
кражба; Очила; Галвански батерии; батерии за

компјутерски
системи;
ажурирање
на
компјутерски софтвер; консултантски услуги во

акумулаторот; Анимирани цртани филмови;
услуги за увоз и извоз; посредување и

областа на компјутерски хардвер дизајн и
развој; изнајмување на компјутерски софтвер;

преговори на договори [за другите]; услуги за

обновување на компјутерски бази на податоци;

јавни набавки за други; подршка на бизниси,
управување и административни услуги; услуги

одржување
дуплирање

за бизнис анализа, истражување и за
информирање, демонстрација на производи и

конверзија на податоци или документит од
физички на електронски носачи; креирање и

услуги по електронски пат, исто така за корист
на таканречениот телешопинг и услуги на

одржување на веб-сајтови за другите; хостинг
на компјутерски станици (сајтови); инсталација

купување од дома; услуги за шема на лојалност

на

кл. 38 Tелевизиски Пренос; Телефонски услуги;
комуникации со компјутерски терминали; пренос

податоците на компјутерски програми и
податоци
(конверзија
што
е
физичка);

на пораки и слики со помош на комјутери;
информации за телекомуникации; изнајмување

советување
за
комјутерски
програми;
изнајмување на веб сервер; услуги за заштита

апарти за испраќање порака; изнајмување на
телекомуникациска опрема; обезбедување на

на компјутер против вируси; обезбедување
алатки
за
пребарување
на
интернет;
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далечински мониторинг на компјутерски систем;

што може да се презема); читачи (опрема за

дигитализација

(скенирање)

обработка на податоци); USB флеш дискови;

кл. 45 Kонсултантски услуги за безбедност;
следење на провалници и
аларми за

програми за надзор (компјутерски програми);
компјутерски софтвер за игри; музички фајлови

безбедност; ноќна стража; чувари; проверка на
безбедноста
на
централа;
привремено

што можат да се преземаат; видео датотеки
што можат да се преземаат; Бројачи;

згрижување на бебе; привремен притвор на
куќата; привремена грижа за домашни

индикатори за количина; електронски етикети за
производи;
Електронски
табли
за

миленици; социјална придружба (chaperoning);

информирање;

Гаснење пожар; изнајмување на противпожарни
аларми; советодавни услуги од интелектуална

светлечки електронски индикатори; трепкачки
светла; сигнални светла; светлечки или

сопственост; издавање дозволи за компјутерски
софтвер (правни услуги); регистрација на

механички
механички

домени (правни услуги)

комуникација;
видео
телефони;
мрежа
комуникациска опрема; радиоопрема; радарска

(210) TM 2017/612

опрема;

на

документ

(220) 13/06/2017

електронски

огласни

табли;

сигнални табли; светлечки или
сигнали; Апарати за меѓусебна

електро-динамички

апарат

за

(442) 31/12/2017
(731) Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd.

далечинско управување на знаци; уреди за
навигација за возила (он-борд компјутери);

Seventh Floor, Building 1, No. 700 Dongliu
Road, Changhe Street, Binjiang District,

Глобален систем за позиционирање (GPS)
уреди; инструменти за оптичка комуникација;

Hangzhou City, CN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Уреди за снимање; видео рекордери; видео
камери, преносни медија плеери; самодвижечка

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

машина

(540)

приемници; Апликации за уредување за
кинематографски
филмови;
камери

за

рекламирање;

аудио

и

видео

(фотографија); апарати за мерење на брзината
(фотографија);
рефлектори
(фотографија);
Инструменти за набљудување; аудиовизуелни
апарти за настава; детектори; апарати за
мерење на брзина на возила; ласери (не за

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
Апарати за обработка на податоци;
компјутерски мемории; снимени компјутерски
оперативни програми; компјутерски периферни
уреди;

снимен

компјутерски

софтвер;

микропроцесори;
монитори
(компјутерски
хардвер);
централна
процесна
единица
(процесор); картички со интегрално коло;
паметни картички (картички со интегрално
коло);
снимени
компјутерски
програми;
електронски изданија (што можат да се
преземаат); компјутерски програми (софтвер
Трговски марки

медицински цели); Симулатори за управување и
контрола на возила; хидрометри; индикатори на
температура; Оптички апарати и инструменти;
оптички леќи; Електрични материјали (жици,
кабли); Полупроводнички апарти; видео дисплеј
екрани; далечински управувач; конвертори;
регулатори на светлина (електрична); Заштитни
уреди за лична употреба против незгоди;
инсталации за заштита од кражба (електрични);
противпожарни аларми; детектори на чад;
звучни аларми; аларми; електрични брави;
звучни сигнали; алармантни апарати против
кражба; Очила; Галвански батерии; батерии за
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акумулаторот;

филмови

апарти за настава; детектори; апарати за

Услуги на големо и мало поврзани со

мерење на брзина на возила; ласери (не за

продажба на компјутерска опрема и периферни
уреди и апарати за домашна забава и со

медицински цели); Симулатори за управување и
контрола на возила; хидрометри; индикатори на

следните производи, имено, Апарати за
обработка на податоци; компјутерски мемории;

температура; Оптички апарати и инструменти;
оптички леќи; Електрични материјали (жици,

снимени компјутерски оперативни програми;
компјутерски
периферни
уреди;
снимен

кабли); Полупроводнички апарти; видео дисплеј
екрани; далечински управувач; конвертори;

компјутерски

микропроцесори;

регулатори на светлина (електрична); Заштитни

монитори (компјутерски хардвер); централна
процесна единица (процесор); картички со

уреди за лична употреба против незгоди;
инсталации за заштита од кражба (електрични);

интегрално коло; паметни картички (картички со
интегрално
коло);
снимени
компјутерски

противпожарни аларми; детектори на чад;
звучни аларми; аларми; електрични брави;

програми; електронски изданија (што можат да
се преземаат); компјутерски програми (софтвер

звучни сигнали; алармантни апарати против
кражба; Очила; Галвански батерии; батерии за

што може да се презема); читачи (опрема за

акумулаторот;

обработка на податоци); USB флеш дискови;
програми за надзор (компјутерски програми);

презентација на производи на комуникациски
медиуми за продажни цели на големо и мало;

компјутерски софтвер за игри; музички фајлови
што можат да се преземаат; видео датотеки

управување
на
продавниците на

што можат да се преземаат; Бројачи;
индикатори за количина; електронски етикети за

менаџмент консалтинг во однос на стратегија,
маркетинг, производство, персонал и работи за

производи;

трговија

кл. 35

Анимирани

софтвер;

Електронски

цртани

табли

за

на

Анимирани

цртани

филмови;

деловните
работи
на
големо и мало; бизнис

мало

и

големо;

услуги

за

информирање; електронски огласни табли;
светлечки електронски индикатори; трепкачки

рекламирање,
маркетинг
и
промоција;
дистрибутерски услуги поврзани со продажба

светла; сигнални светла; светлечки
механички сигнални табли; светлечки

или
или

на компјутерска опрема и периферни уреди и
апарати за домашна забава и со следните

механички сигнали; Апарати за меѓусебна
комуникација;
видео
телефони;
мрежа

производи, имено, апарати за обработка на
податоци, компјутерски мемории; снимени

комуникациска опрема; радиоопрема; радарска

компјутерски

опрема;
електро-динамички
апарат
за
далечинско управување на знаци; уреди за

компјутерски
компјутерски

навигација за возила (он-борд компјутери);
Глобален систем за позиционирање (GPS)

монитори (компјутерски хардвер); централна
процесна единица (процесор); картички со

уреди; инструменти за оптичка комуникација;
Уреди за снимање; видео рекордери; видео

интегрално коло; паметни картички (картички со
интегрално
коло);
снимени
компјутерски

камери, преносни медија плеери; самодвижечка

програми; електронски изданија (што можат да

машина за рекламирање; аудио и видео
приемници; Апликации за уредување за

се преземаат); компјутерски програми (софтвер
што може да се презема); читачи (опрема за

кинематографски
филмови;
камери
(фотографија); апарати за мерење на брзината

обработка на податоци); USB флеш дискови;
програми за надзор (компјутерски програми);

(фотографија);
рефлектори
(фотографија);
Инструменти за набљудување; аудиовизуелни

компјутерски софтвер за игри; музички фајлови
што можат да се преземаат; видео датотеки
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да

се

преземаат;

Бројачи;

за

бизнис

анализа,

истражување

и

за

индикатори за количина; електронски етикети за

информирање, демонстрација на производи и

производи;
Електронски
информирање; електронски

табли
за
огласни табли;

услуги по електронски пат, исто така за корист
на таканречениот телешопинг и услуги на

светлечки електронски индикатори; трепкачки
светла; сигнални светла; светлечки или

купување од дома; услуги за шема на лојалност
кл. 38 Tелевизиски Пренос; Телефонски услуги;

механички
механички

комуникации со компјутерски терминали; пренос
на пораки и слики со помош на комјутери;

сигнални табли; светлечки или
сигнали; Апарати за меѓусебна

комуникација;

видео

мрежа

информации за телекомуникации; изнајмување

комуникациска опрема; радиоопрема; радарска
опрема;
електро-динамички
апарат
за

апарти за испраќање порака; изнајмување на
телекомуникациска опрема; обезбедување на

далечинско управување на знаци; уреди за
навигација за возила (он-борд компјутери);

телекомуникациски
врски
на
глобалната
компјутерска мрежа; обезбедување на услуга на

Глобален систем за позиционирање (GPS)
уреди; инструменти за оптичка комуникација;

корисниците за пристап до глобалната
компјутерска мрежа; телеконферентни услуги

Уреди за снимање; видео рекордери; видео

(услуги

камери, преносни медија плеери; самодвижечка
машина за рекламирање; аудио и видео

далечина);
трансфер
на
информации;
елетронска пошта; изнајмување на опрема за

приемници; Апликации за уредување за
кинематографски
филмови;
камери

пренос на информации; пренос на информација
со оптички кабел; услуги со електронски

(фотографија); апарати за мерење на брзината
(фотографија);
рефлектори
(фотографија);

огласни табли (телекомуникациски услуги);
изнајмување на време за пристап на

Инструменти за набљудување; аудиовизуелни

глобалната компјутерска мрежа; обезбедување

апарти за настава; детектори; апарати за
мерење на брзина на возила; ласери (не за

на интернет виртуелни простории за разговор;
обезбедување на услуги за пристап до база на

медицински цели); Симулатори за управување и
контрола на возила; хидрометри; индикатори на

податоци; услуги на говорна пошта; дигитален
пренос
на
датотека

температура; Оптички апарати и инструменти;
оптички леќи; Електрични материјали (жици,

кл. 42
Технички истражувања; проучување
технички проекти; инженеринг; истражување и

кабли); Полупроводнички апарти; видео дисплеј

развој

екрани; далечински управувач; конвертори;
регулатори на светлина (електрична); Заштитни

Премерувања;
метеоролошки

временска
информации;

прогноза;
Индустриски

уреди за лична употреба против незгоди;
инсталации за заштита од кражба (електрични);

дизајн;
внатрешни
дизајни;
компјутери;
програмирање

Изнајмување
компјутери;

противпожарни аларми; детектори на чад;
звучни аларми; аларми; електрични брави;

компјутерски софтверски дизајни; анализа на
компјутерски
системи;
програмирање

звучни сигнали; алармантни апарати против

компјутерски

кражба; Очила; Галвански батерии; батерии за
акумулаторот; Анимирани цртани филмови;

компјутерски софтвер; консултантски услуги во
областа на компјутерски хардвер дизајн и

услуги за увоз и извоз; посредување и
преговори на договори [за другите]; услуги за

развој; изнајмување на компјутерски софтвер;
обновување на компјутерски бази на податоци;

јавни набавки за други; подршка на бизниси,
управување и административни услуги; услуги

одржување
дуплирање

Трговски марки

телефони;

на

(за

пренесување

другите);

системи;

на
на

конференции

инжинерски

цртежи;

ажурирање

компјутерски
компјутерска

од

на

софтвер;
програма;
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конверзија на податоци или документит од

прав;замени за тутун (кои не се користат во

физички на електронски носачи; креирање и

медицински

одржување на веб-сајтови за другите; хостинг
на компјутерски станици (сајтови); инсталација

цигари;производи
од
тутун
за
загревање;електронски уреди и нивни делови

на
компјутерски
софтвер;
размена
на
податоците на компјутерски програми и

за загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

податоци
(конверзија
што
е
советување
за
комјутерски

никотин
никотин

физичка);
програми;

цели);електронски

за инхалација;раствори со течен
за електронски цигари;артикли за

изнајмување на веб сервер; услуги за заштита

пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

на компјутер против вируси; обезбедување
алатки
за
пребарување
на
интернет;

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за

далечински мониторинг на компјутерски систем;
дигитализација на
документ (скенирање)

мотање на цигари, запалки, кибрити

кл. 45 Kонсултантски услуги за безбедност;
следење на провалници и
аларми за

(210) TM 2017/617

безбедност; ноќна стража; чувари; проверка на

(220) 15/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Сања Пановска-Миланова

безбедноста
на
централа;
привремено
згрижување на бебе; привремен притвор на

ул. Миле Поп Јорданов бр. 40/21, Скопје, MK

куќата; привремена грижа за домашни
миленици; социјална придружба (chaperoning);

Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

Гаснење пожар; изнајмување на противпожарни
аларми; советодавни услуги од интелектуална

(540)

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров

сопственост; издавање дозволи за компјутерски
софтвер (правни услуги);
домени (правни услуги)
(210) TM 2017/614

регистрација

на

(220) 14/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Brands Sarl

(531) 26.11.12;26.13.01;27.05.04
(551) индивидуална

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што

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

не се опфатени со другите класи; печатени

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за
канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;

FLAVOR CORE

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјал за обука и настава

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи
од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање,

бурмут,
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класи);
печатарски
букви;
клишиња
кл.

25

облека,

обувки

и

капи
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образовни услуги; обука, забава;

спортски и културни активности
(210) TM 2017/618

(220) 15/06/2017

АРТИЗАН
(551) индивидуална

(442) 31/12/2017
(731) Сања Пановска-Миланова

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што

ул. Миле Поп Јорданов бр. 40/21, Скопје, MK

не се опфатени со другите класи; печатени

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјал за обука и настава
(освен

апарати);

пластични

материјали

за

пакување (што не се вклучени во другите
класи);
печатарски
букви;
клишиња

(531) 26.11.12;26.13.01;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за
канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор

кл.
25
кл. 41

облека,
обувки
и
капи
образовни услуги; обука, забава;

спортски и културни активности
(210) TM 2017/623

(220) 15/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(освен мебел); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (што не се вклучени во другите
класи);
печатарски
букви;
клишиња
кл.
25
кл. 41

облека,
обувки
и
капи
образовни услуги; обука, забава;

(531) 11.03.14;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

рекламирање; водење на работењето,

спортски и културни активности

управување со работата; бизнис менаџмент на
угостителски
објекти

(210) TM 2017/619

кл. 41
забава,
планирање

(220) 15/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Сања Пановска-Миланова

известување

за

забави,
забави

ул. Миле Поп Јорданов бр. 40/21, Скопје, MK

кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалоци; барови, ресторани, кафетерии, ноќни

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров

клубови,

Адвокати

сместување,
мотели,
хотели,
пансиони,
резервирање на привремено сместување

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)
Трговски марки
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(210) TM 2017/627

(220) 16/06/2017

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални

(442) 31/12/2017
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation

градежни

материјали;

метални

преносни

300 Park Avenue New York, 10022 New York,
US

предмети; метални цевки; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт; катран и

(540)

битумен;

конструкции; неелектрични кабли и жици од
обичен метал; железарија, мали метални

кл. 36
кл. 37

неметални

преносни

конструкции

работи поврзани со недвижен имот
градежни конструкции; поправки;

инсталациски
кл. 42
научни

и

технолошки

услуги
услуги и

истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги
(210) TM 2017/636
(531) 01.15.14;01.15.15;05.03.11;05.05.20
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

производи за лична нега, имено,

препарати за чистење на кожата и телото; тврд
сапун; течен сапун за раце; гелови и креми за
туширање; средства за миење на тело;
препарати за нега на коса; дезодоранси,

(220) 21/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово
ул.Никола Карев бб, Валандово, MK
(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

антиперспиранти и спрејови за под пазувите за
лична употреба; навлажнувачи, лосиони и
креми, маса за тело и кожа
(210) TM 2017/630

(220) 20/06/2017
(442) 31/12/2017

(731) Halil Irfan Bumin
Goztepe Mah. Bahariyeli Sk.no: 27 Ic Kapi No:3,
Kadikoiy, Istanbul, TR

(591) светло кафена, црвена, зелена, темно

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

кафена, црна, бела

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(531) 08.01.08;25.01.19
(551) индивидуална

ПЕРА Констракшн и Инженеринг
(551) индивидуална
(510, 511)
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(731) Друштво за производство, трговија и

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ

саго, замена за кафе, брашно и производи од

Валандово
ул.Никола Карев бб, Валандово, MK

жита, леб, производи од тесто и слати,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

печење, сол сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии,
мраз

(540)

кл. 39
транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2017/639

и

(220) 22/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Сикст Сенс дооел Скопје
ул.Варшавска бр. 14, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) сина, црвена, жолта, бела, кафена,
зелена, црна
(531) 08.01.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки

(531) 01.01.25;26.01.13;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
3
козметички
производи
кл. 35 услуги при продажба на мао и големо со
козметички производи

(210) TM 2017/638

(220) 21/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово

(210) TM 2017/640

(220) 22/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) EMONA Sh.p.k. export-import
Kongresi i Manastirit p.n. 42000 Vushtri, --

ул.Никола Карев бб, Валандово, MK

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(540)

MIKULLOVCI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
(591) портокалова, зелена, црвена, жолта, бела
(531) 26.01.14;26.01.18
(551) индивидуална

етерични
масла,
козметички
производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

(510, 511)
Трговски марки
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диететска храна и супстанции адаптирани за

ул. Партизански одреди 52/1-18, 1000, Скопје,

медицинска или ветеринарна употреба, храна

MK

за бебиња; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски

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

смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

(540)

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз; тапиока,
саго и замена за кафе; брашно и производи од
жита; леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња; природни
билки и цвеќиња; храна за животни; слад
кл. 32 пива; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 33
кл. 35

алкохолни пијалоци (освен пива)
рекламирање; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи;
управување со работи и консултации; услуги за
управување на опарации за дистрибуцијата на
производи; услуги за продажба на мало и
големо
кл. 39
транспорт; пакување и складирање
стоки;собирање, дистрибуција и испорака на

(591) црна, кафена, златна, крем, окер, бела
(531) 07.05.01;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, асфалтирање, ѕидање,
надзор

над

градежни

работи,

изолирање

градежни работи, монтирање и поправање
алармни уреди, монтирање и поправање клима
уреди, столарија, изградба, опрема за градење,
хидроизолирање градби, рушење градби,
градење пристаништа, монтирање и поправање
апарати за греење, монтирање и поправање
лифтови, монтирање врати и прозорци, копање
бунари, градење фабрики, монтирање и
поправање
противпожарни
аларми,
молерисување внатрешност и надворешност,
лепење
тапети,
поставување
асфалтна
површина,
малтерисување,
поставување
водоводни инсталации, услуги поврзани со
каменолом,

изнајмување

булдожери,

изнајмување опрема за градење, изнајмување
кранови,
ставање
покриви
на
објекти,
антикорозивно
полирање со
скелиња,
кл. 42

заштитување,
песочен млаз,

чистење
и
поставување

градење
под
научни и технолошки

вода
услуги и

планирањето поврзано со нив, индустриски

пакувани производи и / или стока

анализи и истражувачки услуги, градежно
советување, архитектура, советување за

(210) TM 2017/641

заштеда на енергија, геолошки истражувања,
премерување земјиште, физика (истражување),

(220) 22/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за инвестиции градежништво
и трговија ЕЛИТЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП
ДООЕЛ Скопје

технички проекти, контролирање на квалитетот,
внатрешно
уредување,
инжинерство,
индустриски дизајн, испитување материјали,
урбанистичко планирање
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предмети од порцелан и керамика, метална
(210) TM 2017/642

(220) 22/06/2017

галантерија, предмети за домаќинство од дрво;

(442) 31/12/2017
(731) Amgen Inc. (a Delaware corporation)

опрема за осветлување; музички и видео
записи; весници, и канцелариски прибор ;книги;

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

игри и играчки; облека; обувки и предмети од
кожа; спортска опрема; медицински препарати;

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

цвеќе; храна за животни, средства за лична
хигиена; средства за хигиена во домаќинство;

(540)

козметички

AIMOVIG

средства;

детска

козметика;

школски програм; предмети за подарок; авто
козметика и помагала

(551) индивидуална

(210) TM 2017/644

(510, 511)

(442) 31/12/2017
(731) NOBEL ILAC SAN, VE TICARET A.S.

кл. 5 фармацевтски препарати; фармацевтски
препарати што се користат за превенција,

(220) 23/06/2017

Inkilap Mah. Akcakoca Sok. no. 10 Umraniye,

менаџирање и третман на главоболки,
мигренски главоболки, болки во главата, и

34768, Istanbul, TR

невролошки нарушувања или состојби

адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(210) TM 2017/643

(540)

(220) 23/06/2017

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,

(442) 31/12/2017
(731) ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бр. 56, Скопје,
MK

DEKSALGIN
(551) индивидуална

(740)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(540)

(210) TM 2017/645

(591) црвена, бела, зелена

(442) 31/12/2017
(731) A.F. JONES EXPORTERS CEYLON
(PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL

(531) 27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална

MAHARAJA ORGANISATION LIMITED
No.146, Dawson Street, Colombo 2, LK and No.

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

146, Dawson Street, Colombo 2, LK

на производите за широка потрошувачка
услуги при продажба на големо и мало на:
прехрамбени производи; кондиторија ;пијалоци
и тутун; месо и производи од месо; риби; леб,
пецива и колачи; текстил; опрема за

(220) 23/06/2017

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

домаќинство; кујнски садови, прибор за јадење,
предмети од пластика, предмети од стакло,
Трговски марки

303 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(591) црна, бела, сите нијанси на жолта, крем и
црвена
(531) 03.07.13

(591) бела, сива, златна, сите нијанси на сина
(531) 26.04.02;26.04.05;26.04.22
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; печатени материјали
кл. 30 чај

од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за

(210) TM 2017/646

(220) 23/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) A.F. JONES EXPORTERS CEYLON
(PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL
MAHARAJA ORGANISATION LIMITED
No.146, Dawson Street, Colombo 2, LK and No.
146, Dawson Street, Colombo 2, LK
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

EMONA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; печатени материјали
кл. 30 чај
(210) TM 2017/648

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи

(220) 23/06/2017

мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/649

(442) 31/12/2017
(731) Kia Motors Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul , KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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(220) 27/06/2017

KIA STONIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
12
автомобили;
патнички
коли
(автомобили);
делови
и
додатоци
за
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автомобили; рачки за автомобилски врати;

кл. 34

воздушни перничиња (безбедносни уреди за

пушење, тутун за луле, тутун за виткање, тутун

автомобили); брисачи за ветробрански стакла;
ретровизори за автомобили; браници за

за џвакање, снус тутун; цигари, електронски
цигари, пури, цигарилоси; бурмут; производи за

автомобили; автомобилски тела; ветробрански
стакла; детски безбедносни седишта за

пушачите вклучени во класа 34; хартија за
виткање цигари, штеки за цигари и кибрити

автомобили;
волани
за
автомобили;
автомобилски прагови; тркала за автомобили;

(210) TM 2017/652

покривки за седишта за автомобили; погонски

тутун, произведен или сиров; тутун за

(220) 23/06/2017

машини за копнени возила; мотори за копнени
возила; мали колички за деца

(442) 31/12/2017
(731) JT International SA
8 rue Kazem-Radjavi , 1202, Geneva, CH

(210) TM 2017/650

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(220) 27/06/2017

(442) 31/12/2017
(300) 016883671 19/06/2017 EM
(731) Amouage SAOC

(540)

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

IMITATION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси;
етерични масла; козметика; лосиони за коса;
препарати за нега на косата и кожата; креми и
лосиони за телото и лицето; пудра; препарати
за употреба при бањање и туширање;
дезодоранси
(210) TM 2017/651

(591) црна, бела, сива, црвена
(531) 02.01.04;02.01.09;26.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, произведен или сиров; тутун за
пушење, тутун за луле, тутун за виткање, тутун
за џвакање, снус тутун; цигари, електронски

(220) 23/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) JT International SA

цигари, пури, цигарилоси; бурмут; производи за
пушачите вклучени во класа 34; хартија за
виткање цигари, штеки за цигари и кибрити

8 rue Kazem-Radjavi , 1202, Geneva, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2017/654

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2017
(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

NATURAL AMERICAN SPIRIT

(220) 28/06/2017

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK
(540)

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

KING

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, освен пива; виски

кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди
(210) TM 2017/655

(210) TM 2017/657

(220) 28/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) HGST Netherlands B.V.
Herikerbergweg 238 Luna ArenA Amsterdam,

(220) 28/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Hygiene Service Profit M. LTD
Knossou 1, Evosmos, Thessaloniki, GR

Netherlands 1101 CM, NL
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(740) Борко Бајалски, адвокат

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)

ULTRASTAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутери, компјутерски хардвер и
компјутерски софтвер; хард диск драјвери
(HDD);
(591) темно сина, светло сина, бела
(531) 26.11.02;26.11.12;27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење
и
нагризување;
есенцијални
кл. 5

сапуни;

парфимерија,
масла

хигиенски производи за медицинска

употреба;
кл.
11

дезинфекциони
апарати
за

кл.
21
прибор
кл. 44 услуги на хигиена
(210) TM 2017/656

за

полупроводнички

дискови

(SSD);

компјутерски програми; компјутерски хардвер за
испраќање,
складирање,
пронаоѓање,

средства
сушење
чистење

превземање, пренос и испорака на дигитална
содржина; компјутерски хардвер за испраќање,
складирање, пронаоѓање, превземање, пренос
и испорака на мрежна содржина; уреди за
чување

на

податоци,

имено,

единици

за

дигитални дискови, мултимедијални плеери,
празни носачи за дигитално складирање на
податоци, хибридни драјвери (SSHD) и
компјутерски периферни единици; уреди за
складирање во компјутерски мрежи, имено,
складирање и чување на резервни копии

(220) 28/06/2017

(backup) на електронски податоци локално или

(442) 31/12/2017
(731) Cooley Distillery Riverstown
Dundalk, Country Louth, IE

по пат на телекомуникациски мрежи; уреди за
компјутерско складирање, имено, уреди за

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје
(540)

складирање поврзани со мрежа (NAS) за
споделување на датотеки и чување на резервни
копии (backup) на податоци во облак (cloud);
диск драјвери за компјутери; електронски
мемории; диск мемории; мемориски картички;

KILBEGGAN
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за

компјутери;

адаптери

за
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компјутери; компоненти и периферни единици
за компјутери; компјутерски мемории; опрема за
обработка на податоци; интегрирани кола;
печатени кола; магнетни дискови; диск
драјвери; уреди за складирање и пронаоѓање
на податоци; компакт дискови; магнетни ленти;
магнетофони; компјутерски
рекордери; видео ленти;

машини; видео
прирачници со

упатства за употреба и документирање снимени
на машински читливи носачи и кои се
однесуваат на компјутери или компјутерски
програми
кл. 42 обезбедување на технички информации
во
области
на
компјутерски
хардвер,
компјутерско чување на податоци, чување на
информации, компјутерски мрежи и интерфејс
за компјутерско вмрежување, диск драјвери,
диск драјвери за компјутери и електронски

(591) виолетова, црна, светло и темно сина,
бела
(531) 01.13.15;05.05.21;05.11.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати;
диететски супстанции прилагодени за употреба
во медицината; диететски додатоци (додатоци
на исхрана) за луѓе

мемории; услуги на техничка подцршка, имено,
техничко управување со сервери за други,

(210) TM 2017/659

отстранување на проблеми во вид на
дијагностицирање на проблеми на сервер,

(442) 31/12/2017
(731) Société des Produits Nestlé S.A.

миграција на апликациски софтвер за центри за

1800 Vevey, CH

чување и обработка на податоци (datacenter),
сервери и бази на податоци и отстранување на

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

проблеми во компјутерски софтвер

(220) 03/07/2017

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(210) TM 2017/658

(220) 28/06/2017

(442) 31/12/2017
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) бела, сива, сите нијанси на сина
(531) 08.03.01;27.05.07;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететска храна, напитоци и супстанции
прилагодени

за

медицинска

и

клиничка

употреба;храна и хранливи супстанции за
бебиња;млечни формули за бебиња;млеко во
прав
за
бебиња;млечно
брашно
бебиња;храна и хранливи супстанции

за
за

медицинска употреба кај деца и инвалиди;храна
Трговски марки
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и хранливи супстанции за медицинска употреба

база

кај доилки;додатоци на исхрана за медицинска

диететски; витамини; витамински препарати и

на

минерали;

растителни

влакна,

употреба кај трудници и доилки;додатоци на
исхрана;додатоци на исхрана за медицинска

супстанции; диететски и хранливи додатоци
кл. 29 млеко и производи од млеко;млеко во

употреба;хранливи и диететски додатоци за
медицинска употреба;витамински препарати,

прав;препарати и пијалаци на база на
млеко;замени за млеко;напитоци од млеко, во

препарати на база на минерали;растителни
влакна,
диететски;витамини;витамински

кои преовладува млеко;напитоци на база на
млеко
кои
содржат
житарици
и/или

препарати и супстанции;диететски и хранливи

чоколадо;јогурт;соино млеко (замена за млеко)

додатоци
кл. 29 млеко и производи од млеко;млеко во

(210) TM 2017/661

прав;препарати и пијалаци на база на
млеко;замени за млеко;напитоци од млеко, во

(442) 31/12/2017
(731) КАМФУД ДООЕЛ Скопје

кои преовладува млеко;напитоци на база на
млеко
кои
содржат
житарици
и/или

ул.Индустриска бб, Скопје, MK

чоколадо;јогурт;соино млеко (замена за млеко)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(220) 03/07/2017

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

(210) TM 2017/660

(220) 03/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

YOGOLINO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететска храна, напитоци и супстанции
прилагодени за медицинска и клиничка
употреба; храна и хранливи супстанции за
бебиња; млечни формули за бебиња; млеко во
прав за бебиња; млечно брашно за бебиња;
храна и хранливи супстанции за медицинска
употреба кај деца и инвалиди; храна и хранливи
супстанции за медицинска употреба кај доилки;
додатоци на исхрана за медицинска употреба
кај трудници и доилки; додатоци на исхрана;
додатоци на исхрана за медицинска употреба;
хранливи и диететски додатоци за медицинска
употреба; витамински препарати, препарати на
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(591) бела, црвена, црна
(531) 27.05.02;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент на
хотели; канцелариска работа; анализа на цени,
ажурирање
надворешен

на
рекламен
материјал,
(аутсорсинг)
услуги,
бизнис

информации, бизнис истражување, бизнис
проценки, вработување персонал, дистрибуција
на
примероци,
изложби
(организирање
изложби) за комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен материјал, изнајмување
рекламен
мислење,

простор, испитување на јавното
компјутерски бази на податоци,

компјутерско рекламирање по пат на интернет,
комуникациски медиуми (презентација на стоки
преку
комуникациски
медиуми)
за
малопродажба, консултации за раководење со
персонал,
стоки

малопродажба

преку

(презентација

комуникациски

медиуми

на
за
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малопродажба),

маркетинг

истражување,

пијалаци;
за

хотели;

привремено

сместување

сместување;

надворешно рекламирање, нарачки за купување

бироа

[хотели,

пансиони],

(административна обработка на нарачките за
купување), односи со јавност, организирање

домови
(старечки
домови),
изнајмување
простории за состаноци, кафетерии, мотели,

трговски саеми за комерцијални или рекламни
цели, потрошувачи (комерцијални информации

хостели, пансиони; резервирање на привремено
сместување, резервирање хотели, ресторани,

и советување на потрошувачи), презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за

ресторани со самопослужување, сместување
(изнајмување за времено сместување), снек-

малопродажба, претставување на производите,

барови, хотели; изнајмување простории за

промовирање на продажбата за трети лица,
рекламен
материјал,
трговски
саеми

времено сместување на деца - игротеки

(организирање трговски саеми) за комерцијални
или рекламни цели, уредување излози, услуги

(210) TM 2017/662

(220) 04/07/2017

за набавки за трети лица, цени (анализа на
цените),
ширење
на
рекламни
огласи

(442) 31/12/2017
(731) ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА
КОСТОВСКА

кл.

ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, MK and

36

осигурување;

финансиски работи;

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот; изнајмување канцеларии

ул.Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, MK

[недвижности],
инвестиции
(капитални
инвестиции), кирија (наплаќање кирија), лизинг

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

на недвижности, недвижен имот, недвижности,
организирање на наплаќањето, посредници за
недвижности,

пренесување

средства

(електронско пренесување на средствата),
проценување, разменување пари, управување

(591) бела, зелена

со недвижни имоти, управување со станбени
згради, царина, чекови (верификација на

(531) 27.05.24
(551) индивидуална

чековите)
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;

(510, 511)
кл. 5
диететски супстанци прилагодени за

забава;

медицинска употреба

спортски

и

културни

активности,

забавни паркови, обезбедување на простор и
услови за играње на деца – игротеки,

(210) TM 2017/663

изнајмување
натпревари

(442) 31/12/2017
(731) ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА

сценски декор
(организирање

за

приредби,
натпревари)

(220) 04/07/2017

[образование или забава], ноќни клубови,
обезбедување услуги за караоке, организирање

КОСТОВСКА
ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, MK and

и водење конгреси, конференции, концерти;

ул.Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, MK

организирање изложби за културни или
образовни цели; организирање и водење

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

работилници;
услови
за
рекреирање
(обезбедување услови за рекреирање), услуги

(540)

на дискотеки, услуги на клубови; шоу програми
кл. 43
услуги на обезбедување храна и

Трговски марки
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рекламирање преку медиумите, изнајмување
рекламен простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа
(591) бела, црна
(531) 24.15.01;26.11.12;27.05.01

односи со јавност, претплата на весници,
промоција, промовирање на продажбата за

(551) индивидуална
(510, 511)

трети лица, објавување рекламни текстови,
дејности, плакатирање /огласување/, преписи

кл. 5

на соопштенија, промоција /продажба за трето

диететски супстанци прилагодени за

медицинска
кл.
25

употреба
и
капи

лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

кл. 28 предмети за гимнастика и спорт што не
се
опфатени
со
другите
класи

рекламирање по пат на радио рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

рекламни огласи), организирање трговски саеми
за комерцијални или рекламни цели, ширење на

облека,

обувки

рекламни
(210) TM 2017/664

(220) 04/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Рамковски Мазес
ул.„ Бојмија“ бр. 4/5, 1000, Скопје, MK

огласи

и

рекламен

(трактати, проспекти, печатени
примероци),
обработка
на
организирање
организирање

дејности

и

материјал
материјали,
текстови,

советување

за

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

кл.
38
телекомуникации,
услуги
на
телекомуникација и информативна технологија,

(540)

имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио,
видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; емитување
кабелска
телевизија,
емитување
радио
програми, емитување телевизиски програми,
изнајмување време за пристап на глобалната
компјутерска

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

мрежа,

изнајмување

модеми,

(531) 26.11.08;27.01.25;27.05.01

изнајмување
телекомуникациска
опрема,
информации од областа на телекомуникациите,

(551) индивидуална
(510, 511)

кабелска телевизија (емитување кабелска
телевизија),
компјутерски
терминали

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, односи со јавноста;

(комуникација со помош на компјутерски
терминали), обезбедување вести и информации

медиумска презентација; бизнис информации,
демонстрација на производи, информации за

по пат на телефон, телевизија и глобална

дејноста, информатички картотеки (водење на

комуникациска
мрежа;
обезбедување
кориснички пристап на глобалната компјутерска

информатичките
картотеки),
медиуми
за
комуникација, маркетинг услуги, изложби

мрежа [пробајдери на услуги], обезбедување
пристап до бази на податоци, обезбедување

(организирање на изложби) во комерцијални и
рекламни цели, изнајмување време за

телекомуникациски
врски
компјутерска
мрежа,
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телекомуникациски

канали

за

телевиско

на печатени медиуми и снимки, приредби

купување, [телешопинг], пренесување преку

(одржување

сателит, телевизиски програми (емитување
телевизиски програми), услуги на поставување

(организирање и водење на разговорите),
разонода, текстови (пишување текстови) што не

телекомуникациски довод и приклучок, услуги
на поставување телекомуникациски довод и

се рекламни текстови, продавање на билети,
услуги на репортери, услуги на пишување

приклучок, услуги на пренесување конференции
од далечина, услуги со електронски огласни

сценарија, услуги на студија за снимање,
телевизиска забава, студија, телевизиски

табли

услуги]

програми (продукција на радио и телевизиски

кл. 41
образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; видеокамери

програми),
титлување
филмови,
услуги
фотографија, фотографски репортажи, тонски

(изнајмување
(изнајмување

снимки (изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите) шоу

[телекомуникациски

видео камери), видеоленти
видеоленти и монтажа на

приредби),

разговори

видеоленти), водење концерти (организирање и
водење концерти), електронско издаваштво,

програми (продукција на шоу програми)

информации за образовни и забавни настани,

(210) TM 2017/665

известување
(изнајмување

(442) 31/12/2017
(731) Здружение за декриминализација на

за
забави
звулни
записи
звучни записи), изнајмување

(220) 04/07/2017

кинематографкси филмови, изнајмување радио
и телевизиски апарати, изнајмување сценски

канабис БИЛКА Скопје
50-та Дивизија бр. 36/9, 1000, Скопје, MK

декор, изнајмување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски студија,

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

изнајмување филмски проектори и прибори,

(540)

кинематографски
филмови,
(организирање
и
водење

конференции
конференции),

микрофилмување [снимање микрофилмови],
монтажа на видеоленти, он-лајн публикување
електронски книги и списанија, обезбедување
на електронски он-лајн публикации што не може
да се даунлодираат, објавување текстови, со

КОНОП ФЕСТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

исклучок на рекламни текстови, образование
(информирање за образование), организирање

активности

саеми,
организирање
организирање
и
водење

(210) TM 2017/666

натпревари,
работилници,

организирање и водење семинари, симпозиуми,
спортски натпревари, организирање исложби за

(220) 04/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US

културни или образовни цели, презентација на

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

дела од визуелна уметност или литература
пред јавноста за забавни или образовни цели,

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

изложби (организирање изложби за културни
или образаовни цели), пишување текстови што
не се рекламни, подготвување и емтиување на
вести, преведување, публикации и дистрибуција
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кл. 5 фармацевтски препарати за употреба во
третман

на

бета

таласемија

и

миелодиспластични
синдроми,
автоинфламаторна болест, автоимуна болест,
болест на крвта, рак, артритис, мускулноскелетни и коижни болести во областа на
онкологија,
имунологија
и
воспаление;
фармацевтски препарати, имено, цитокин и

(591) црвена, сива, бела

инхибиторни лекови; фармацевтски препарати

(531) 01.01.02;27.05.01

кои го модулираат имунолошки систем

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/668

кл. 35 огласување; рекламирање; менаџмент и
консултациски услуги поврзани со изнајмување

(220) 05/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) ДПТУ ФАРМАГЕН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.9-ти Мај бр. 22 Б/2, 1000, Скопје, MK

на возила; промовирање на услуги за патување

(740) Блаже Крчински, адвокат

кл. 39 изнајмување на возила; такси превоз;
транспортни
услуги
вклучувајќи
возач,

ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје
(540)

автомобил, такси, автобус; транспорт на
возила, патници, багаж, мебел и товар;

NUTRAGEN

патнички услуги вклучително и обезбедување
на
резервации;
организирање
патувања;
патнички аранжмани, патнички информации и

(551) индивидуална
(510, 511)

туристички информации во врска со сите
начини
на
патување;
консултациски
и

кл. 5 фармацевтски производи, лекови за луѓе
кл. 10
медицински хируршки, забарски и

советодавни
услуги
за
сместување;
обезбедување на информација, консултациски

ветеринарни апарати, вештачки екстремитети,
ортопедски производи, хируршки материјали за

и советодавни услуги во врска со сите
напоменати услуги вклучително и информации

шиење

за овие услуги преку глобална компјутерска

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало
на фармацевтски производи, лекови за луѓе

мрежа
(210) TM 2017/670

(210) TM 2017/669

(220) 05/07/2017

(220) 05/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, производство и

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

трговија БЕЈРОН увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK

ул.Мите Богоевски бр. 21А, 7310, Ресен, MK

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

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје
(540)
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(591) светло зелена, црна, бела, окер, светло

(510, 511)

кафена и розева

кл.

(531) 02.05.23;05.07.08;08.01.08;25.01.19
(551) индивидуална

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
услуги на продажба на големо и мало, увоз-

(510, 511)
кл. 30 производи од тесто, кроасани, кроасани

извоз со производи од тесто, кроасани

полнети со џем од јагода

(210) TM 2017/673

(210) TM 2017/671

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и

(220) 05/07/2017

30

производи

од

тесто,

кроасани

(220) 05/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и

услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија
Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK

услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија
Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK

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

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

(540)

(540)

(591) темно црвена, црна, бела, окер, светло
(591) темно зелена, црна, бела, окер, светло
кафена и темно кафена
(531) 02.05.23;08.01.08;08.01.19;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто, кроасани, кроасани

(551) индивидуална
(510, 511)

полнети со џем од вишна и ванилин крем

кл. 30 производи од тесто, кроасани, кроасани
полнети со какао крем
(210) TM 2017/672

кафена, зелена, беж и жолта
(531) 02.05.21;05.07.16;08.01.08;25.01.19

(220) 05/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

(210) TM 2017/674

(220) 05/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија
Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK

Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сива, црна, бела, окер, светло и темно
(531) 26.01.17;26.01.18;27.05.02
(551) индивидуална
Трговски марки
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313 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто, кроасани, кроасани

кл. 30 производи од тесто, кроасани, кроасани
полнети со какао и ванилин крем

полнети со џем од кајсија
(210) TM 2017/677

(210) TM 2017/675

(220) 05/07/2017

(220) 05/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и

(442) 31/12/2017
(731) КАМФУД ДООЕЛ Скопје
ул.Индустриска бб, Скопје, MK

услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

(591) бела, црвена, црна, сива
(531) 27.05.02;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) розева, црна, бела, окер, светло кафена,
беж и темно кафена
(531) 02.05.23;08.01.08;25.01.19

кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент на
хотели

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 организирање патувања, резервации за
патувања, услуги на туристички агенции или

кл. 30 производи од тесто, кроасани, кроасани
полнети со ванилин крем

брокери, имено, организирање на туристички
пакети, обезбедување на информации и

(210) TM 2017/676

резервации за сите видови на патување и
транспорт, информации и резервации за

(220) 05/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

одмори, патувања, изнјамување на возила,

Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK

кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци; хотели; привремено сместување;

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

советодавни и консултанстки услуги во врска со
горенаведеното

бироа за сместување [хотели, пансиони],
домови
(старечки
домови),
изнајмување
простории за состаноци, кафетерии, мотели,
хостели, пансиони; резервирање на привремено
сместување, резервирање хотели, ресторани,
ресторани со самопослужување, сместување
(изнајмување за времено сместување), снек-

(591) сина, црна, бела, окер, светло кафена,
портокалова и зелена

барови, хотели

(531) 02.05.23;05.07.14;08.01.08;25.01.19
(551) индивидуална

(210) TM 2017/678
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(731) Друштво за градежништво промет и

тренерки,

услуги БИ ХОЛДИНГ ДОО Скопје

тренерки (шорцеви), тренерки (комплет од

Булевар Партизански одреди 102/1-1, Скопје,
MK

горна и долна тренерка), џемпери, облека
(односно костими) за капење, маици (со кратки

(540)

ракави), маици (без ракави), вратоврски,
хеланки, гаќи, маици (поткошули), долна облека

горни

тренерки,

кратки

долни

и
елеци
кл. 35 продавници за малопродажба, услуги за
нарачки од каталог по пошта и онлајн услуги за
малопродажба на облека
(210) TM 2017/680

(442) 31/12/2017
(731) Tween Brands Investment, LLC
8323 Walton Parkway, New Albany, OH 43054,

(591) златно жолта и бела
(531) 26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37

градежни

US
конструкции,

поправки,

инсталациски услуги
(210) TM 2017/679

(220) 06/07/2017

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(220) 06/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Tween Brands Investment, LLC
8323 Walton Parkway, New Albany, OH 43054,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(531) 02.09.01;27.05.07

(540)

(510, 511)
кл. 25 облека, имено, бањарки, наметки за на

JUSTICE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, имено, бањарки, наметки за на
плажа, облека за на плажа, ремени, блејзери,
блузи, боксерки (шорцеви), градници, камизоли,
капи, палта, фустани, обувки, ракавици, халтер
блузи, шапки, ленти за на глава, хулахопки,
јакни, фармерки, костуми за џогирање,
доколенки, плетени маици, плетени блузи,
обека за по дома, ракавици без прсти, ноќници,
ноќни кошули/маици, пижами, гаќи, панталони,
марами/шалови, маици, шорцеви, здолништа,
панталони, облека за спиење, чорапи, долни
Трговски марки

(551) индивидуална

плажа, облека за на плажа, ремени, блејзери,
блузи, боксерки (шорцеви), градници, камизоли,
капи, палта, фустани, обувки, ракавици, халтер
блузи, шапки, ленти за на глава, хулахопки,
јакни,

фармерки,

костуми

за

џогирање,

доколенки, плетени маици, плетени блузи,
обека за по дома, ракавици без прсти, ноќници,
ноќни кошули/маици, пижами, гаќи, панталони,
марами/шалови, маици, шорцеви, здолништа,
панталони, облека за спиење, чорапи, долни
тренерки, горни тренерки, кратки долни
тренерки (шорцеви), тренерки (комплет од
горна и долна тренерка), џемпери, облека
(односно костими) за капење, маици (со кратки
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ракави),

маици

(без

ракави),

вратоврски,

кл. 20

мебел, огледала, рамки за слики,

хеланки, гаќи, маици (поткошули), долна облека

производи од дрво, плута, трска, рогозина,

и
елеци
кл. 35 продавници за малопродажба, услуги за

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф, морска

нарачки од каталог по пошта и онлајн услуги за
малопродажба на облека

пена и замена на сите тие материјали, или од
пластика

(210) TM 2017/681

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(220) 07/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје

активности

Бул. 3-та Македонска Бригада бр. 56, Скопје,
MK

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(540)

компјутерски хардвер и софтвер

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

(210) TM 2017/683

(220) 06/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Ivax International B.V.
Piet Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(591) црвена, црна, бела
(531) 06.19.16;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

AERIVIO SPIROMAX

кл. 29 млечни производи (сирење)

(551) индивидуална

(210) TM 2017/682

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за

(220) 07/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Трговско друштво за инженеринг ДОМ

човечка употреба,
респираторни

ДИЗАЈН увоз-извоз ДОО Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 32,

кл. 10
уреди за инхалација, инхалатор,
инхалатори со измерени дози, компоненти на

1000, Скопје, MK

делови и фитинзи за горенаведените производи

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

(210) TM 2017/684

(540)

сите

за

третирање на
болести

(220) 07/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги ВИЕНА

DOM - DIZAJN

ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз
с. Јосифово, Валандово, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
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(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,

одржување компјутерски програми; анализа на

адвокат

компјутерски

системи;

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

компјутерски
компјутерски

програми;

инсталирање

на

осовременување на
програми

кл. 45 издавање на лиценци за компјутерски
програми; регистрација на домени
(210) TM 2017/686

(442) 31/12/2017
(731) ДЕ ЈОНГ МАРК ИВАН ВИКТОР
ул.„Иван Цанкар“ бр. 19А, Скопје, MK

(591) сина, бела
(531) 26.01.18;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 маркетинг; бизнис менаџмент на хотели
кл. 37 бензиски станици за возила (полнење
гориво
кл. 43

и
одржување)
мотели; ресторани; кафетерии; снек-

барови;

резервирање

на

привременосместување; сместување; хотели
(210) TM 2017/685

(220) 07/07/2017

(220) 07/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за информатички технологии
ОПЕН МАЈНД СОЛУШНС увоз-извоз ДОО
Скопје
бул. „Климент Охридски “ бр. 20А/1-3, Скопје,
MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,
адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

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

MARK IVAN VIKTOR DE JONG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент на
хотели; анализа на цени, ажурирање на
рекламен материјал, надворешен (аутсорсинг)
услуги,

(591) сина, бела, кафена
(531) 17.03.02;27.05.11

бизнис

информации,

бизнис

(551) индивидуална

истражување, бизнис проценки, вработување
персонал, дистрибуција на примероци, изложби

(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвери, што

(организирање изложби) за комерцијални и
рекламни
цели,
изнајмување
рекламен

можат
да
софтвер

компјутерски

материјал, изнајмување рекламен простор,
испитување на јавното мислење, комерцијални

кл. 42 изработка на компјутерски програми;
советување
за
компјутерски
програми;

информации и советување на потрошувачи,

се

Трговски марки

преземат;

компјутерско рекламирање по пат на интернет,
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комуникациски медиуми (презентација на стоки

пишување текстови што не се рекламни),

преку

за

услови за рекламирање (обезбедување услови

малопродажба, консултации за раководење со
персонал, малопродажба (презентација на

за рекламирање), услуги на дискотеки, услуги
на дискотеки, услуги на клубови; услуги на

стоки преку комуникациски
малопродажба),
маркетинг

медиуми за
истражување,

пишување сценарија, услуги на студија за
снимање,
фотографија,
шоу
програми

надворешно рекламирање, нарачки за купување
(административна обработка на нарачките за

кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци; хотели; привремено сместување;

купување), односи со јавност, организирање

бироа

трговски саеми за комерцијални или рекламни
цели, потрошувачи (комерцијални информации

изнајмување
кафетерии,

и советување на потрошувачи), презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за

служење храна и пијалоци, резервирање на
привремено сместување, резервирање хотели,

малопродажба, претставување на производите,
промовирање на продажбата за трети лица,

ресторани, ресторани со самопослужување,
сместување
(изнајмување
за
времено

рекламен

сместување), снек-барови, хотели

комуникациски

материјал,

медиуми)

советување

на

за

сместување

[хотели,

пансиони],

простории
за
мотели,
хостели,

состаноци,
пансиони;

потрошувачите; трговски саеми (организирање
трговски саеми) за комерцијални или рекламни

(210) TM 2017/687

цели, телевизски реклами; трговски саеми за
комерцијални или рекламни цели, услуги за

(442) 31/12/2017
(731) Национална Установа Охридско Лето -

набавки за трети лица, цени (анализа на
цените),
ширење
на
рекламни
огласи

Охрид
ул. Партизанска бр. 4, 6000, Охрид, MK

кл. 41

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности; подготвување
настава;
забавни
паркови,
конгреси
(организирање
конференции

и
водење
(организирање

(220) 10/07/2017

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

конгреси),
и
водење

конференции), насочување (професионално
насочување) [совети во врска со образованието
и оспособувањето], натпревари (организирање
натпревари) [образование или забава], ноќни
клубови, обезбедување електронски он-лајн
публикации што не може да се даунлодираат,
обезбедување
организирање
и
водење
работилници, концерти; практична
демонстрирање,
објавување
организирање

изложби

за

обука,
книги,

културни

или

образовни цели; организирање шоу програми,
продукција на шоу програми, претстави во живо,
радио и телевизски програми (продукција на
радио и телевизиски програми), радио и
телевизиски
програми
од
областа
кулинарството,
текстови
(објавување
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витамински
(210) TM 2017/688

(220) 10/07/2017

и

минерални

препарати

за

медицинска употреба

(442) 31/12/2017
(731) Национална Установа Охридско Лето -

(210) TM 2017/691

Охрид
ул. Партизанска бр. 4, 6000, Охрид, MK

(442) 31/12/2017
(731) ДПТУ ФАРМАГЕН ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

ул. 9-ти Мај бр. 22 Б/2, 1000, Скопје, MK

(540)

ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје

(220) 10/07/2017

(740) Блаже Крчински, адвокат
(540)

(591) виолетова, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи,
хигенски производи за медицинска употреба,
диететски
медицинска

(531) 07.01.01;22.01.16;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава, спортски и културни активности,
презентација на уметнички дела од визуелна
уметност или литература пред јавност за
забавни или образовни цели
(210) TM 2017/689

(220) 10/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Natur Produkt Zdrovit Sp.z.o.o.
ul. Nocznickiego 31 01-918 Warszawa, PL
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

смоли, аналгетици, антисептици, антибиотици,
бадемово млеко за фармацевтска употреба,
балзами за медицинска употреба, балзамски
препарати за медицинска употреба, билки,
билни чаеви за медицинска употреба, бомбони
за
медивинска
употреба,
брашно
фармацевтска употреба, вакцини, вата

за
за

медицинска употреба, витамински производи,
води (минерални
води) за медицинска
употреба,

восок

(моделирачки

восок)

за

стоматолози, главоболки (средства против
главоболки), гликоза за медицинска употреба,

медицинска употреба, диететски прехрамбени
производи за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, екстракти

(551) индивидуална
(510, 511)
човечка

, материјали за преврзување,
за пломбирање заби, забарски

гума за медицинска употреба, дигестиви за
фармацевтска употреба, диететски пијалаци за

APURETIN

кл. 5

фластери
материјал

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња,

фармацевтски препарати, лекови за
употреба,

хранителни

суплементи,

за
фармацевтска
употреба,
еликсири
(фармацевтски
препарати),
ензими
за
медицинска употреба, капсули за лекови,
капсули за фармацевтска употреба, лекови за
луѓе, лековити билки, лековити корења, лосиони

Трговски марки
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за

фармацевтска

употреба,

магнезиум

за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

фармацевтска употреба, масла за масажи,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

масла за медицинска употреба, масти за
медицинска употреба, медицински напивки,

(540)

медицински чај, прочистувачи, серуми, средства
за намалување на апетитот за медицинска
употреба, таблети за фармацевтска употреба,
фармацевтски производи, хранливи додатоци

(591) сина, црна, бела, сива
(531) 27.05.04

за

(551) индивидуална

медицинска

употреба,

кл. 10
хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти ; вештачки

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење со работењето;

екстремитети;
очи
и
заби;
производи;
вбризгувачи
за

ортопедски
медицинска

управување со работата; канцелариски работи;
анализа на производната цена, вештачење на

употреба; вештачки екстремитети; екстремитети
(вештачки екстремитети); медицински апарати и

дејности (експертиза), водење дејност (служби
за давање совети за водење на одделни

инструменти; ортопедски појаси; ортопедски

дејности, дејности (консултации за водење на

производи; спрееви за медицинска употреба;
терапевтски апарати со топол воздух; цуцли;

дејностите), дејности (помош во водењето на
дејностите),
дејности
(професионални

цуцли за шишенца за доенчиња; шишенца за
доенчиња

консултации),
организирање

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работа; канцелариски работи;

економски прогнози, информатички картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки),

комерцијална

издавање

истражувања за дејностите, изводи од сметка

лиценци за стоки и услуги на други лица;
комерцијално
информативни
агенции;

(изработка на изводи од сметка), книговодство,
пазар (побарувачка на пазарот), пазар

малопродажба (презентација на стокипреку
кумуникациски медиуми за малопродажба);

(проучување на пазарот), платни листови
(изработка на платни листови), помош во

надворешно
рекламирање,
објавување
рекламни текстови; обработка на текстови;

управување со индустриски или трговски
претпријатија, проверка на сметки, производни

односи со јавноста; организирање изложби за

цени

комерцијални
или
рекламни
цели;
организирање трговски саеми за комерцијални

сметководство
кл.
36

или рекламни цели; помош во водење бизнис;
примероци (дистрибуциЈа на примероци);

работи;монетагни работи;работи поврзани со
недвижен имот;агенции за внесување на

рекламирање;
телевизиски
телевизиско рекламирање

побарувачката,
побарувачката

администрација

за

реклами;

дејности
(советување
за
и водење на дејностите),

(анализа

на

производни

цени),

осигурување;финансиски

на

администрирање
една организација

на
со

посредство на надворешен орган, банкарство,
(210) TM 2017/692

(220) 10/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Клириншка куќа Клириншки
интербанкарски системи АД Скопје
Кузман јосифовски - Питу 1, 1000, Скопје, MK

вложување средства, внесување на долгови
(агенции за внесување на долговите), гаранции,
дебитни картички (служби за дебитни картички),
ефективна берза (службено нотирање на текот
на договорените вредности на пазарот), заем
врз основа на залог, заеми, консултации по
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повод финансиски прашања, кредитни агенции,

(531) 24.01.17;27.05.02

кредитни

(551) индивидуална

картички

(служби

за

кредитни

картички), монетарни дејности, отплата на рати,
поднирување на вредности, посредување,

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење со работењето;

посредување на берзата, сметководствени
установи (финансиски установи), средства

управување со работата; канцелариски работи;
анализа на производната цена, вештачење на

(електронски преносни средства),
(основање
кружни
средства),

средства
средства

дејности (експертиза), водење дејност (служби
за давање совети за водење на одделни

(вложување средства), финансирање (служби

дејности, дејности (консултации за водење на

за финансии), финансиска анализа, финансиски
дејности, финансиски информации, финансиски

дејностите), дејности (помош во водењето на
дејностите),
дејности
(професионални

проценки (осигурувања, банкарски промет,
имот), финансиски трансакции, финансиско

консултации),
организирање

управување, фискални проценки, хипотекарно
банкарство,
штедилници

економски прогнози, информатички картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки),

кл. 38

дејности
(советување
за
и водење на дејностите),

телекомуникации;електронска пошта,

истражувања за дејностите, изводи од сметка

изнајмување апарати за пренос на пораки,
комуникации со телефони;комуникации по пат

(изработка на изводи од сметка), книговодство,
пазар (побарувачка на пазарот), пазар

на сметачки терминали, пораки (пренос на
пораки), сметач (пренос на пораки и слики со

(проучување на пазарот), платни листови
(изработка на платни листови), помош во

сметач)
кл. 42

управување со индустриски или трговски
претпријатија, проверка на сметки, производни

научни

и

технолошки

услуги

и

истражување и планирањето поврзано со нив;

цени

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и

сметководство
кл.
36

софтвер; изнајмување софтвери,
(концепирање)
на
софтвери,

работи;монетагни работи;работи поврзани со
недвижен имот;агенции за внесување на

изработка
печатење

сертификати за електронски потписи, бази за
електронски потписи

(анализа

побарувачката,
побарувачката

на

производни

цени),

осигурување;финансиски

на

администрирање
една организација

на
со

посредство на надворешен орган, банкарство,
(210) TM 2017/693

(220) 10/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Клириншка куќа Клириншки
интербанкарски системи АД Скопје
Кузман јосифовски - Питу 1, 1000, Скопје, MK

вложување средства, внесување на долгови
(агенции за внесување на долговите), гаранции,
дебитни картички (служби за дебитни картички),
ефективна берза (службено нотирање на текот

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на договорените вредности на пазарот), заем
врз основа на залог, заеми, консултации по

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

повод финансиски прашања, кредитни агенции,

(540)

кредитни картички (служби за кредитни
картички), монетарни дејности, отплата на рати,
поднирување
посредување

(591) светло и темно сина, црна, бела, црвена,
сива, розева
Трговски марки

на вредности, посредување,
на берзата, сметководствени

установи (финансиски
(електронски преносни

установи),
средства),

средства
средства
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(основање

кружни

средства),

средства

(вложување средства), финансирање (служби

(442) 31/12/2017
(731) Japan Tobacco Inc.

за финансии), финансиска анализа, финансиски
дејности, финансиски информации, финансиски

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

проценки (осигурувања, банкарски промет,
имот), финансиски трансакции, финансиско

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

управување, фискални проценки, хипотекарно
банкарство,
штедилници
кл. 38

XSTYLE

телекомуникации;електронска пошта,

изнајмување апарати за пренос на пораки,
комуникации со телефони;комуникации по пат

(551) индивидуална
(510, 511)

на сметачки терминали, пораки (пренос на
пораки), сметач (пренос на пораки и слики со
сметач)
кл. 42

(210) TM 2017/700

(220) 11/07/2017

истражување и планирањето поврзано со нив;

(442) 31/12/2017
(731) Sotex "PharmFirm"

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и

d.11, pos. Belikovo, selskoe poselenie
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky

софтвер; изнајмување софтвери,
(концепирање)
на
софтвери,

municipalny rayon, RU-141345 Moscowskaya
obl., RU

научни

и

технолошки

услуги

и

изработка
печатење

сертификати за електронски потписи, бази за
електронски потписи
(210) TM 2017/695

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

(220) 10/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“
АД Прилеп
ул. „Леце Котески„ 23, Прилеп, MK

(591) розова, бела, темно сина
(531) 27.05.02;27.05.03

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски производи, антикоагуланси

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Sweet Sun

(210) TM 2017/704

(220) 12/07/2017

(551) индивидуална

(442) 31/12/2017
(731) Ристевски Спорт дооел увоз-извоз

(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,

Скопје
ул. Франц Розман 6А , Скопје, MK

производи од тесто и слатко, сладолед;
бисквити, бисквити петит - бер, жита (мали

(740)

парчиња храна од жита), колачиња, крекери,
слаткарски производи, слатки, чајни колачиња

(540)

(210) TM 2017/698
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(591) црна, бела и црвена
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
при увоз и извоз на спортска опрема
(210) TM 2017/706

(220) 12/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS
(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

(591) темно зелена, светло зелена, жолта, црна,
кафена, црвена, бела
(531) 08.01.03;25.01.19;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

солено пециво, солени производи

направени од брашно, крекери, переци
(210) TM 2017/708

(220) 12/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS
(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(591) темно и светло зелена, жолта,
портокалова, кафена, црвена, бела

(540)

(531) 08.01.03;25.01.19;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
солено пециво, солени производи
направени од брашно, крекери
(210) TM 2017/707

(220) 12/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac
Ðure Ðakovica bb, 12 000, Požarevac, RS
(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

(591) темно зелена, светло зелена, жолта, црна,
кафена, црвена, бела
(531) 08.01.03;25.01.19;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

солено пециво, солени производи

направени од брашно, крекери, переци
(210) TM 2017/709
Трговски марки
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(442) 31/12/2017
(731) Koncern za proizvodnju i promet

кл. 30

солено пециво, солени производи

направени од брашно, крекери, переци

konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS

(210) TM 2017/711

(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(442) 31/12/2017
(731) Koncern za proizvodnju i promet

(540)

konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS

(220) 12/07/2017

(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

(591) темно зелена, светло зелена, жолта,
кафена, црвена, бела
(531) 08.01.03;25.01.19;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно и светло зелена, жолта, сина,

кл. 30

кафена, црвена, бела

солено пециво, солени производи

направени од брашно, переци

(531) 08.01.03;25.01.19;26.04.16
(551) индивидуална

(210) TM 2017/710

(510, 511)
кл. 30
солено пециво, солени производи

(220) 12/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

направени од брашно, крекери

Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS

(210) TM 2017/712

(220) 12/07/2017

(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(442) 31/12/2017
(731) Celgene Corporation

(540)

86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

РЕБЛОЗИЛ
(591) темно зелена, жолта, црвена и бела
(531) 03.04.07;26.03.18
(551) индивидуална
(510, 511)
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и
синдроми,
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автоинфламаторна болест, автоимуна болест,
болест на крвта, рак, артритис, мускулноскелетни и кожни болести во областа на
онкологија,
имунологија
и
воспаление;
фармацевтски препарати, имено, цитокин
инхибиторни лекови; фармацевтски препарати
кои го модулираат имунолошкиот систем
(210) TM 2017/713

(220) 12/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(531) 03.02.13;26.03.15;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати за снимање; пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци; дискови за снимање,
автоматски машини и механизми за апаратите
што се активираат со жетони; машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери; радио и телевизиски апарати;
видеокамери;
аудио
опрема;
звучници;
мегафони;

слајд-проектори;

фотографија

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; продукција на
(591) црна, темна и светла окер, темна и светла
кафена, црвена, бела
(531) 11.07.00;25.01.19;26.04.16;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)

музика; услуги на компонирање музика;
обезбедување користење онлајн музика која не
може да се преземе; образовни услуги и обука;
симпозиуми,
конференции,
конгреси
и
семинари; административни услуги; спортски

кл. 3 влажни марамчиња за подни површини

натпревари, забава и организирање изложби за
културни цели; објавување книги, весници и

(210) TM 2017/715

списанија; продукција на радио и телевизиски
програми

(220) 14/07/2017
(442) 31/12/2017

(731) Моника Илиева
ул.Истибања бб, 2310, Виница, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2017/717

(220) 17/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“
АД Прилеп
ул. „Леце Котески“ 23, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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Choco Pinky
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

брашно и производи од жито, леб,

производи од тесто и слатко, сладолед;
бисквити, бисквити петит-бер, жита (мали
парчиња храна од жита), колачиња, крекери,
слаткарски производи, слатки, чајни колачиња
(210) TM 2017/718

(220) 17/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(591) сива, светла и темна зелена, црвена,
жолта, бела, црна
(531) 05.03.05;12.03.07;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 гел за чистење тоалетна школка

(540)
(210) TM 2017/720

(220) 17/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) светла и темна зелена, црвена, жолта,
бела, црна
(531) 05.03.05;12.03.07;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за чистење тоалет со мирис на
ментол
(210) TM 2017/719

(591) сина, црна, кафена, темно сина, црвена,
(220) 17/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

бела, портокалова, светла и темна кафена
(531) 25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за одзатнување мијалници и
одводни цевки

(540)
(210) TM 2017/721

(220) 17/07/2017
(442) 31/12/2017
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(731) Фармацевтска хемиска козметичка

кл. 30 витамински напиток со вкус на портокал,

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

есенцијални
кл. 32
безалкохолни

(540)

концентрати
напивки

на

овошни

екстракти

(210) TM 2017/726

за

масла)
екстракти,

подготување

(220) 19/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Приватна установа за комплементрана
и алтернативна медицина Центар за
комплементарна и алтернативна медицина
од областа на квантната медицина и сродни
(591) сива, црна, светло и темно портокалова,

техники информодијагностика со
електроакупунктурна дијагностика и

жолта, црвена, зелена, бела
(531) 12.03.07;25.01.19;27.05.24

информотерапија КЈУБИТ ПЛУС Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

ул.50-та Дивизија бр.18, Скопје, MK

кл. 3 средства за чистење тоалет со мирис на
лимон
(210) TM 2017/722
(220) 18/07/2017
(442) 31/12/2017
(731) Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА"
АД Прилеп
ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, светло розева
(531) 26.07.01;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска
фластери,

употреба, храна за бебиња;
материјали
за
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски
смоли; дезинфекциони средства; препарати за
(591) бела, сива, црвена, зелена, сина и црна
(531) 01.05.10;06.03.01;25.01.19;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)

уништување штетници; фунгициди, хербициди,
абразивни средства за забарството; акарициди;
аконитин; алгициди; алдехиди за фармацевтска
употреба; алкални јодиди за фармацевтска
употреба; алкалоиди за медицинска употреба;
алкохол за фармацевтска употреба; алуминиум
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ацетат за фармацевтска употреба; амалгами

вода (морска вода) за медицински бањи; вода

(забни

(оловна вода);

амалгами);

аминокиселини

за

води (минерални

води)

за

ветеринарна употреба; аминокиселини за
медицинска употреба; аналгетици; анасон за

медицинска употреба; восок (моделирачки
восок) за стоматолози; гасови за медицинска

медицинска
антелминтици;

анестетици;
антипиретици;

употреба; гаќи (хигиенски гаќи); гаќи за
менструација;
гвајакол
за
фармацевтска

антиревматски
белегзии;
антиревматски
прстени; антисептици; антисептички памук;

употреба; гентијана за фармацевтска употреба;
гермициди; главоболки (средства против

антихелминтици;

главоболки); гликоза за медицинска употреба;

употреба;
антибиотици;

апсорбирачки

памук;

апсорбирачки полнетици; асептичен памук;
ацетати за фармацевтска употреба; бадемово

глицерин
за
глицерофосфати;

млеко
за
бактериолошки

уништување глувци); гниење на дрво (средства
против гниење на дрвото); гума за забарство;

бактериолошки
препарати за
употреба;

фармацевтска
употреба;
култури
(бујон
за
култури);
медицинска

бактериски

бактериолошки
и ветеринарна

отрови;

бактериски

медицинска
употреба;
глувци
(производи
за

гума за медицинска употреба; гуми за џвакање
за медицинска употреба; дезинфекциони
пастили;

дезинфекциони

производи

за

препарати за медицинска и ветеринарна
употреба; балзами за медицинска употреба;

медицинска употреба; дезинфекциони средства
за хемиски тоалети; дезинфекциони средства за

балзамски препарати за медицинска употреба;
балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за медицинска

хигиенска употреба; дезинфекциони стапчиња;
дезодоранси
за
облека
и
текстил;

употреба; бањи (кислородни бањи); бањи (соли
за бањи) со минерална вода; бањи (терапевтски

дезодорирачки средства што не се за лична
употреба; детергенти за медицинска употреба;

препарати за бањи); белегзии за медицинска

дигестиви

употреба; белтачини (млеко со белтачини);
бизмутски
препарати
за
фармацевтска

дигиталин; диететски пијалаци за медицинска
употреба; диететски прехранбени производи за

употреба; билки (лековити билки); билни чаеви
за медицинска употреба; биолошки препарати

медицинска употреба; диететски супстанции за
медицинска употреба; дијабетичари (леб за

за ветеринарна употреба; биолошки препарати
за медицинска употреба; биоциди; бонбони за

дијабетичари); дијагностицирање бременост
(хемиски производи за дијагностицирање

медицинска употреба; брашно за фармацевтска

бременост); дијастаза за медицинска употреба;

употреба; бременост (хемиски производи за
дијагностицирање бременост); брилијантин за

додатоци за крма за медицинска употреба;
дојки (влошки за дојки); дрвен јаглен за

медицинска употреба; бром за фармацевтска
употреба; бронходилаторски производи; бујон

фармацевтска употреба; екстракти на тутунот
[инсектициди]; екстрати за фармацевтска

за
бактериолошки
култури;
вагинални
исплакнувачи; вакцини; вар (производи од вар)

употреба; електроди (хемиски спроводници за
електрокардиографски електроди); еликсири

за фармацевтска употреба; вата за медицинска

[фармацевтски

употреба; везиканти [кожни бојни отрови];
ветеринарни препарати; вештачки вилици

ветеринарна употреба; ензими за медицинска
употреба; ензимски препарати за ветеринарна

(лепила за вештачки вилици); вински камен за
фармацевтска употреба; витамински производи;

употреба; ензимски препарати за медицинска
употреба; естери за фармацевтска употреба;

влошки за болни меури на нозете; влошки за
дојки; влошки на гаќи [хигиенски производи];

естери за фармацевтска употреба; еукалиптол
за фармацевтска употреба; еукалиптус за
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фармацевтска

за

фармацевтска употреба; кора од ангостура за

медицинска употреба; желе (нафтено желе) за

употреба;

желатин

медицинска употреба; кора од кондуранго за

медицинска употреба; житен плевел (производи
за отстранување житен плевел); забарство

медицинска употреба; кора од кротон; кора од
ризофора за фармацевтска употреба; кора од

(абразивни средства за забарството); забен кит;
забен лак; забен цемент; забни амалгами; завои

џанка за фармацевтска употреба; корени од
рабарбара за фармацевтска употреба; корења

(хигиенски завои); завои (хируршки завои);
завои за менструација; завои за преврзување;

(лековити корења); коскен цемент за хируршка и
ортопедска употреба; крв за медицинска

завои, медицински; запек (лекови против запек);

употреба; крвна плазма; крем од вински камен

злато (забни амалгами од злато); изгореници
(производи за лекување изгореници); изотопи за

за фармацевтска употреба; креозот за
фармацевтска употреба; кристализиран шеќер

медицинска употреба; импланти (хируршки
импланти) [живи ткива]; инсекти (средства за

за медицинска употреба; крма (додатоци за
крма) за медицинска употреба; култури на

одбивање
одбивање

микроорганизми за медицинска и ветеринарна
употреба; кураре; кутии за прва помош, полни;

инсекти); инсекти (темјан за
инсекти); инсектициди; инфузии

(медицински

за

кучиња (средства за одбивање на кучињата);

медицинска
употреба;
јалап
[пургативно
средство]; јод за фармацевтска употреба;

лак (забен лак); лаксативи [средства за
прочистување]; лактоза; леб за дијабетичари;

јодиди за фармацевтска употреба; јодна
тинктура; јодоформ; кал (лековита кал); кал за

легури на благородни метали за забарството;
лекови за ветеринарна употреба; лекови за

бањи; калиумови соли за медицинска употреба;
каломел; камфор за медицинска употреба;

забарство; лекови за луѓе; лекови за
плускавици; лекови за смирување на нервите;

камфорно

употреба;

лекови против потење; лекови против потење

кантарид (прашок од кантарид); капсули за
лекови; капсули за фармацевтска употреба;

на стапалата; лековити билки; лековити корења;
ленено брашно за фармацевтска употреба;

карбонил [против паразити]; каустични моливи;
каустични средства за фармацевтска употреба;

ленено семе за фармацевтска употреба; ленти
(лепливи ленти) за медицинска употреба;

квасец за фармацевтска употреба; квасија за
медицинска употреба; кебрачо дрво за

лепила за вештачки вилици; лепила за фаќање
муви; леплива хартија за фаќање муви; лепливи

медицинска

ленти

одбивање
употреба;

инфузии);

масло

за

употреба;

ирска

медицинска

кедрово

инсекти; кинин
кининова кора

дрво

за

за

медицинска

употреба;

лепливи

медицинска
медицинска

фластери; лецитин за медицинска употреба;
лосиони (шамичиња натопени со фармацевтски

употреба; кинолин за медицинска употреба;
киселини за фармацевтска употреба; кислород

лосиони); лосиони за ветеринарна употреба;
лосиони за кучиња; лосиони за фармацевтска

за медицинска употреба; кислородни бањи; кит
(забен кит); кокаин; колани за врат за животни

употреба; лупулин за фармацевтска употреба;
магнезиум за фармацевтска употреба; масла за

против паразити; колодион за фармацевтска

масажи; масла за медицинска употреба; масла

употреба; компреси; контактни леќи (препарати
за чистење контактни леќи); контактни леќи

против коњски муви; масло (рибино масло);
масло од копар за медицинска употреба; масло

(раствори за контактни леќи); контрацепција
(хемиски производи за контрацепција); коњски

од синап за медицинска употреба; масло од
терпентин за фармацевтска употреба; масти за

муви (масла против коњски муви); копита
(цемент за животински копита); кора за

ветеринарна употреба; масти за медицинска
употреба; материјал за пополнување на заби;
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материјали за забни отпечатоци; матична млеч

производи за нега на кожата); незадржување на

[за

за

мочката и изметот (пелени при незадржување

измрзнатини
за
фармацевтска
употреба;
медиум за бактериолошки култури; медицинска

на мочката и изметот); никнување на заби
(производи за олеснување на никнувањето на

газа
за
завои;
медицинска
маст
за
фармацевтска употреба; медицински алкохол;

заби); нозе (влошки за болни меури на нозете);
облека (дезодоранси за облека и текстил);

медицински
гипс;
медицински
инфузии;
медицински кинап; медицински масти од жива;

оловна вода; опивки; опиум; оплодување
(сперма
за
вештачко
оплодување);

медицински масти против изгореници од сонце;

опотераписки

медицински напивки; медицински производи за
бањи; медицински производи за растење на

производи; остатоци од преработката на жита
за медицинска употреба; отров за стаорци;

косата; медицински чај; мелисова водичка за
фармацевтска употреба; менструација (гаќи за

отрови; памук за медицинска употреба;
паразити (колани за врат за животни против

менструација);
менструација);

паразити); пастили (дезинфекциони пастили);
пастили на амонијакови соли; пектин за

медицинска

менструација);

употреба];

менструација
менструација
ментол;

мевлем

(завои
(тампони

за
за

микроорганизми

фармацевтска

производи;

органотераписки

употреба;

пелени

при

(култури на микроорганизми) за медицинска и
ветеринарна
употреба;
микроорганизми

незадржување на мочката и изметот; пепсини
за фармацевтска употреба; пептони за

(хранливи супстанции за микроорганизми);
минерални води (соли на минерални води);

фармацевтска употреба; пестициди; пијавици за
медицинска употреба; плазма (крвна плазма);

минерални води за медицинска употреба;
минерални додатоци на храната; миризлива

плускавци (производи против плускавци); повои
за рамо за хируршка употреба; појаси за

бонбона против непријатен мирис во устата, за

хигиенски

фармацевтска употреба;
млеко (бадемово млеко)

миризливи соли;
за фармацевтска

медицинска употреба; порцелан за забни
протези; потење на стапалата (лекови против

употреба; млеко од слад за медицинска
употреба; млеко со белтачини; млечен шеќер

потење на стапалата); почва (производи за
стерилизација на почвата); прав од кантарид;

[лактоза]; млечна маст; млечни ферменти за
фармацевтска употреба; млечно брашно за

прашок од пиретрум; првут (фармацевтски
производи против првут); преврски за очи за

бебиња;

медицинска

мов

(ирска

мов)

за

медицинска

влошки;

помошни

употреба;

средства

препарати

за

за

употреба; моделирачки восок за стоматолози;
молескин за медицинска употреба; моливи за

дијагностицирање за медицинска употреба;
препарати за чистење
контактни леќи;

брадавици; моливи против главоболки; молци
(хартија против молци); морска вода за

препарати против паразити; прехранбени
производи (диететски прехранбени производи)

медицински бањи; мочка и измет (хигиенски
гаќи за впивање на мочката и изметот); муви

за
медицинска
употреба;
прехранбени
производи со белтачини за медицинска

(лепила за фаќање муви); мувла (хемиски

употреба;

препарати
против
мувла);
нане
за
фармацевтска употреба; напивки (медицински

запирање
на
крварење;
производи
за
измрзнатини; производи за истребување голич;

напивки); наркотици; наркотици за медицинска
употреба; натриумови соли за медицинска

производи за миење кучиња; производи за
освежување на воздухот; производи за

употреба;нафтено
желе
за
медицинска
употреба; нега на кожата (фармацевтски

прочистување на воздухот; производи за
растење на косата (медицински производи за
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за

медицинска употреба; средства за одбивање

стерилизација; производи за стерилизација на

на

косата);

инсекти; средства за одбивање на кучињата;

почва;
производи
за
уништување
на
штеточинки; производи против изгореници од

средства за плакнење уста за медицинска
употреба; средства за прочистување; средства

сончање за фармацевтска употреба; производи
против урина; производи со белтачини за

за смирување; средства за уништување муви;
средства за уништување паразити; средства за

медицинска употреба; прочистувачи; прстени
(антиревматски прстени); прстени за плускавци

успивање;
средства
против
криптогами;
средства против молци; средства против

на стапалата; пургативи; пушење (треви за

хемороиди; средство за миење на очите;

пушење)
за
медицинска
радиоактивни супстанции за

употреба;
медицинска

стапчиња (дезинфекциони стапчиња); стапчиња
(сулфурни
стапчиња)
[средства
за

употреба; радиум за медицинска употреба; рани
(сунѓери за рани); раствори за контактни леќи;

дезинфекција]; стапчиња од сладунец за
фармацевтска употреба; стероиди; стрихнин;

раствори за отстранување на фластери;
растенија (производи за уништување на штетни

субнитрат на бизмут
употреба; сулфонамиди

растенија);

растителни

производи

јадење,

прав за фармацевтска употреба; сулфурни

нехранливи; реагенси (хемиски реагенси) за
медицинска или ветеринарна употреба; рибино

стапчиња [средства за дезинфекција]; сунѓери
за рани; супстанции за радиолошки контраст за

брашно за фармацевтска употреба; рибино
масло; рицинусово масло за медицинска

медицинска употреба; таблети за фармацевтска
употреба; таблетки за лижење за фармацевтска

употреба; рокче за фармацевтска употреба;
сафарина [за медицинска употреба]; седативи;

употреба; тампони за менструација; танинска
киселина за фармацевтска употреба; текстил

седимент

[кал];

(дезодоранси за облека и текстил); темјан за

серотерапевтски лекови; серуми; сикативи
[агенси за сушење] за медицинска употреба;

одбивање инсекти; термални води; терпентин
за
фармацевтска
употреба;
тимол
за

синап (топли облоги со синап); синап (хартија за
облоги од синап); синап за фармацевтска

фармацевтска
употреба;
тинктури
за
медицинска употреба; топли облоги; топли

употреба; сирупи за фармацевтска употреба;
скроб за диететска или фармацевтска употреба;

облоги со синап; траги од елементи (производи
од траги од елементи) за луѓе и животни; треви

слабеење

за

за пушење за медицинска употреба; тупфер за

слабеење); слад за фармацевтска употреба;
сладунец за фармацевтска употреба; смола

медицинска употреба; тутун (цигари без тутун)
за
медицинска
употреба;
фармацевтски

гамбоџа за медицинска употреба; сода
бикарбона за фармацевтска употреба; соли за

производи; фармацевтски производи против
првут; фенол за фармацевтска употреба;

бањи за медицинска употреба; соли за бањи со
минерална вода; соли за медицинска употреба;

ферменти (млечни ферменти) за фармацевтска
употреба;
ферменти
за
фармацевтска

соли на минерални води; сперма за вештачко

употреба; филоксера (хемиски производи за

оплодување;
спроводници)

обработка на филоксера); фластери (лепливи
фластери); фластери за медицинска употреба;

(лековит

(медицински

влакна

за

за фармацевтска
[лекови]; сулфурен

седимент)

препарати

спроводници
(хемиски
за
електрокардиографски

електроди; средства за закрепнување [лекови];
средства за истребување ларви; средства за

формалдехид за фармацевтска
фосфати
за
фармацевтска

миење добиток; средства за миење животни;
средства за намалување на апетитот за

фунгициди; хартија за облоги од синап; хартија
против молци; хематоген; хемиски препарати за
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ветеринарна употреба; хемиски препарати за
медицинска употреба; хемиски препарати за
фармацевтска употреба; хемиски реагенси за
медицинска или ветеринарна употреба; хемиски
спроводници
за
електрокардиографски
електроди; хемиски средства против болести на
винова лоза; хемиско-фармацевтски производи;
хемоглобин; хемороиди (средства против
хемороиди); хемостатски моливи; хербициди;
хигиенски влошки; хигиенски гаќи; хигиенски
гаќи за впивање на мочката и изметот;
хигиенски
завои;
хигиенски
шамичиња;
хидрастин; хидрастинин; хидриран хлорал за
фармацевтска употреба; хидроген пероксид за
медицинска
употреба;
хируршки
завои;
хируршки импланти [живи ткива]; хируршки
шамичиња; хлороформ; хмељ (екстракти на
хмељот) за фармацевтска употреба; хормони за
медицинска употреба; храна за бебиња;
хранливи додатоци за медицинска употреба;
хранливи супстанции за микроорганизми;
целулозни естери за фармацевтска употреба;

(591) црвена, бела, црна, сива
(531) 02.09.01;26.04.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од какао, торти, мали колачи,
колач

паста,

обланди,

роловани

обланди

полнети со лешник или нугат или какао крем
или ванила, ролати, кроасани, двопеци,
колачиња, бисквити, пецива и слатки, пралини,
какао или чоколадна основа, чоколаден
(прелив), плочкеста и полнета чоколада,
чоколадо полнето со јаткасти плодови, пралини.

целулозни етери за фармацевтска употреба;
цемент за животински копита; цигари без тутун
за медицинска употреба; чај за слабеење за
медицинска употреба; чај против астма;
чепчиња; шамичиња (хигиенски шамичиња);
шамичиња (хируршки шамичиња); шамичиња
натопени со фармацевтски лосиони; шеќер за
медицинска

употреба;

штетни

растенија

(производи за уништување штетни растенија);
штетници (препарати за уништување штетници)
(210) TM 2017/727

(220) 19/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Chipita Industrial and Commercial
Company S.A. (d.t. Chipita)
12th km National Road Athens-Lamia, 14452
Metamorphosis - Attica, GR
(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан бр.20,
1000 Скопје
(540)
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(210) TM 2017/728

монитори; компјутерски програми и софтвер,

(220) 19/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Alm Group Sh.p.k.
Rv.VII. Fazliu p.n., 10000, Prishtine, ZB

без

оглед

на

носачите

на

податоци

или

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

спуштен од далечинска компјутерска мрежа,
апарати и инструменти за мерење тежина,

(540)

мерење, сигнализирање, проверка (контрола);
апарати и инструменти за спроведување,

начините на ширење, односно софтвер
снименна магнетни носачи на податоци или

вклучување и исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола на
електрична енергија; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или снимка;
магнетски носачи на податоци, дискови за

(591) темно сина, светло сина, бела
(531) 26.01.18

снимање; автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

3

влажни

козметички
кл. 5
влажни

регистарски каси, машини за сметање, опрема
марамчиња

натопени

со

марамчиња

лосиони
натопени со

фармацевтски лосиони
(210) TM 2017/729

(220) 19/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увозизвоз Битола
ул. Рузвелтова бр. 17/7, Битола, MK
(540)

за обработка на податоци и компјутери; апарати
за дијагноза што не се за медицинска употреба;
апарати за забава приспособени за употреба со
надворешен екран или монитор; апарати за
меѓусебна комуникација; апарати за чистење
дискови за снимање звук; кодирани белегзии за
идентификација,

магнетни

бележници

(електронски бележници); влакна за оптички
кабли; ДВД плеери; дискетни единици за
компјутери; компакт дискови [аудио- видео];
компакт дискови [меморија само за читање;
дискови за сметање; дискови за снимање звук;
екрани за проекција електронски изданија што
можат да се симнат од интернет; електронски
огласни
табли;
[видеотерминали];

(591) зелена, темно сина, сина и црна
(531) 26.03.04;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

апарати и инструменти за научни

испитувања во лабаратории, апарати и
инструменти за контрола на бродови, како што
се апаратите и инструментите за мерење и за
пренос на наредби; апарати за забава што се
користат само со надворешни екрани или
Трговски марки

електронски
електронски

пенкала
цртачи;

елементи со магнетска лента за компјутери
картички
(кодирани
картички),
магнетни;
картички со интегрално коло [мемориски смарт
картички]; компакт диск плеери; дискетни
единици за компјутери; печатачи за употреба со
компјутери; компјутерски бележници; подлоги за
компјутерски глувчиња; компјутерски мемории;
компјутерски оперативни програми, снимени;
компјутерски периферни уреди; компјутерски
програми [софтвер што може да се симнува од
интернет]; компјутерски програми за играње;
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компјутерски програми, снимени; компјутерски

комерцијално

или

софтвер,

(помош

комерцијално

снимен;

компјутерски

тастатури;

за

индустриско
и

управување
индустриско

компјутерско глувче [опрема за обработка на
податоци]; лаптоп компјутери; ласери што не се

управување); компјутерски бази на податоци
(систематизација
на
информации
во

за медицинска употреба; ленти (апарати за
демагнетизирање за магнетски ленти); ленти за

компјутерски бази на податоци); компјутерски
бази на податоци (собирање информации во

снимање звук; ленти за чистење на главите на
уреди за снимање леќи; леќи (оптички леќи);

компјутерски бази на податоци); компјутерско
рекламирање преку интернет; комуникациски

магнети; магнетни дискови; магнетни енкодери;

медиуми

магнетни
жици;
магнетни
карти
за
идентификација; магнетни ленти; магнетни

комуникациски медиуми), за малопродажба;
објавување рекламни текстови; телефонски

носачи на податоци; магнетофони; магнетска
лента (елементи со магнетска лента), за

одговор за претплатниците што не се достапни;
пребарување
(бизнис
пребарување);

компјутери; машини за сметање; машини за
собирање; машини за факсимил; машини за

пребарување
податоци
во
компјутерски
датотеки за трети лица; презентација на стоки

фактурирање;

преку

мемориски

смарт

картички

(презентација

на

комуникациски

стоки

медиуми,

преку

за

[картички со интегрално коло]; микропроцесори;
модеми; монитори [компјутерски програми];

малопродажба; договарање претплати за
телекомуникациски услуги за трети лица;

монитори [компјутерски хардвер]; електронски
огласни табли; оптички влакна [филаменти за

раководење со датотеки (компјутеризирано
раководење со датотеки); систематизација на

спроведување светлина]; оптички дискови;
оптички носачи на податоци; оптички читачи на

информации во компјутерски бази на податоци;
собирање информации во компјутерските бази

знаци;

[телекомуникации];

на податоци; собирање статистички податоци;

на
електронски
сигнали;
уреди
[телекомуникации];

советување за бизнис работење; советување за
бизнис работење и организација; советување за

преносни снимачи на звук; преносни телефони;
процесори [централни процесорски единици];

организирање на работењето; статистички
податоци (собирање статистички податоци);

процесори за обработка на текст сигнали
(предаватели на електронски сигнали); скенери

услуги за набавки за трети лица [купување
производи и услуги за други фирми]; услуги за

[опрема за обработка на податоци]; слајд

преместување

проектори; ДНАчипови; чипови [интегрални
кола]; читачи [опрема за обработка на

кл. 37
услуги на поправка на електрика,
апаратура,
инструменти,
алати
сл;

податоци];
читачи
на
бар
кодови
кл. 35 услуги на рекламирање за други; помош

инсталациски услуги на електрика, апаратура,
инструменти, алати сл; компјутерски хардвер

при водење на работењето и управување со
работата;
изнајмување
автомати;

(инсталирање, одржување и поправање на
компјутерски хардвер); монтирање, одржување

административна обработка на нарачките за

и поправка на канцелариски машини и опрема;

купување; комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за други

монтирање, одржување и поправка на машини;
поправки
(информации
за
поправки)

лица; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси];
помош
во
водењето
бизнис;
бизнис

кл. 38 услуги на телекомуникации; апарати за
испраќање пораки (изнајмување апарати за

информации;
(професионално

испраќање
пораки);
електронска
пошта;
изнајмување време за пристап на глобалната

предаватели

предаватели
предавателни
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модеми;

хардвер и софтвер за други, изработка и развој

опрема;

на комјутерски хардвер и софтвер по нарачка,

изнајмување телефакс апарати; изнајмување
телефони; информации од областа на

алатки за пребарување (обезбедување алатки
за пребарување), за интернет; анализа на

телекомуникациите;
испраќање
пораки;
комуникации со телефон; комуникација со

компјутерски системи; давање простор за веб
[интернет] страници; дизајн (графички дизајн);

мобилни телефони; комуникација со помош на
компјутерски терминали; комуникација со

дизајн (индустриски дизајн); заштита на
компјутери од вируси (услуги за заштита на

помош

компјутери

изнајмување

на

обезбедување
обезбедување

мрежа;

изнајмување

телекомуникациска

мрежи

со

оптички

кабли;

од

вируси);

изнајмување

веб

интернет соби за разговор;
кориснички
пристап
на

[интернет] сервери; изнајмување компјутери;
истражување и развој за други; компјутерски

глобалната компјутерска мрежа [провајдери на
услуги]; обезбедување пристап до бази на

бази на податоци (обновување компјутерски
бази на податоци); компјутери (изнајмување

податоци; обезбедување телекомуникациски
врски на глобалната компјутерска мрежа;

компјутери);
(изнајмување

обезбедување телекомуникациски канали за

компјутерски

телевизиско
купување
[телешопинг];
повикување [радио, телефонски или други

компјутерски програми); компјутерски програми
(инсталирање
компјутерски
програми);

средства за електронска комуникација]; пошта
(електронска пошта); пренесување по факс;

компјутерски
програми
(одржување
компјутерски програми); компјутерски програми

пренесување преку сателит; пренесување слики
и пораки со помош на компјутери; соби за

(осовременување на компјутерските програми);
компјутерски
програми
(советување
за

разговор

компјутерски

(обезбедување

интернет

соби

за

компјутерски
компјутерски
програми

програми
програми);

(изработка

програми);

на

компјутерски

разговор); телевизиско купување [телешопинг];
(обезбедување телекомуникациски канали за

програми(умножување компјутерски програми;
компјутерски
системи
(програмирање

телевизиско
купување
[телешопинг];
телекомуникации (информации од областа на

компјутерски системи); компјутерски хардвер
(советување на полето на компјутерски

телекомуникациите); телекомуникациски канали
(обезбедување телекомуникациски канали) за

хардвер);
конверзија

телевизиско купување [телешопинг]; телефон

електронски

(комуникации со телефон); телефонски услуги;
услуги на поставување телекомуникациски

квалитетот; креирање и одржување веб
[интернет] страници за други; обезбедување

довод и приклучок; услуги на пренесување
конференции од далечина; услуги со говорна

алатки
за
пребарување
по
интернет;
обновување комјутерски бази на податоци;

пошта; услуги со електронски огласни табли
[телекомуникациски
услуги]

одржување (креирање и одржување) веб
[интернет] страници за други; размена на

кл.

компјутерски програми и податоци [конверзија

42

научни

и

технолошки

услуги

и

компјутерско
на податоци
носачи;

истражување и планирањето поврзано со нив
во областа на компјутерското програмирање;

која не е физичка]

индустриски анализи и истражувачки услуги во
областа на компјутерското програмирање;

(210) TM 2017/731

изработка и развој на комјутерски хардвер и
софтвер; изработка и развој на комјутерски

Трговски марки

програмирање;
од физички на
контролирање

на

(220) 20/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Муаремовски Елхам
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ул. Методија Андонов-Ченто бр. 14,

кл. 3

Сингелиќ, Гази Баба, Скопје, MK

детергенти

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

кл. 5 шамичиња, хигиенски шамичиња

(540)

(210) TM 2017/733

сапуни, дезодорантни сапуни, течни

(220) 20/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Муаремовски Елхам
ул. Методија Андонов-Ченто бр. 14,
Сингелиќ, Гази Баба, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина, зелена, розова,
портокалова, бела
(531) 05.07.24;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони, пеперминт бонбони, карамели
(бонбони), украсни бонбони за торта, бонбони
со овошен фил
(210) TM 2017/732

(220) 20/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Муаремовски Елхам
ул. Методија Андонов-Ченто бр. 14,
Сингелиќ, Гази Баба, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, тиркизна и бела
(531) 26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
сапуни,

течни

сапуни,

детергенти

кл. 5 распрскувачи, производи за прочистување
на воздухот, дезинфекциони средства за
хемиски

тоалети,

шамичиња,

хигиенскки

шамичиња
(210) TM 2017/734

(220) 20/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги ВИЕНА
ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. Јосифово,
Валандово
ул. Димитар Гунов бр. 40, с.Јосифово,
Валандово, MK

(591) сина и бела
(531) 26.01.18

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

WIENA PETROL
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 35 маркетинг; бизнис менаџмент на хотели

кл. 41

кл. 37

спортски и културни активности

бензиска станица за возила (полнење

образовни услуги; обука; забава;

горива
и
одржување)
кл. 43 мотели; ресторани; кафетерии; снек -

(210) TM 2017/744

барови;
резервирање
на
сместување; сместување; хотели

(442) 31/12/2017
(731) Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА"

(210) TM 2017/737

привремено

(220) 20/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА"
АД Прилеп

(220) 24/07/2017

АД Прилеп
ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

LEZZET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи
од
тесто
и
слатко,

(591) бела, сина, зелена, црвена, портокалова,
виолетова, окер, светло и темно кафена
(531) 05.05.20;08.01.22;25.01.19;26.04.18
(551) индивидуална

сладолед;бисквити, бисквити петит-бер жита
(мали парчиња храна од жита), колачиња,
крекери, слаткарски производи, слатки, чајни
колачиња, чоколадо, чоколадни барови
(210) TM 2017/745

(510, 511)
кл. 30 сладолед; бисквити, бисквити петит бер, жита (мали парчиња храна од жита),
колачиња, слаткарски производи, слатки, чајни
колачиња
(210) TM 2017/738

(220) 25/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Д.Т.У „ДАЛАС ТРАВЕЛ ГРУП“ ДООЕЛ
ул.Дебарца бр. 29, Скопје, MK
(540)

(220) 21/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Stupcat Group Sh.P.K
Garibaldi Kati 2 no.15/8, Prishtina, -(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена
(531) 27.05.07;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)

Stupcat Group

кл. 39
транспортни услуги, пакување
складирање, организирање патувања

и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

Трговски марки

(210) TM 2017/746

(220) 25/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Д.Т.У. "ДАЛАС ТРАВЕЛ ГРУП" ДООЕЛ
ул. Дебарца бр. 29, Скопје, MK
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(540)

(531) 26.07.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2017/750

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо

(591) бела, сина, црвена
(531) 01.05.01;27.05.02

и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни

ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK
услуги,

пакување

складирање, организирање патувања
(210) TM 2017/748

(220) 26/07/2017

и

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо
и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2017/751

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо
и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

(531) 27.05.04
(551) индивидуална

ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2017/749

(220) 26/07/2017

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо
и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ

(531) 27.05.04
(551) индивидуална

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2017/752

(220) 26/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо
и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје
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ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK

(510, 511)

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ

кл. 25 облека, обувки и капи

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2017/755

(220) 26/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо
и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ

(531) 27.05.04

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2017/753

(220) 26/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо
и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2017/756

(220) 26/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо
и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ

(531) 27.05.04

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2017/754

(220) 26/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги, трговија на големо

(531) 27.05.04

и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје

(210) TM 2017/757

(540)

(442) 31/12/2017
(731) Државен завод за статистика

(551) индивидуална

(220) 27/07/2017

ул. Даме Груев бр. 4, Скопје, MK
(531) 27.05.04

(540)

(551) индивидуална
Трговски марки
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обезбедување храна и пијалоци; услуги на
камповите за летување
(210) TM 2017/760

(220) 28/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation
300 Park Avenue New York, 10022 New York,
(531) 26.04.02;27.05.02

US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

кл. 42 научно истражување, статистика

(540)

(210) TM 2017/759

(220) 28/07/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за туристички услуги
САВАТОУРС МК ДОО Скопје
ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

savatours.mk
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање во полето на туризам и
патувања; водење на работењето; управување

AJAX BOOST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 Препарати за белење; Препарати за
перење, Препарати за чистење; Препарати за
полирање; Препарати за триење; Абразивни
препарати, Препарати за чистење на рерна;
Препаратите за чистење на одвод; Препарати
за чистење на под; Препарати за чистење на
стакло; Препарати за чистење на тепих;
Препарати за чистење за употреба на плочки;
Средства за чистење тоалет; Средства за
чистење тапацир, препарати за чистење за
употреба во домаќинството

со работата; организирање трговски саеми за
комерцијални или рекламни цели; радио

(210) TM 2017/761

реклами; телевизиско рекламирање; сметки;

(442) 31/12/2017
(731) Индустрија за млеко, млечни

хотели;
кл. 39

цени
превоз и патни услуги; услуги во

воздушен превоз; поштенски и платен превоз;
туристички услуги; организирање на патувања;
услуги на туристички агенции; организација на
дополнителни патнички програм; поштенско и
платено складиштење; услуги на превоз по
копнен пат; услуги на туристички резервации
преку компјутерска мрежа; информирање за
превоз;
кл. 43

(220) 28/07/2017

производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА
ул. Ѓурчин Намов Пљакот бр. 1, 7000, Битола,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

резервации
за
патувања
услуги на туристички агенции за

сместување; привремено сместување; услуги на
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(540)

The HEADHUNTER Staff Leasing
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
(591) светло и темно сина, бела, жолта, кафена,
зелена, црвена
(531) 08.03.12;25.01.19;26.04.18

29

работи

работи

поврзани со
имот

индустриски анализи и истражувачки услуги;

млечни

производи,

сирење

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало,
увоз и извоз на сирење

изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2017/769

(210) TM 2017/764

и

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирањето поврзано со нив;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

монетарни
недвижен

(220) 31/07/2017

(220) 01/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware

(442) 31/12/2017
(731) Church & Dwight Canada Corp., a

corporation

corporation of Nova Scotia, Canada

300 Park Avenue New York, 10022 New York,
US

635 Secretariat Court Mississauga, Ontario,
Canada L5S 0A5, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

GRAVOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување и
превенција

од

лошење,

повраќање,

вртоглавица,
главоболка,
температура
помали болки, антацидни препарати
(210) TM 2017/766

(220) 01/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) The Headhunter SHPK
Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli
Germenji, 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL
(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
Трговски марки

и
(591) црвено, темно црвена, бела, сива и сина
(531) 25.01.19;26.01.18;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби и средство за плакнење
уста
(210) TM 2017/770

(220) 31/07/2017

341 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(442) 31/12/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

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

Скопје, MK

(540)

California 91320-1799, US

(540)

NEBREMEL
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 05.03.13;05.03.15;26.01.03;27.05.17

кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; фармацевтски

(210) TM 2017/771

препарати што се користат за превенција,
менаџирање и третман на главоболки,

(551) индивидуална

(220) 03/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Amgen Inc. (Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

мигренски главоболки, болки во главата, и
невролошки нарушувања или состојби
(210) TM 2017/773

(220) 03/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Dow AgroSciences LLC
(Delaware limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

HELIANTHEX
(551) индивидуална
(510, 511)
(531) 05.03.13;05.03.15;26.01.03
(551) индивидуална

кл. 5 хербициди за употреба во земјоделството

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; фармацевтски

(210) TM 2017/774

(220) 03/08/2017

препарати што се користат за превенција,

(442) 31/12/2017
(731) Dow AgroSciences LLC

менаџирање и третман на главоболки,
мигренски главоболки, болки во главата, и

(Delaware limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana

невролошки нарушувања или состојби

46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2017/772

(220) 03/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Amgen Inc. (Delaware corporation)
342 | С т р а н а
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опрема
пекари;Услуги

RADIANT

и

додатоци;Малопродажни
за

продажба

на

мало

во

(551) индивидуална

деликатесна продавница; продавници на мало
(бакалници);Услуги на продажба на мало во

(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување

аптеки;Услуги на продавници на мало опремени
со широка палета на производи за широка

штетници,

потрошувачка на други;Услуги на продажба на
мало во продавници за оптика;Услуги за

фунгициди,

хербициди,

и

инсектициди

продажба на мало во продавници опремени со
(210) TM 2017/775

(220) 03/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Dow AgroSciences LLC
(Delaware limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana

производи од електроника, уреди, апарати,
внатрешен и надворешен мебел, куќен декор,
играчки, производи за спортување, надворешна
рекреација,
производи
за
здравје,

46268, US

разубавување и лична нега и хигиена, основни
средства за домакинство, облека, отворен двор,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

градина, нега на тревник и одржување на

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

земјиште, производи за унапредување и
санација на дом, производи за печење и

DELEGATE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди,
и
инсектициди
(210) TM 2017/778

(220) 03/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Wal-Mart Stores, Inc
702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 72716,
US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

готвење, снимања на забави, видео игри, книги,
издавање и публикација на книги, музички
инструменти, снабудувања на канцеларии,
предмети и прибор за уметности, вештини и
знаење, предмети и прибор за одмори и
прослави, накит, производи
милинечиња,
услуги
за

за домашни
регистрирање

подароци;услуги на онлајн (online) продажба на
мало во продавници кои содржат широка
палета
на
производи
за
широка
потрошувачка;Онлајн (online) продажба на мало
на

автомобилски

делови,

опрема

и

додатоци;Онлајн (online) продавница на мало
на пекарски производи;Услуги на онлајн (online)
продажба
на
мало
во
деликатесни
продавници;Онлајн (опНпе) продавница на
мало, Онлајн (online) продавница на мало
(бакалница);Услуги на онлајн (online) продажба

WALMART
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници на мало кои
содржат широка палета на производи за
широка
потрошувачка;Продавници
за
малопродажба
на
автомобилски
делови,
Трговски марки

на мало во апотеки;Услуги на онлајн (online)
продажба во продавници опремени со широка
палета на производи за широка потрошувачка
на други;Продавници за онлајн (online)
продажба на мало на оптика;Услуги на онлајн
(online) продажба на мало во продавници
опремени со производи од електроника,
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апарати, внатрешен и надворешен мебел, двор,

недвижности;

градина, нега на тревник и одржување на

средства;

земјиште, производи за печење и готвење,
производи за подобрување на домот, куќен

управување со пазар; работење и управување
со супер маркет

декор, играчки, предмети за спортување,
надворешна рекреација, здравје, убавина и

(210) TM 2017/779

лична хигиена и нега, основни средства за
домакинство, облека, снимање на забави,

(442) 31/12/2017
(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ

видео игри, книги, издавање и публикација на

ШИРКЕТИ

книги, музички инструменти, снабдувања на
канцеларии, предмети и прибор за уметности,

Улуабат Коју бр. 16700, Карачабеј Бурса, TR

вештини и знаење,предмети и прибор
одмори и прослави, накит, производи

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје

за
за

домашни миленичиња, онлајн (online)услуги за
регистрирање
подароци;Промоција
на

собирање

Управување

на
со

(220) 04/08/2017

(540)

Sanayran

односи со јавност, помош при водење на
бизнис, непосредно електронско рекламирање,

(551) индивидуална

пропрагирање и ширење на рекламирање,
анализа на цена на чинење, истражување и

(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи

проучување
примероци

(210) TM 2017/781

дистрибуирање на
на
производи,

куќа;

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев

продажби за други, агенции за извоз-извоз,

на пазар,
(мостри)

добротворни

стоковна

(220) 07/08/2017

деловно
истражување,
презентирање
на
производи во медиуми за комуникација, за

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно друштво

малопордажна
обработка

Жарко и др. ДОО Прилеп
ул. "Трајко Николоски" 80/1, 7500, Прилеп,

претставување и презентирање на производи,

намена,
на

Рекламирање;деловни
информации;снабдување

административна
нарачки.

MK
на

онлајн

(online)

пазар со производи и услуги за купувачи и
продавачи;консултации
персонал;услуги
за

за управување
преселување

фирми;секретарски
услуги,
изнајмување на автомати

со
на

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

книговодство,
за продажба,

пронаоѓање
спонзорство;изнајмување
изложбен простор за продажба;услуги

на
на

продажба на големо и мало на фармацевтски
производи,
препарати

ветеринарни
или
за
медицински

санитарни
потреби

кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; финансиски совет и

(531) 01.03.07;25.01.19;26.01.18

консултантски
услуги;
работење
со
недвижности; Банкарски услуги; управување со

(551) индивидуална
(510, 511)
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желе, џемови, компоти; конзервирано,

смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии;
мраз;
локум;
алва;
бонбони;
колачиња; чајни колачиња; бисквити; брускети;
погачици; зелник; крем; смрзнати производи од
тесто
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
услуги при увоз-извоз и трговија на големо и
мало со желе, џемови, компоти; конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук;
кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз; локум; алва; бонбони; колачиња; чајни
колачиња; бисквити; брускети; погачици; зелник;
крем; смрзнати производи од тесто
(210) TM 2017/782

(220) 07/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно друштво
Жарко и др. ДОО Прилеп
ул. "Трајко Николоски" 80/1, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(531) 02.03.11;11.01.25;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 желе, џемови, компоти; конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии;
мраз;
локум;
алва;
бонбони;
колачиња; чајни колачиња; бисквити; брускети;
погачици; зелник; крем; смрзнати производи од
тесто
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
услуги при увоз-извоз и трговија на големо и
мало со желе, џемови, компоти; конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук;
кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии);

мирудии;

мраз; локум; алва; бонбони; колачиња; чајни
колачиња; бисквити; брускети; погачици; зелник;
крем; смрзнати производи од тесто
(210) TM 2017/783

(220) 08/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) VASILOPOULOS GEORGIOS
"Kapetan Georgi" 6 Pirgos, Ilias, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

TESTOSTERONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
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(210) TM 2017/785

(220) 08/08/2017

продажва
37

на
градежни

конструкции;

бетон

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ГРЕЕМАК ДОО Скопје

кл.

поправки;

ул. Владимир Полежиновски бр. 9 - лок 1,
Скопје, MK

градби); градежни работи (надзор на градежни
работи),
ѕидање,
вршење
на
ископи,

(540)

изнајмување
опрема
за
градење
кл. 39
транспортни услуги, транспорт на

инсталациски услуги; изградба на станбени, и
нестанбени објекти, градби (информирање за

материјали со сопствена механизација
(591) бордо

(210) TM 2017/787

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

(442) 31/12/2017
(731) Трговско друштво за трговија на

(510, 511)
кл. 11
уреди и апарати за вентилација

големо и мало ПЕЛАГОНИЈА ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Битола

(климатизација)

ул. Народни херои бр. 8, Битола, MK

кл. 35
уреди

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

продажба на големо и мало на клима

кл. 37 монтирање и поправка на клима уреди
(210) TM 2017/786

(220) 08/08/2017

(540)

(220) 08/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за градежништво,
производство и услуги ЛАПОР ДОО увозизвоз Битола
Шералти бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, црвен, бела
(531) 01.15.15;25.01.19;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување; горива (вклучително
и течни горива за мотори) и материи за
осветлување; свеќи и фитили за осветлување
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; бизнис информации,

(591) сина, црна, бела
(531) 26.04.09;27.05.17

вработување
персонал;
надворешно
рекламирање; рекламен материјал; услуги при

(551) индивидуална
(510, 511)

трговија на мало со моторни горива и мазива во
специјализирани продавници

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; бизнис информации,
вработување

персонал;

надворешно

(210) TM 2017/789

(220) 04/08/2017
(442) 31/12/2017

рекламирање; реклмен материјал; услуги при
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(731) Осигурително брокерско друштво СН

(540)

ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА
ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, 7000,
Битола, MK
(540)

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД
БИТОЛА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот
(210) TM 2017/790

(591) кафена (темно и светло и нијанси на
кафена), бела, сива, црна
(531) 08.01.07;25.01.19;25.01.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто; мали кифли (печива)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со производи од тесто, мали кифли (печива)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци

(220) 04/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Осигурително брокерско друштво СН

(210) TM 2017/793

ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА
ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, 7000,

(220) 11/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

Битола, MK
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) сива и сина
(531) 26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи;
недвижен имот
(210) TM 2017/792

работи

поврзани

(510, 511)

(220) 09/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Меглена Димипкова
ул.Рампо Левката бр. 1, 1000, Скопје, MK

Трговски марки

со

(531) 25.01.19;26.04.18
(551) индивидуална
кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи
од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во
прав;замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);електронски
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цигари;производи

за

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

загревање;електронски уреди и нивни делови

од

тутун

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за

за загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

цигари, пепелници лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити

никотин
никотин

(210) TM 2017/795

за инхалација;раствори со течен
за електронски цигари;артикли за

(220) 11/08/2017

пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за

(442) 31/12/2017
(731) BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за

a corporation organized and existing under the

мотање на цигари, запалки, кибрити

laws of the State of Delaware
71 Stevenson Street, 22nd Floor, San

(210) TM 2017/794

Francisco, California 94105, US

(220) 11/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(540)

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

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

BUXOM

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
козметика; козметички препарати;
немедицински препарати за нега на кожа;
прибор за шминкање; дезодорански за тело;
етерични масла; пудри за тело; препарати за
заштита од сонце; парфимерија; гелови,
спрејови и балзами за стилизирање и нега на
коса; лакови за коса; шампони, кондиционери,
серуми, маски и пенести креми за коса
(531) 24.09.24;25.01.19;26.04.18

(210) TM 2017/796

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински

цели);

електронски

(442) 31/12/2017
(731) Елена Лука Хоме Дооел
бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 130,
Скопје, MK
(540)

цигари;

производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
348 | С т р а н а
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конструкции;

поправки;

(740) Друштво за застапување од областа на

инсталациски услуги

индустриската сопственост ЖИВКО

(210) TM 2017/799

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

(220) 14/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A..

(540)

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) магента, црна и бела
(531) 26.04.17;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,

(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи
од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во
прав;замени за тутун (кои не се користат во
медицински

цели);електронски

цигари;производи
од
тутун
за
загревање;електронски уреди и нивни делови
за загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин
никотин

за инхалација;раствори со течен
за електронски цигари;артикли за

пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/802

(220) 16/02/2017
(442) 31/12/2017

(300) 3020170040644 16/02/2017 DE
(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос,
обработка и репродукција на звук, слики или
податоци; магнетски носачи на податоци;
машини за сметање, опрема за обработка на
податоци, компјутери; компакт дискови, ДВД и
други

медиуми

за

дигитално

снимање;

компјутерски софтвер; електронски складирани
податоци (што може да се даунлодираат);
електронски публикации (што може да се
даунлодираат)
кл. 35
огласување; раководење; деловна
администрација; прибирање, систематизација,
компилирање и економска анализа на податоци
и информации во компјутерски бази на
податоци; услуги на малопродажба (исто така и
преку Интернет и други комуникациски мрежи),
во врска со апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
кинематографски, оптички,

за

фотографски,
вагање, за

мерење, сигнализација, контрола (инспекција),
Трговски марки
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спасување и настава, апарати и инструменти за

(551) индивидуална

спроведување, вклучување, трансформирање,

(510, 511)

акумулирање, регулирање или контролирање
на електрицитетот; апарати за снимање,

кл.
36
осигурување,
реосигурување,
осигурување на живот, осигурување на имот,

пренос, обработка и репродукција на звук, слики
или податоци; услуги на малопродажба (исто

здравствено осигурување, осигурување од
несреќи, поморско осигурување, осигурување

така и преку Интернет и други комуникациски
мрежи), во врска со магнетски носачи на

од пожар, брокерство, советување во врска со
осигурување,
осигурителни
информации,

податоци, машини за сметање, опрема за

актуарски

обработка на податоци, компјутери, компакт
дискови, ДВД и други медиуми за дигитално

финансиски проценки (осигурување), проценка
на трошоци (финансиски проценки), еваулации

снимање, компјутерски софтвер, електронски
складирани податоци (што може да се

и проценка на ризик, подготовка на финансиска
анализа, финансиски услуги, финансиски

даунлодираат), електронски публикации (што
може да се даунлодираат), печатен материјал,

операции, финансиско управување, финансиска
анализа, капитални инвестиции, советување во

фотографии, канцелариски реквизити (освен

врска со финансии, финансиско управување,

намештај),
(освен

клириншки
куќи
кл. 42
тестирање на возната состојба на

упатства

и

наставен

материјал
апаратура)

операции,

кл. 38 телекомуникации; услуги на агенции за
печат; изнајмување на телекомуникациска

возилата

опрема;
обезбедување
телекомуникации

(210) TM 2017/807

кл.

42

научни

и

информации

технолошки

услуги

за
и

истражување и услуги на планирање поврзани
со нив; индустриски анализи и истражувачки

актуарскиуслуги,

(220) 15/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) САВА осигурување а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28 А, Скопје, MK
(540)

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер, софтвер и бази на податоци;
одржување на софтвер; технички консалтинг;
компјутерски услуги во врска со складирање на

(591) црна, бела и окер

електронски податоци; изнајмување на опрема

(531) 10.03.10;25.01.19;27.05.17

за обработка на податоци; дизајнирање на веб
страни за други

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/805

(220) 15/08/2017

кл.
36
осигурување,
реосигурување,
осигурување на живот, осигурување на имот,

(442) 31/12/2017
(731) САВА осигурување а.д. Скопје

здравствено осигурување, осигурување од
несреќи, поморско осигурување, осигурување

ул. Загребска бр. 28 А, Скопје, MK

од пожар, брокерство, советување во врска со

(540)

осигурување,
актуарски

осигурителни
информации,
операции,
актуарскиуслуги,

финансиски проценки (осигурување), проценка
на трошоци (финансиски проценки), еваулации
(591) црна, бела и тиркизна

и проценка на ризик, подготовка на финансиска

(531) 25.01.19;26.01.14;27.05.17

анализа,
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операции, финансиско управување, финансиска

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

анализа, капитални инвестиции, советување во

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

врска со финансии, финансиско управување,
клириншки
куќи

(540)

кл. 42
тестирање на возната состојба на
возилата

Kafesit
(551) индивидуална

(210) TM 2017/809

(220) 15/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) САВА осигурување а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28 А, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи
за медицинска употреба, хемиски препарати за
медицинска употреба, хемиски препарати за
фармацевтска
употреба,
нутрацевтски
препарати за терапевтска или медицинска

(540)

употреба
(210) TM 2017/811

(591) црна, бела и портокалова

(442) 31/12/2017
(731) The Procter & Gamble Company

(531) 25.01.19;26.01.16;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
36

осигурување,

(220) 16/08/2017

реосигурување,

осигурување на живот, осигурување на имот,
здравствено осигурување, осигурување од
несреќи, поморско осигурување, осигурување

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

од пожар, брокерство, советување во врска со
осигурување,
осигурителни
информации,
актуарски
операции,
актуарскиуслуги,
финансиски проценки (осигурување), проценка
на трошоци (финансиски проценки), еваулации
и проценка на ризик, подготовка на финансиска
анализа, финансиски услуги, финансиски
операции, финансиско управување, финансиска
анализа, капитални инвестиции, советување во
врска со финансии, финансиско управување,
клириншки
куќи
кл. 42

тестирање на возната состојба на

возилата
(210) TM 2017/810

(220) 16/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Berko Ilac ve. Kimya San. A.S.
Yenisehir Mh.Ozgur Sk.No. 16-18, Atasehir TR34779, Istanbul, TR

Трговски марки

(591) светла и темна: зелена, портокалова
(531) 25.01.19;26.01.12;26.01.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; сапуни за домашна употреба;
прашок за миење садови; детергенти за миење
садови; препарати за миење садови; агенси за
сушење

за

машини

за

миење

садови;

одмастувачи
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(210) TM 2017/812

објекти односно простории за рекреативни

(220) 16/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road Bethesda, Maryland

активности; обезбедување на објекти и услуги

20817, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

на тениски игралишта и обука за тенис; услуги
на
казино
и
игри;
ноќни
клубови

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кл. 43
услуги за обезбедување храна и
пијалоци;
обезбедување
на
привремено

за базени за пливање и спортови на вода;
обезбедување на тениски објекти, изнајмување

сместување; подготовка на храна; резервација
на привремено сместување; хотелски услуги;
ресторански услуги, кетеринг (угостителски)

(531) 27.05.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на франшиза, имено, нудење на
помош за деловно управување во основањето
на и работењето со хотели, ресторани, барови,
бањи, рекреативни и спортски објекти, како и
продавници за малопродажба; услуги за
управување со бизнисот, имено, управување на
и работење со хотели, ресторани, барови,
бањи, рекреативни и спортски објекти, како и
продавници за малопродажба за други; услуги
на деловни центри, имено
изнајмување на канцелариски

услуги за
машини и

опрема, фотокопирање, обработка на текст и
пишување на машина; консултантски услуги за
деловно управување; обезбедување простории
за користење на канцелариска опрема и
машинерија; деловно административни услуги;
услуги за планирање на деловни состаноци
кл. 41 образование; обезбедување на обука;

услуги, бар услуги како и услуги за сместување;
обезбедување на простории (кои се за општа
намена) за состаноци, конференции и изложби;
обезбедување на простории (кои се за посебни
прилики) за банкети и социјални функции
(друштвени настани); и резервациски услуги за
хотелско
сместување;
обезбедување
на
информации и совети
горенаведени услуги
(210) TM 2017/814

во

врска

со

сите

(220) 17/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги
РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО
ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 13, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

забава; спортски и културни активности; услуги
на клубови за здравје, имено, обезбедување
инструкции (обука) и консултации во областа на
физичките вежби; изнајмување на опрема за
вежбање;

обезбедување

на

простории

за

фитнес и вежбање; голф-клуб услуги, услуги на
голф-терени како и услуги за голф обука
(инструкции); образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни активности;
образование и забава, имено организирање
конференции, организирање на изложби за
културни или образовни цели; обезбедување
352 | С т р а н а
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рекламирање, водење на работењето,

управување

со

работата

кл. 43 кафетерии, служење храна и пијалаци,
снек-барови

(591) црна и златна
(531) 27.05.10;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

(210) TM 2017/816

(220) 17/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) "AKOVA IMPEX" Drustvo za proizvodnju,

(210) TM 2017/826

(220) 17/08/2017

promet i usluge d.o.o. Sarajevo

(442) 31/12/2017
(731) Палензовска Електролукс Силвана

Mostarsko raskrsce bb, Hadzici, 71000,
Sarajevo, BA

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)

(540)

(591) црвена, бела, портокалова
(531) 26.01.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кокошкина паштета

(591) црна, бела
(531) 26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);
машински елементи за спојување и пренос

(210) TM 2017/821

(220) 18/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услуги ВФВ КОНСАЛТИНГ
дооел Скопје
бул. Гоце Делчев бр. 11 ДТЦ Мавровка -

(освен за копнени возила); земјоделски направи
(кои не се рачни); инкубатори за јајца
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски
и
оптички
апарати
и

ламела А, Скопје, MK

инструменти, како и апарати и инструменти за
мерење тежина, мерење, сигнализирање,

(540)

проверка (контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати и инструменти
за спроведување, вклучување и искпучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со

Трговски марки
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жетони; регистарски каси, машини за сметање,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

опрема за обработка на податоци и компјутери,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

апарати
кл. 11

(540)

за
гаснење
пожар
апарати за осветлување, греење,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли

и

сунѓери;

четки

(со

исклучок

на

сликарски четки); материјали за правење четки;
прибор за чистење; челични жици за стружење;
сурово или полуобработено стакпо (освен
стакло што се користи во градежништвото);
стаклени производи, порцелански и керамички
предмети што не се вклучени во другите класи
кл.

35

рекламирање;водење

работењето;управување
работата;канцелариски работи

на
со

(591) виолетова, модра, зелена, црна, бела
(531) 05.07.21;25.01.19;27.05.17
551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.

29
31

овошје
овошје

сушено
свежо

(аронија)
(аронија)

кл. 32
овошни сокови (од аронија)
кл. 35 продажба на големо и продажба на мало
на: овошје сушено (аронија), овошје свежо

(210) TM 2017/827

(220) 21/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги Рамсторе
Македонија ДОО

(аронија), на овошни сокови (аронија)
(210) TM 2017/829

(220) 21/08/2017

ул.„Св. Кирил и Методиј“ бр. 13, 1000, Скопје,
MK

(442) 31/12/2017
(731) Evolution Fresh, Inc
1055 Cooley Avenue, San Bernardino,

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

California 92408, US

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EVOLUTION FRESH

(591) тиркизна, бела

(551) индивидуална

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пелени за бебиња
(210) TM 2017/828

(220) 21/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, транспорт
трговија и услуги МАЛЕШЕВСКА АРОНИЈА

(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје, овошни сокови и
пијалоци на база на овошје; пијалоци од
зеленчук, сокови од зеленчук и пијалоци на база
на зеленчук; безалкохолни пијалоци, имено
газирани пијалоци, безалкохолни
енергетски пијалоци, изотонични

пијалоци;
пијалоци;

ДООЕЛ увоз-извоз Берово

течни мешавини за правење безалкохолни
пијалоци и пијалоци на база на овошје;

ул. Маршал Тито бр. 133, 2330, Берово, MK

прашоци што се употребуваат при подготовка
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на безалкохолни пијалоци и пијалоци на база на

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

овошје; сирупи за пијалоци; ароматизирана и

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

неароматизирана флаширана вода за пиење,
минерална вода, газирани води; пијалоци на

(540)

база на соја што не се замена за млеко; овошни
концентрати и пиреа што се користат за
правење пијалоци; пијалоци збогатени со
хранлива вредност, пијалоци збогатени со
витамини

(591) зелена, сина, темносина, црна, бела
(531) 26.02.07;26.11.21;27.05.17
(551) индивидуална

(210) TM 2017/830

(220) 18/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти за мерење,
сигнализација,
проверка;
апарати
и
инструменти за спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање и контролирање на струја; ламби
(лед ламби); диоди што емитуваат светлина,

(540)

осветлување

BlokMax Duo
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2017/832

(220) 22/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) „Зетрако Трејдинг“ ДООЕЛ Скопје
Втора Мак. Бригада бр. 80 лок.10, Скопје, MK
(540)

TROJAN-KAFFEE

осветлување);

светлечки апарати; знаци светлечки; соларни
батерии; соларни плочи за производство на
електрична енергија, светлечки електронски
покажувачи сите со потекло од Германија
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
создавање
пареа,
ладење,
сушење,
вентилација, снабдување со вода, санитарни
намени; лед диоди уреди за осветлување;
апарати
за
осветлување;
апарати
за
осветлување возила; соларни колектори;
соларни печки; улични ламби; рефлектори;
светилки за празнични декорации сите со
потекпо
од
Германија
на: апарати и инструменти за мерење,
сигнализација, проверка;апарати и инструменти

кл. 30 кафе
(220) 22/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство трговија и
услуги ГЕРМАН ЕЛЕКТРО МЕХАТРОНИКС
ДОО ИЛИНДЕН
ул.Технолошко развојна индустриска зона
бр. Скопје 1 Парцела14.6, 1041 Илинден, MK

Трговски марки

за

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/834

(батерии

за спроведување, вклучување и искпучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање и
контролирање
ламби);диоди
осветлување

на
што

струја;ламби
(лед
емитуваат
светлина,
(батерии

за

осветлување);светлечки
апарати;знаци
светлечки;соларни батерии;соларни плочи за
производство
на
електрична
енергија,
светлечки електронски покажувачи;апарати за
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осветлување,

греење,

создавање

пареа,

Chancery House, High Street Bridgetoen

ладење, сушење, вентилација, снабдување со

Barbados, West Indies, BB

вода, санитарни намени;лед диоди уреди за
осветлување;апарати за осветлување;апарати

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

за
осветлување
колектори;соларни

(540)

возила;соларни
печки;улични

ламби;рефлектори;светилки
за
празнични
декорации сите со потекпо од Германија
(210) TM 2017/835

(220) 22/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(531) 05.01.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
36
развој,
купување,
финансирање,
управување,

продажба,
работење,

изнајмување, промоција и застапништво на
станови, кондоминиуми, имот на база на

ИДХИФА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на
леукемија, други видови на рак и автоимуни
заболувања; фармацевтски препарати, имено,
цитокински инхибиторни лекови; фармацевтски
препарати кои го модулираат имунолошкиот
систем
(210) TM 2017/836

(220) 24/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Трговско друштво за внатрешен и
надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул.Народен Фронт бр. 5-3/1, Скопје, MK
(540)

PHARMAGRIP

временски

закуп,

трговски

имот,

трговски

центри, шопинг центри, недвижнини од сите
видови и удобности поврзани со истите;
размена на удобности поврзани со наведеното;
аранжмани за размена на недвижен имот,
вклучувајќи ги и имотите за временски закуп и
други
имоти
за
времена
сопственост
кл.

39

транспорт;

услуги

поврзани

со

изнајмување
на
бродови,
организирање
крстарења, работење на пристаништа; работа
на туристички канцеларии и туристички агенции;
организирање на патувања, придружба на
патници, превоз на патници; работење со
гаражи, изнајмување на паркинг места, паркинг
на автомобили, рент а кар (изнајмување на
автомобили); резервација на места за патници
и резервација за патувања; вкпучувајќи ги и
сите горенаведени услуги што се обезбедуваат
електронски или онлајн од компјутерска база на

(551) индивидуална
(510, 511)

податоци или преку Интернет; информациски,
советодавни и консултантски услуги во врска со

кл. 5 фармацевтски препарати

наведените услуги; сите вклучени во Кпаса 39

(210) TM 2017/837

кл. 43
услуги на хотели и резорти
(одмаралишта), услуги за хотелски резервации;

(220) 24/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.
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долгорочен и краткорочен престој во станови и
кондоминиуми; обезбедување на простории за

(442) 31/12/2017
(731) ДГПТУ „УНИКАД“ ДООЕЛ КУМАНОВО

конференции;
вклучувајќи
ги
и
сите
горенаведени услуги што се обезбедуваат

бул.„3-та Македонска Ударна Бригада“ бр.
26-4, 1300, Куманово, MK

електронски или онлајн од компјутерска база на
податоци или преку Интернет; информациски,

(740) Глигоровска Милена
ул.„Иван Горан Ковачиќ“ бр.28 , 1300, Куманово

советодавни и консултантски услуги во врска со
наведените услуги; сите вклучени во Класа 43

(540)

кл.

44

спа

услуги,

салони

за

убавина;

обезбедување можност за сауни; услуги за
слабеење и обликување на тело; консултации
за убавина и совети; услуги за ароматерапија
(210) TM 2017/838

(220) 24/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Rothmans of Pall Mall Limited

(531) 26.04.18;27.05.15
(551) индивидуална

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH
(740) Друштво за застапување од областа на

(510, 511)
кл. 37 изградба*; надзор на градежни работи

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 42
архитектура; градежни планови
(изработка на градежни планови); графички

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

дизјн;

инженерство;

проучување

технички

проекти; урбанистичко планирање
(210) TM 2017/840

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US
(591) бела, црвена, темно црвена, сина и сива
(531) 03.01.04;25.01.19;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
34
цигари;
тутун,
сиров
или
преработен;производи од тутун; замена за тутун
(не е за медицински цели); пури, цирагилос;
запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за
виткање цигари, обвивки за цигари, филтри за
цигари; џебен апарат за виткање цигари; рачни
машини за полнење на тутун во хартиени
обвивки; електронски цигари; течности за
електронски цигари; производи од тутун
наменети за загревање.

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

RESPISURE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 ветеринарни препарати, имено, вакцини
за свињи
(210) TM 2017/841

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US

(210) TM 2017/839
Трговски марки

(220) 24/08/2017
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

сокови;пијалоци

на

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

сокови;течни

прашкасти

(540)

пијалоци;ароматични
пијалоци

VERISMO

и

(210) TM 2017/842

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 електрични мелници за кафе за домашна

база
сирупи

на

овошје

на

(со

за

вкус)

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington

или комерцијална употреба; машини за
правење на газирани пијалоци; електрични

98134, US

кујнски машини, имено, електрични машини за
правење пена од млеко; автоматски вендинг

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

машини

и

мешавини

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(автомати).

кл. 11 електрични апарати, имено апарати за
правење еспресо, апарати за правење кафе,

GAZEBO BLEND

котлиња, чајници, апарати за правење на чај,
апарати за пијалоци со пареа, и апарати за

(551) индивидуална
(510, 511)

точење вода за домашна и комерцијална
употреба; филтри за вода; единици за

кл. 30 мелено кафе и кафе во зрно; пијалоци на
база на кафе; мешавина на пијалоци на база на

филтрирање и прочистување на вода како и

кафе

резервни касети и филтри (за заменување) за
истите

(210) TM 2017/843

кл. 29 млеко; ароматизирано млеко (млеко со
вкус); прехранбени пијалоци на база на млеко,

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation

со исклучок на милкшејкови; пијалоци на база
на млеко кои содржат кафе; пијалоци на база на

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US

млеко кои содржат овошен сок; пијалоци на

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

база на млеко кои содржат овошје; пијалоци на
база на млеко кои содржат чоколадо; пијалоци

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(220) 25/08/2017

на база на млеко кои содржат чај; сушено млеко
во прав; мешавини на пијалоци на база на
млечни
производи
кл. 30 мешавина на пијалоци на база на кафе;

(531) 27.05.15;27.05.17

мешавина на пијалоци на база на еспресо;

(510, 511)
кл. 43 услуги на ресторан, кафуле, кафетерија,

мешавина на пијалоци на база на чоколадо;
мешавина на пијалоци на база на чај; мешавина
на пијалоци на база на чај од билки; пијалоци на
база на кафе; пијалоци на база на еспресо;
пијалоци на база на чоколадо; пијалоци на база
на чај; пијалоци на база на чај од билки; ароми
(вкусови), освен етерични масла, за пијалоци
кл.

32
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овошни

пијалоци,

(551) индивидуална

снек бар, кафе бар, бар за чај, чајџилница, како
и услуги на ресторан за изнесување на храна;
бар услуги; кетеринг услуги; подготовка на
храна и пијалоци; услуги за пијалоци по
договор;
програма

ресторански
за

услуги

лојалност

на

што

содржат

клиентите

која

овошни

Трговски марки
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обезбедува ресторански бенефиции за да ги

пазарење, чанти, накит, облека и капи, играчки,

наградат редовните муштерии

вклучувајќи полнети играчки; дистрибуција на

(210) TM 2017/844

(220) 25/08/2017

големо (со исклучок на транспорт на истата) на
храна, пијалоци, мебел (односно производи за

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation

во домаќинството) и кујнски прибор; услуги на
онлајн продавници за малопродажба кои

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US

содржат храна, пијалок, мебел (односно
производи за во домаќинството) и кујнски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

прибор; спроведување на програми со награди

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

за поттик односно стимулација преку издавање
и обработка на попусти во вид на поени за

CASI CIELO
(551) индивидуална
(510, 511)

лојалност за купување на производи и услуги на
компанијата
кл. 43 услуги на ресторан, кафуле, кафетерија,
снек бар, кафе бар, бар за чај, чајџилница, како
и услуги на ресторан за изнесување на храна;

кл. 30 мелено кафе и кафе во зрно; пијалоци на
база на кафе; мешавина на пијалоци на база на

бар услуги; кетеринг услуги; подготовка на
храна и пијалоци; услуги за пијалоци по

кафе

договор; ресторански услуги што содржат
програма за лојалност на клиентите која

(210) TM 2017/845

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US

обезбедува ресторански бенефиции за да ги
наградат редовните муштерии
(210) TM 2017/846

(220) 25/08/2017

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington

(540)

98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

STARBUCKS COFFEE
(551) индивидуална

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35
водење на работењето; помош во
управување

со

работата;

франшизирање,

STARBUCKS
(551) индивидуална

имено обезбедување на комерцијална помош
во основањето на и/или работењето со

(510, 511)
кл. 3
препарати

ресторани, кафичи, кафулиња, чајџилници, и
снек барови; услуги на продавници за

отстранување на бигор за чистење на домашни
и/или комерцијални машини за подготвување на

малопродажба во областа на кафе, чај, храна,
пијалоци, апарати за правење кафе и еспресо,

пијалоци; препарати за чистење за домашни
и/или комерцијални машини за подготвување на

апарати за правење чај, садови односно сервис

пијалоци; средство за чистење за употреба на

за јадење, кујнски прибор, книги, музички
снимки, паричници, патни торби, торби за

домашни

Трговски марки

и/или

за

декалцификација

комерцијални

машини

и

за
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подготвување
кл.

33

на

алкохолни

пијалоци

пијалоци,

кл. 38
комуникациски
пренесување на аудио и

освен

пиво

услуги, имено
видео забавна

програма што е проследена и може да се
симне/преземе преку компјутерски, сателитски и
комуникациски мрежи; обезбедување пристап
до онлајн чет соби (односно виртуели
простории

за

разговор),

огласни

табли

и

интернет форуми за пренос на пораки помеѓу
корисниците на компјутер во областите на
забава, музика, храна, пијалоци, (трговска)
стока, и општ интерес; обезбедување на
телекомуникациски
врски
до
глобална
компјутерска мрежа; електронски пренос на
вредносни картички за подарок (гифт картички),
честитки
и
пораки
кл. 41 забава; забавни информации; образовни
услуги; образовни информации; рекреативни
информации;
производство/продукција
на
емисии; организирање и водење на концерти;
презентација на настапи/изведби во живо;
oрганизирање

и

водење

на

колоквиуми;

организација
на
емисии;
производство/продукција на музика; филмска
продукција;
производство/продукција
на
телевизиски програми; обезбедување онлајн
електронски публикации/изданија, кои не може
да се симнат/преземат; објавување на книги
(210) TM 2017/847

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington

(591) зелена, бела
(531) 01.01.10;02.03.22;24.09.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 мелено кафе и кафе во зрно; пијалоци на
база на кафе; какао; пијалоци на база на
чоколадо; чај и чај од билки; пијалоци на база
на чај и чај од билки; мешавина на пијалоци на
база на кафе; мешавина на пијалоци на база на
еспресо; мешавина на пијалоци на база на
чоколадо; мешавина на пијалоци на база на чај;
мешавина на пијалоци на база на чај од билки;
смрзнати
слаткарски
производи,
имено,
сладолед, сладолед (односно млечен леден
десерт со помалку масти), замрзнат јогурт,
замрзнати слаткарски производи со вкус на чај,
чај од билки и/или овошје; ароми (вкусови),
освен етерични масла, за пијалоци; чоколадо во
прав; вкус на ванила (ванила арома); чоколадни
и слаткарски (бонбони) производи; печени
производи (односно печива / бели печива),
имено, мафини, земички, бисквити, колачиња,
пити, торти, колачи, киш пити и лебови;
сендвичи; пици; подготвени јадења (оброци) кои
се состојат претежно од тестенини; подготвени

98134, US

јадења (оброци) кои се состојат претежно од
ориз; подготвени јадења (оброци) кои се

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

состојат претежно од житарки; намази на база

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

на
чоколадо;
преработени
прехранбени
производи добиени од житни култури кои се

(540)

користат како житарки за појадок; овес (односно
овесна каша); ужинка на база на житарки;
крекери (кекс); пуканки; шеќер; мед; агавe сируп
(односно сируп од агава или агавин сируп);
сосови,
360 | С т р а н а

имено

мирудии

за

додавање

во
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преливи

за

салата

водење на работењето; помош во

управување со работата; франшизирање,
имено обезбедување на комерцијална помош
во основањето на и/или работењето со
ресторани, кафичи, кафулиња, чајџилници, и
снек барови; услуги на продавници за
малопродажба во областа на кафе, чај, храна,
пијалоци, апарати за правење кафе и еспресо,
апарати за правење чај, садови односно сервис
за јадење, кујнски прибор, книги, музички
снимки, паричници, патни торби, торби за
пазарење, чанти, накит, облека и капи, играчки,
вклучувајќи полнети играчки; дистрибуција на
големо (со исклучок на транспорт на истата) на
храна, пијалоци, мебел (односно производи за
во домаќинството) и кујнски прибор; услуги на
онлајн продавници за малопродажба кои
содржат храна, пијалок, мебел (односно
производи за во домаќинството) и кујнски
прибор; спроведување на програми со награди
за поттик односно стимулација преку издавање
и обработка на попусти во вид на поени за
лојалност за купување на производи и услуги на
компанијата
кл. 43 услуги на ресторан, кафуле, кафетерија,
снек бар, кафе бар, бар за чај, чајџилница, како
и услуги на ресторан за изнесување на храна;
бар услуги; кетеринг услуги; подготовка на
храна и пијалоци; услуги за пијалоци по
договор; ресторански услуги што содржат
програма за лојалност на клиентите која
обезбедува ресторански бенефиции за да ги
наградат редовните муштерии
(210) TM 2017/848

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

(531) 01.01.10;02.03.22;24.09.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 електрични мелници за кафе за домашна
или комерцијална употреба; машини за
правење на газирани пијалоци; електрични
кујнски машини, имено, електрични машини за
правење пена од млеко; автоматски вендинг
машини
(автомати)
кл. 9 магнетски кодирани вредносни картички
за подароци (гифт картички); магнетски
кодирани картички за лојалност; компјутерски
апликативен софтвер за мобилни уреди и
мобилни телефони, имено софтвер за
корисниците на програмата за лојалност да
имаат пристап до, ги следат и управуваат со
нивниот профил и средствата во придружните
сметки на складирана вредност, да плаќаат за
купувања
преку
мобилна
платежна
функционалност, да пристапуваат до мени на
податоци и да складираат информации за
локација; компјутерски софтвер за употреба во
симнувањето,
пренесувањето,
примањето,
пуштањето, складирањето и организирањето на
аудио и видео податоци; аудио снимки кои
содржат музички и уметнички изведби; музика
која

може

да

се

симне

преку

глобална

компјутерска мрежа и безжични уреди; обвивки
и футроли за мобилни телефони и лични
електронски уреди; ременчиња за мобилни
телефони; подлоги за глувче; апарати за
снимање, односно регистрирање, на време
кл. 11 електрични апарати, имено апарати за
правење еспресо, апарати за правење кафе,
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котлиња, чајници, апарати за правење на чај,

стакло;

апарати за пијалоци со пареа, и апарати за

црпалки (прибор односно сервис за јадење) за

точење вода за домашна и комерцијална
употреба; филтри за вода; единици за

употреба во кујна; неелектрични маталки за
употреба
во
домаќинството

филтрирање и прочистување на вода како и
резервни касети и филтри (за заменување) за

кл. 29 млеко;ароматизирано млеко (млеко со
вкус);милкшејкови;прехранбени пијалоци на

истите
кл. 16 публикации, имено, весници и списанија

база
на
млеко,
со
исклучок
на
милкшејкови;пијалоци на база на млеко кои

со општа содржина (oдносно од општ карактер);

содржат кафе;пијалоци на база на млеко кои

наставни брошури (односно брошури со
инструкции / упатства); хартиени филтри за

содржат овошен сок;пијалоци на база на млеко
кои содржат овошје;пијалоци на база на млеко

кафе; фото албуми, уметничка хартија,
сликарски четки, пенкала, моливи, маркери

кои содржат чоколадо;пијалоци на база на
млеко кои содржат чај;прехранбени пијалоци на

(обечежувачи за книги), канцелариски кутии
(односно кутии за канцелариски материјал),

база на соја кои се користат како замена за
млеко;енергетски
пијалоци
на
база
на

футроли за пенкала, футроли за моливи,

млеко;сушено млеко во прав;мешавини на

канцелариски материјал, постери; хартиени
салфетки, хартиени подметачи, хартиени кеси;

пијалоци на база на млечни производи;соино
млеко;ужинка на база на овошје;овошни

хартиена навлака односно обвивка за чаша,
мукава
или
картон;
картонски
кутии

џемови, компоти, желеа;намази на база на
месо, намази на база на риба, намази на база

кл. 21 неелектрични апарати за правење на
кафе капка по капка; неелектрични апарати за

на живина, намази на база на овошје, намази на
база на јаткасти плодови, намази на база на

правење на кафе со преса; неелектрични

зеленчук,

котлиња; инфузери (односно цедалки) за чај
што не се од скапоцени (благородни) метали;

производи;зготвен
зеленчук;конзервиран

чајници што не се од скапоцени (благородни)
метали; цедалки (односно филтри) за чај;

салати;сушено
овошје;овошни

неелектрични затоплувачи на чај што се
состојат од држач (подлога) за чајник со држач

салати;месо;риба;живина;дивеч;крвавица
[сувомеснати
производи];месни
екстракти

за свеќа; термо изолирани садови за пијалоци;

(месни преработки);подготвени јадења (оброци)

чаши; чинии; шољи; стаклени производи за
пијалоци; нехартиени филтри за кафе за

кои се состојат претежно од месо, соја, живина,
морска храна, зеленчук, овошје, тофу, и/или

повеќекратна употреба; подметачи, што не се
од хартија или платно; сервиси за чај што не се

сирење/кашкавал;супи;јогурт, пијалоци на база
на
јогурт;изматен
крем
(шлаг

од
скапоцени
(благородни)
метали;
послужавници за домашни цели (потреба);

крем);сирење/кашкавал;јајца;подготвени
семиња;подготвени јаткасти плодови, зачинети

садови; плитки чинии; длабоки чинии; бокали;

јаткасти

триножници;
садови
за
употреба
во
домаќинството и во кујната; навлаки за чајници;

плодови;ужинка
плодови;масла

држач за свеќа што не е од скапоцен
(благороден) метал; свеќници што не се од

кл. 32 овошни пијалоци, овошни сокови, и
пијалоци на база на овошје; зеленчукови

скапоцен (благороден) метал; фигурки (украсни
статуетки) од порцелан, керамика, глина, или

пијалоци, зеленчукови сокови, и пијалоци на
база на зеленчук; безалкохолни пијалоци,
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на

база
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украси;

млечни

зеленчук;сушен
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овошје;конзервирано
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на
и
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за
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газирани

пијалоци;

пијалоци,

енергетски

безалкохолни

правење пијалоци; пијалоци кои се збогатени со

изотонични

хранлива вредност, пијалоци кои се збогатени

пијалоци,

пијалоци; течни мешавини за правење
безалкохолни пијалоци и пијалоци на база на

со витамини

овошје; прашоци кои се користат во
подготовката на безалкохолни пијалоци и

(210) TM 2017/850

(220) 25/08/2017

пијалоци на база на овошје; сирупи за пијалоци;
флаширана вода за пиење со и без вкус,

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington

минерална вода, газирана вода; пијалоци на

98134, US

база на соја кои не се замена за млеко; овошни
концентрати и пиреа кои се користат за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

правење пијалоци; пијалоци кои се збогатени со
хранлива вредност, пијалоци кои се збогатени

(540)

со витамини

BEARISTA

(210) TM 2017/849

(551) индивидуална

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation

(510, 511)
кл. 28 играчки, вклучувајќи мечиња и полнети

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US

играчки; Божиќни украси

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(210) TM 2017/851

(540)

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US

TEAVANA
(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 32 oвошни пијалоци, овошни сокови, и
пијалоци на база на овошје; зеленчукови
пијалоци, зеленчукови сокови, и пијалоци на
база на зеленчук; безалкохолни пијалоци,
имено
газирани
пијалоци,
безалкохолни
пијалоци; енергетски пијалоци, изотонични
пијалоци;

течни

мешавини

за

правење

безалкохолни пијалоци и пијалоци на база на
овошје; прашоци кои се користат во
подготовката на безалкохолни пијалоци и
пијалоци на база на овошје; сирупи за пијалоци;
флаширана вода за пиење со и без вкус,
минерална вода, газирана вода; пијалоци на
база на соја кои не се замена за млеко; овошни
концентрати и пиреа

Трговски марки

кои се користат за

(531) 26.01.01;27.05.21;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 електрични мелници за кафе за домашна
или комерцијална употреба; машини за
правење на газирани пијалоци; електрични
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кујнски машини, имено, електрични машини за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

правење пена од млеко; автоматски вендинг

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

машини
(автомати)
кл. 11 електрични апарати, имено апарати за

(540)

правење еспресо, апарати за правење кафе,
котлиња, чајници, апарати за правење на чај,
апарати за пијалоци со пареа, и апарати за
точење вода за домашна и комерцијална

DOUBLESHOT
(551) индивидуална

за

(510, 511)
кл. 29 млеко; ароматизирано млеко (млеко со

филтрирање и прочистување на вода како и
резервни касети и филтри (за заменување) за

вкус); милкшејкови; прехранбени пијалоци на
база на млеко, со исклучок на милкшејкови;

истите
кл. 29 млеко; ароматизирано млеко (млеко со

пијалоци на база на млеко кои содржат кафе;
пијалоци на база на млеко кои содржат овошен

вкус); прехранбени пијалоци на база на млеко,
со исклучок на милкшејкови; пијалоци на база

сок; пијалоци на база на млеко кои содржат

употреба;

филтри

за

вода;

единици

на млеко кои содржат кафе; пијалоци на база на

овошје; пијалоци на база на млеко кои содржат
чоколадо; пијалоци на база на млеко кои

млеко кои содржат овошен сок; пијалоци на
база на млеко кои содржат овошје; пијалоци на

содржат чај; прехранбени пијалоци на база на
соја кои се користат како замена за млеко;

база на млеко кои содржат чоколадо; пијалоци
на база на млеко кои содржат чај; сушено млеко

енергетски пијалоци на база на млеко; соино
млеко;
пијалоци
на
база
на
јогурт

во прав; мешавини на пијалоци на база на
млечни
производи

кл. 30 пијалоци на база на кафе; пијалоци на

кл. 30 мешавина на пијалоци на база на кафе;

база на еспресо; пијалоци на база на чоколадо;
пијалоци на база на чај; пијалоци на база на чај

мешавина на пијалоци на база на еспресо;
мешавина на пијалоци на база на чоколадо;

од билки; смрзнати слаткарски производи со чај,
чај од билки и/или овошни вкусови; ароми

мешавина на пијалоци на база на чај; мешавина
на пијалоци на база на чај од билки; пијалоци на

(вкусови), освен етерични масла, за пијалоци
кл. 32 безалкохолни пијалоци, имено газирани

база на кафе; пијалоци на база на еспресо;
пијалоци на база на чоколадо; пијалоци на база

пијалоци, безалкохолни пијалоци; енергетски

на чај; пијалоци на база на чај од билки; ароми

пијалоци, изотонични пијалоци; пијалоци кои се
збогатени со хранлива вредност, пијалоци кои

(вкусови), освен етерични масла, за пијалоци
кл.
32
овошни
пијалоци,
овошни

се збогатени со витамини

сокови;пијалоци
сокови;течни и

(210) TM 2017/853

на база на овошје и
прашкасти мешавини на

пијалоци;ароматични
пијалоци
(210) TM 2017/852

сирупи

(со

вкус)

за
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(442) 31/12/2017
(731) Dekel Hostels Holding, S.A., a Panama
company having a place of business at
Cl.11 #3-55, Bogota, CO

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US

(220) 25/08/2017

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

рекламирање;

SELINA

презентација

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 обезбедување канцелариски капацитети
и капацитети за состаноци за индивидуален
работен
простор,
состаноци,
деловни
конференции
и
настани
кл. 39 информациски услуги за патување и
превоз; услуги на водич на патнички тури
кл. 43 хотелски и ресторански услуги
(210) TM 2017/854

цени
на

(анализа

производи

на
во

цени),
маркети,

каталози, услуги при трговија на големо и мало
и увоз-извоз со: месо, риба, живина и дивеч;
месни преработки; конзервирано смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желеа,
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење; кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе; брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашокза печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(220) 25/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги ДИА
ЛИВИНГ ДОО увоз-извоз Скопје

(210) TM 2017/855

(220) 29/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Tyco Fire & Security LLC
4700 Exchange Court, Suite 300, Boca Raton,

ул. Струмичка бр.12/3-5, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

FL 33431, US

(540)

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

(591) сина, зелена, бела
(531) 27.05.24;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии;

мраз

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работата; канцелариски работи;
Трговски марки

(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 спојки за метални цевки, приклучоци за
спојување на метални туби и цевки; опрема за
метални цевки, спојки и зглобови за метални
цевки, имено, колена, резделници, стеги,
редуктори (метална опрема), и држачи;
капачиња за заптивање метални цевки; спојки
за метални цевки, имено, нажлебени и
пресувачки спојки, спојки под висок притисок,
спојки редуктори, флексибилни спојки, цврсти
365 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

спојки, спојки со обичен завршеток, преодни
спојки, фланша спојки, и механички излезни
спојки; метални навртки и завртки за спојки;
адаптери за метални фланши; метални вентили
и додатоци што не се делови од машини,
имено, пеперутка вентили, контролни вентили,
топчести вентили, вентили за контола на
проток,
баланс
вентили,
цедилки,
и
вшмукувачки дифузери
(210) TM 2017/856

(220) 29/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16, A-1010, Vienna, AT
(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска
фластери,

употреба, храна за бебиња;
материјали
за
преврзување;

материјали за пломбирање заби, забарски
смоли; дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 10
хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети,
очи
и
заби;
ортопедски
производи; хируршки материјали за шиење
(210) TM 2017/858

XOMOLIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска
фластери,

КСОМОЛИКС

употреба, храна за бебиња;
материјали
за
преврзување;

(220) 29/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

материјали за пломбирање заби, забарски
смоли; дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 10
хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети,
очи
и
заби;
ортопедски
производи; хируршки материјали за шиење
(210) TM 2017/857

(220) 29/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16, A-1010, Vienna, AT
(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)
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(591) црвена, бела, сива
(531) 03.03.01;03.03.17;03.03.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во
индустријата, науката и фотографијата, како и

Трговски марки
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земјоделството,

хортикултурата

и

(531) 03.03.01;03.03.17;03.03.24

шумарството; необработени вештачки смоли,

551) индивидуална

необработена пластика; ѓубрива; композити за
гасење на пожар; препарати за калење и

(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во

лемење; хемиски субстанци за зачувување
(презервирање) на намирници; субстанци за

индустријата, науката и фотографијата, како и
во
земјоделството,
хортикултурата
и

штавење; адхезиви кои што се користат во
индустријата; флуиди за трансмисија (пренос);

шумарството; необработени вештачки смоли,
необработена пластика; ѓубрива; композити за

хидраулични

флуиди;

гасење на пожар; препарати за калење и

течности;
флуид
за
за
серво
управувач

лемење; хемиски субстанци за зачувување
(презервирање) на намирници; субстанци за

кл. 4 индустриски масла и масти; лубриканти;
композити за абсорбирање на прашина,

штавење; адхезиви кои што се користат во
индустријата; флуиди за трансмисија (пренос);

навлажување и врзување; горива (вклучувајки и
моторен спирт за гориво) и илуминанти; свеќи и

хидраулични
масла
и
антифриз/разладни
течности;

фитили за осветлување; моторни масла; масла

кочници;

за
подмачкување;
масти;
лубриканти;
синтетички лубриканти за мотори; восоци;

кл. 4 индустриски масла и масти; лубриканти;
композити за абсорбирање на прашина,

basestocks (беизстокс); моторни горива, имено
бензин и дизел горива; компресиран природен

навлажување и врзување; горива (вклучувајки и
моторен спирт за гориво) и илуминанти; свеќи и

гас
кл. 37

фитили за осветлување; моторни масла; масла
за
подмачкување;
масти;
лубриканти;

масла

антифриз/разладни
кочници;
флуди

градежни

инсталациски

и

конструкции;

услуги;

сервисни

поправка;

станици

за

синтетички

флуди

за

лубриканти

флуиди;
флуид
за

серво

за

управувач

мотори;

восоци;

малопродажба на гориво; услуги за миење на
автомобили; услуги на подмачкување на возила

basestocks (беизстокс); моторни горива, имено
бензин и дизел горива; компресиран природен

(210) TM 2017/859

гас
кл. 37

(220) 29/08/2017

градежни

конструкции;

поправка;

(442) 31/12/2017
(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation

инсталациски услуги; сервисни станици за
малопродажба на гориво; услуги за миење на

organized and existing under the laws of the

автомобили; услуги на подмачкување на возила

State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

(210) TM 2017/860

75039-2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(220) 29/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Мартин Огњановски
бул. АСНОМ бр. 46-1/18, Скопје, MK
(740) УРБАН ЏАНГЛ ДОО Скопје
ул.Дрезденска бр.19, ламела 2 локал 9, Скопје
(540)

Трговски марки
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(591) кафена, бела, зелена, портокалова, жолта
и црна
(531) 05.03.07;11.01.04;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки,сладолед;
сосови
(како
мирудии)
кл. 32 пијалоци од овопје и овошни сокови
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(210) TM 2017/861

(220) 30/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за нега и одржување на
телото РИВАЈВ СПА И ВЕЛНЕС ЦЛИНИЦ
ДООЕЛ Скопје

(531) 02.05.24;04.01.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

рачно

производство

кл.
21
кутии
кл. 35 продажба на сапуни
(210) TM 2017/863

на

за

сапун
сапуни

(220) 31/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) ПЛУС КОМПАНИ ДООЕЛ
ул. 110 бр.103, с.Лешок, Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул. Страшо Пинџур 7/1-6, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) сива, сина тиркизна
(531) 02.09.14;26.01.01;27.05.11
(551) индивидуална

(591) зелена, светло зелена, портокалова и

(510, 511)
кл. 44 терапевтски услуги

бела
(531) 05.03.15;05.07.11;25.01.19
(551) индивидуална

(210) TM 2017/862

(220) 31/08/2017

(442) 31/12/2017
(731) Томислав Ефремовски
ул.11-ти Ноември бр. 200, 1300, Куманово,
MK
(540)

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работи; претставувањена
производите,

промовирање

на

продажбата,

продажба на големо и мало, увоз-извоз со:
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безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

надворешен екран или монитор, апарати за

овошни сокови; сирупи и други препарати за

репродукција на звук, апарати за снимање на

производство на пијалаци

звук, високотонци за звучници, грамофони,
грамофонски игли, дискови (компакт дискови),

(210) TM 2017/864

(442) 31/12/2017

дискови за снимање на звук, звук (ленти за
снимање звук), звучници, компакт диск плеери,

(731) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK

кутии за звучници, ленти за снимање звук,
микрофони, плеери (ДВД плеери), радија,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

апарати за снимање, пренос и репродукција на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

звук
кл.

(220) 04/09/2017

15

музички

инструменти

кл. 41
забавни и културни активности,
организирање и водење на концерти, забава,

SunRio

звучни записи, изнајмување аудио опрема,
изнајмување звучни записи, ноќни клубови,

(551) индивидуална
(510, 511)

продукција на музички емисии, ди џеи, ди џеи

кл. 32
минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и

услуги, ди џеи за забави и специјални настани,
ди цеи услуги за забави и специјални настани,

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци, екстракти за

музичари, пеачи, услуги на компонирање на
музика

правење

пијалаци;

овошни

сирупи,

безалкохолни; сокови произведени од овошје
и/или зеленчук, шербети [пијалаци]
(210) TM 2017/865

(220) 04/09/2017
(442) 31/12/2017

(210) TM 2017/866

(220) 07/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) FAES FARMA, S.A.
Avenida Autonomia 10, Lamiako-Leioa, ES

(731) Петрески Јован

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

ул.„Франклин Рузвелт“ бр. 68/3-14, 1000,

(540)

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

POSITON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
медицинска

(531) 26.11.08;27.05.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за емитување звук, апарати за
забава
приспособени
за
употреба
со
Трговски марки

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски
смоли; дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2017/867

(220) 07/09/2017

369 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(442) 31/12/2017
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, сива, бела
(531) 27.05.08;27.05.22

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобилски гуми; велосипедски гуми;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 доработка на текстил

надворешни гуми за пневматски гуми; обвивки
за гуми; гуми за мотоцикли; внатрешни гуми
(лепливи гумени парчиња за поправка на
внатрешни
гуми);
внатрешни
гуми
за
велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли;
внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни
гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за
гуми на возила; мрежи за багаж на возила;
пневматски гуми; опрема за поправка на
внатрешни гуми; бандажи за тркала на возила;

(210) TM 2017/869

(220) 11/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, промет и
услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски бр. 68, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

покривки на седла за велосипеди; покривки на
седла за мотоцикли; сигурносни појаси за
седишта на возила; возила (сопирачки сегменти
за возила); амортизери за возила; носачи за
скии на автомобили; шилци за тркала; клинови
за гуми; гуми за возила; тврди гуми за возила;
шарки на вулканизирани гуми; шарки на возила
[ролерски траки]; шарки на возила [тракторски
тип]; тубелес гуми за велосипеди; тубелес гуми
за мотоцикли; вентили за гуми на возила; гуми
за тркала на возила
(210) TM 2017/868

(220) 07/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за произвосто, трговија и
услуги ЈУ-КА ДООЕЛ увоз-извоз Велес
ул.Вардарска бр. 40, 1400, Велес, MK

(591) сива, жолта
(531) 01.15.15;14.03.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4

индустриски масла и масти, горива

(вклучително и течни горива за мотори), бензин,
бензин во сурова состојба или рафиниран,

(740)

моторни горива, моторно масло, нафта, гас
(производствен
гас)

(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; агенции за увоз и
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извоз

месни

кл. 37 бензински станици за возила (полнење

сушено и варено овошје и зеленчук; желеа,

гориво и одржување), одржување возила,
одржување и поправка на моторни возила,

џемови, компоти; јајца, млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење; кафе, чај,

поправање
кл. 40 нафта (преработка на нафта)

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе; брашно и производи од жито, леб,

(210) TM 2017/871

возила

преработки;

конзервирано

смрзнато,

производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашокза печење; сол, сенф;

(220) 11/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги ДИА
ЛИВИНГ ДОО увоз-извоз Скопје

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

ул. Струмичка бр. 12/3-5, Скопје, MK

(442) 31/12/2017
(300) 2017 33527 21/04/2017 AZ
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,

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

(210) TM 2017/872

(220) 12/09/2017

Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) сина, зелена, бела
(531) 02.01.16;26.13.01;27.05.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
месо, риба, живина и дивеч;месни
преработки;конзервирано смрзнато, сушено и
варено

овошје

и

зеленчук;желеа,

џемови,

компоти;јајца, млеко и млечни производи;масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работата; канцелариски работи;
рекламирање; цени (анализа на цени),
презентација на производи во маркети,
каталози, услуги при трговија на големо и мало

(591) темно сина и црвена
(531) 26.04.16;26.11.02;26.11.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; сиров или обработен;
производи од тутун; замени за тутун (не за
медицинскa употреба); пури; цигарило (мали
цигари); запалки; кибрити; артикли за пушачи;
хартија за виткање цигари, обвивки за цигари,
филтри за цигари; џебен апарат за виткање
цигари; рачни машини за полнење на тутун во
хартиени обвивки; електронски цигари; течности

и увоз-извоз со: месо, риба, живина и дивеч;
Трговски марки
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за електронски цигари; производи од тутун
наменети за загревање
(210) TM 2017/873

(220) 13/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за услужни дејности СТУДИО
ЗА НЕГА НА ТЕЛО АКАДЕМИК
ЏАМБАЗОВСКИ ДООЕЛ СКОПЕ
ул.Пиринска бр. 38, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела, црна
(531) 26.01.18;26.07.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за греење вода; грејачи за вода
(бојлери); грејачи; инсталации за греење со
топла вода; котли за греење; апарати за
греење; електрични апарати за греење; апарати
за напојување со вода на грејни бојлери;
бојлери за пералници; бојлери што не се
делови од машини; електрични бојлери; цевки
на
бојлери
за
грејни
инсталации
кл. 37 монтирање и поправање на апарати за
греење
(210) TM 2017/875

(591) бела, црвена, зелена и црна
(531) 05.03.15;26.01.16

(442) 31/12/2017
(731) Друштво заинвестиции технологија
градежништво трговија и услуги Џ-Џ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
3

козметички

(220) 14/09/2017

производи

кл. 5 фармацевтски препарати и фармацевтски
производи

ТЕХНОЛОГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје
ул. Славеј планина бр. 4А , Скопје, MK
(540)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со
козметички
производи,
фармацевтски
препарати

и

фармацевтски

производи

кл. 44 медицински услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето
(210) TM 2017/874

(220) 13/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ
Скопје
ул.„Орце Николов“ бр. 75, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,
адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, зелена, црна
(531) 05.01.03;05.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен

372 | С т р а н а

имот
Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

кл.

40
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производство

на

енергија

образовни услуги; обука; спортски и

културни
кл. 44 медицински услуги
(210) TM 2017/876

VERION

активности

(551) индивидуална

(220) 14/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија Виваците ДОО
Скопје
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 39, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2017/881

(220) 14/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје
III Македонска Бригада бб , 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) светло зелена, темно зелена, кафена,
бела
(531) 01.15.15;26.13.25;27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, јаткасти производи
кл.

30

житарици

и

житни

производи

кл. 31
земјоделски, градинарски, шумски
производи и зрнасти производи, свежо овошје и
зеленчук,
семиња
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало,
увоз-извоз со трговија на големо и мало со
конзервирано, сушено, смрзнато и варено
овошје

и

зеленчукм

јаткасти

производи,

житарици
кл. 39 транспорт, пакување и складирање стоки
(210) TM 2017/878

(220) 14/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)
Трговски марки

(531) 26.01.18;26.11.11;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски
и
оптички
апарати
и
инструменти, како и апарати и инструменти за
мерење тежина, мерење, сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати и инструменти
за спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање,

акумулирање,

регулирање

или контрола на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; 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
гаснење
пожар
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
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кл.

37

градежни

конструкции;

поправки;

Магистрала Приштина-Пеќ, КОСОВСКО

инсталациски услуги

ПОЛЕ, Голема Слатина, ZB

(210) TM 2017/882

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(220) 14/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Хрома-Инженеринг Ристо ДООЕЛ

(540)

експорт-импорт Богданци
ул. Маршал Тито бб, Богданци, MK

DoloFix
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

медицината,

храна

кл. 5 додатоци за исхрана на луѓе

материјали
пломбирање

за
завои,
заби
и

(210) TM 2017/883

кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти вештачки

(510, 511)

(220) 15/09/2017
(442) 31/12/2017

(731) N.P.T. Trepharm
Магистрала Приштина-Пеќ, КОСОВСКО

за

бебиња,

фластери,

материјали
за
забарски
смоли

екстремитети,
очи
и
заби,
ортопедски
производи, хируршки материјали за шиење

ПОЛЕ, Голема Слатина, ZB

(210) TM 2017/885

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(442) 31/12/2017
(731) САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Левски 15, 1000, Скопје, MK

(540)

(220) 15/09/2017

(540)

DoloKIDS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината,

храна

за

материјали
пломбирање

за
завои,
заби
и

бебиња,

фластери,

материјали
за
забарски
смоли

кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти вештачки
екстремитети,
очи
и
заби,
ортопедски
производи, хируршки материјали за шиење

(591) црвена, црна, бела
(531) 26.01.01;26.04.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25

облека,

обувки

и

капи

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и
(210) TM 2017/884

(220) 15/09/2017
(442) 31/12/2017

спорт што не се опфатени со другите класи;
украси
за
елка

(731) N.P.T. Trepharm
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рекламирање; водење на работењето;

(531) 28.01.00

управување со работата; канцелариски работи

(551) индивидуална

(210) TM 2017/886

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

(220) 15/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) ЛУТО КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

Скопје
ул.Цветан Димов бр.116, Скопје, MK

компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз;

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

тапиока и саго; брашно и производи од жито;
леб, тестенини и слаткарски производи,

PLANIKA

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии);
зачини; мраз

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/889

кл. 25 обувки, особено, чевли со исклучок на
ортопедски чевли, сандали, гумени чизми,

(442) 31/12/2017
(731) Bulldog Skincare Holdings Limited

чизми за одење, чизми (кратки чизми до глужд),
чизми над коленица, спортски чевли, копачки,

26 Red Lion Square London WC1R 4AG , GB

планинарски чевли, влечки, апостолки; дел за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

чевли особено штикли, влошки за обувки, врв
на обувки; ремени (облека)

(220) 18/09/2017

(740) Друштво за застапување од областа на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2017/887

(220) 15/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Pinehill Arabia Food Ltd.
Jeddah – West Bugdadiyah District – Hamza
Shehata Street
P.O. Box 11625, Jeddah 21463, SA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(531) 03.01.10;03.01.24;27.05.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетни производи; дезодоранс за тело,
анти-перспиранти, гел за туширање; средство
за миење на тело, средство за чистење на
лице, средство за пилинг на лице; средство за
миење на лице, средство за миење на раце,
сапуни; препарати за нега на кожа; спреј за
навлажнување

(591) сива и бела

Трговски марки

на

тело;

стик

за

дамки;

навлажнувачи; лосион за тело, навлажнувач за
тело, навлажнувачи за лице; гел за бричење,
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масло за бричење, крема за бричење, пена за

отстранување

бричење, распрснувачи за бричење, сапун за

депилација, восок за депилација; препарати за

бричење, камен за бричење; средства за после
бричење ;гел за после бричење, балзам за

нега на коса; шампони, регенератори, гел за
коса, восок за коса, распрснувачи за коса, спреј

после бричење; препарати и креми
отстранување на влакна, препарати

за
за

за
коса;
парфимерија;
тоалетна
вода;
есенцијални масла; козметички производи;

депилација, восок за депилација;препарати за
нега на коса; шампони, регенератори, гел за

средства за чистење на заби; балзам за усни;
восок за мустаќи; козметички прибор; препарати

коса, восок за коса, распрснувачи за коса, спреј

за заштита од сонце

за
коса;
парфимерија;
тоалетна
вода;
есенцијални масла; козметички производи;

(210) TM 2017/891

средства за чистење на заби; балзам за усни;
восок за мустаќи; козметички прибор; препарати

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и

за заштита од сонце

услуги ОВАЛЕКС - ТРЕЈД ДООЕЛ експортимпорт Скопје

(210) TM 2017/890

на

влакна,

препарати

за

(220) 18/09/2017

ул. 520 бб, 1000, Скопје, MK

(220) 18/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Bulldog Skincare Holdings Limited

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

26 Red Lion Square London WC1R 4AG , GB

(540)

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

(591) бела, црвена
(531) 26.04.10;26.04.22

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 11 опрема за пекарство, угостителство и
слаткарство, апарати и уреди за готвење,

BULLDOG
(551) индивидуална

греење,

(510, 511)
кл. 3 тоалетни производи; дезодоранс за тело,

кл. 30 прехрамбени материјали за пекарство и
слаткарство за индивидуално и индустриско

анти-перспиранти, гел за туширање; средство
за миење на тело, средство за чистење на

производство
кл. 35
рекламирање;демоснтрација

лице, средство за пилинг на лице; средство за
миење на лице, средство за миење на раце,

производи, групирање и презентација на стоки
по пат на електронски медиуми, услуги на увоз-

сапуни; препарати за нега на кожа; спреј за

извоз и трговија на големо и мало со: опрема за

навлажнување на тело; стик за дамки;
навлажнувачи; лосион за тело, навлажнувач за

пекарство,
угостителство
и
слаткарство,
апарати и уреди за готвење, греење, ладење на

тело, навлажнувачи за лице; гел за бричење,
масло за бричење, крема за бричење, пена за

храна и пијалоци, прехрамбени материјали за
пекарство и слаткарство за индивидуално и

бричење, распрснувачи за бричење, сапун за
бричење, камен за бричење; средства за после

индустриско производство

бричење; гел за после бричење, балзам за

(210) TM 2017/893

после

бричење;
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препарати

и

креми

за

ладење

на

храна

и

пијалоци

на

(220) 18/09/2017
(442) 31/12/2017
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(731) Wal-Mart Stores, Inc.

мало во продавници кои содржат широка

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 72716,

палета

US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

потрошувачка;онлајн (online) продажба на мало
на
автомобилски
делови,
опрема
и

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

додатоци;онлајн (online) продавница на мало на
пекарски производи;услуги на онлајн (online)

на

производи

за

широка

продажба
на
мало
во
деликатесни
продавници;онлајн (online) продавница на мало,
онлајн

(online)

продавница

на

мало

(531) 01.03.02;27.05.17
(551) индивидуална

(бакалница);услуги на онлајн (online) продажба
на мало во апотеки;услуги на онлајн (online)

(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници на мало кои

продажба во продавници опремени со широка
палета на производи за широка потрошувачка

содржат широка палета на производи за широка
потрошувачка;продавници за малопродажба на

на други;продавници за онлајн (online)
продажба на мало на оптика;услуги на онлајн

автомобилски

и

(online) продажба на мало во продавници

пекари;услуги
за
во
деликатесна

опремени со производи од електроника,
апарати, внатрешен и надворешен мебел, двор,

продавница;продавници на мало, продавници
на мало (бакалници);услуги на продажба на

градина, нега на тревник и одржување на
земјиште, производи за печење и готвење,

мало во апотеки;услуги на продавници на мало
опремени со широка палета на производи за

производи за подобрување на домот, куќен
декор, играчки, предмети за спортување,

широка

делови,

додатоци;малопродажни
продажба
на
мало

потрошувачка

опрема

на

други;услуги

на

надворешна рекреација, здравје, убавина и

продажба на мало во продавници
оптика;услуги за продажба на мало

за
во

лична хигиена и нега, основни средства за
домакинство, облека, снимање на забави,

продавници опремени со производи од
електроника, уреди, апарати, внатрешен и

видео игри, книги, издавање и публикација на
книги, музички инструменти, снабдувања на

надворешен мебел, куќен декор, играчки,
производи
за
спортување,
надворешна

канцеларии, предмети и прибор за уметности,
вештини и знаење, предмети и прибор за

рекреација,

одмори

производи

за

здравје,

и

прослави,

накит,

производи

за

разубавување и лична нега и хигиена, основни
средства за домаќинство, облека, отворен двор,

домашни миленичиња;онлајн (online) услуги за
регистрирање подароци;промоција на продажби

градина, нега на тревник и одржување на
земјиште, производи за унапредување и

за други, агенции за извоз-узвоз, односи со
јавност, помош при водење на бизнис,

санација на дом, производи за печење и
готвење, снимања на забави, видео игри, книги,

непосредно
електронско
рекламирање,
пропрагирање и ширење на рекламирање,

издавање и публикација на книги, музички

анализа на цена на коштање, истражување и

инструменти, снабудувања на канцеларии,
предмети и прибор за уметности, вештини и

проучување
примероци

знаење, предмети и прибор за одмори и
прослави, накит, производи за домашни

претставување и презентирање на производи,
деловно
истражување,
презентирање
на

милинечиња,

производи во медиуми за комуникација, за
малопродажна
намена,
административна

услуги

за

регистрирање

подароци;услуги на онлајн (online) продажба на

Трговски марки

на пазар,
(мостри)

дистрибуирање на
на
производи,
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обработка на нарачки, рекламирање;деловни

мало во апотеки;услуги на продавници на мало

информации;снабдување

опремени со широка палета на производи за

на

онлајн

(online)

пазар со производи и услуги за купувачи и
продавачи;консултации за управување со

широка потрошувачка
продажба на мало

други;услуги
продавници

на
за

персонал;услуги
за
преселување
на
фирми;секретарски
услуги,
книговодство,

оптика;услуги за продажба на мало
продавници опремени со производи

во
од

изнајмување
пронаоѓање

електроника, уреди, апарати, внатрешен и
надворешен мебел, куќен декор, играчки,

изложбен

на автомати за продажба,
спонзорство;изнајмување
на

простор

за

продажба;услуги

на

производи

за

на
во

спортување,

надворешна

продажба на големо и мало на фармацевтски
производи,
ветеринарни
или
санитарни

рекреација,
производи
за
здравје,
разубавување и лична нега и хигиена, основни

препарати
за
медицински
потреби
кл. 36
oсигурување; финансиски работи;

средства за домаќинство, облека, отворен двор,
градина, нега на тревник и одржување на

монетарни работи; финансиски совет и
консултантски
услуги;
работење
со

земјиште, производи за унапредување и
санација на дом, производи за печење и

недвижности; банкарски услуги; управување со

готвење, снимања на забави, видео игри, книги,

недвижности;
собирање
на
добротворни
средства; управување со стоковна куќа;

издавање и публикација на книги, музички
инструменти, снабудувања на канцеларии,

управување со пазар; работење и управување
со супер маркет

предмети и прибор за уметности, вештини и
знаење, предмети и прибор за одмори и

(210) TM 2017/894

прослави, накит, производи
милинечиња,
услуги
за

(220) 18/09/2017

за домашни
регистрирање

(442) 31/12/2017
(731) Wal-Mart Stores, Inc.
702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 72716,

подароци;услуги на онлајн (online) продажба на

US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

потрошувачка;онлајн (online) продажба на мало
на
автомобилски
делови,
опрема
и

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

додатоци;онлајн (online) продавница на мало на
пекарски производи;услуги на онлајн (online)

мало во продавници кои содржат широка
палета
на
производи
за
широка

продажба

на

мало

во

деликатесни

продавници;онлајн (online) продавница на мало,
онлајн
(online)
продавница
на
мало
(бакалница);услуги на онлајн (online) продажба
на мало во апотеки;услуги на онлајн (online)

(531) 01.03.02;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници на мало кои
содржат широка палета на производи за широка
потрошувачка;продавници за малопродажба на
автомобилски
делови,
опрема
и
додатоци;малопродажни
продажба
на
мало

пекари;услуги
за
во
деликатесна

продавница;продавници на мало, продавници
на мало (бакалници);услуги на продажба на
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продажба во продавници опремени со широка
палета на производи за широка потрошувачка
на

други;продавници

за

онлајн

(online)

продажба на мало на оптика;услуги на онлајн
(online) продажба на мало во продавници
опремени со производи од електроника,
апарати, внатрешен и надворешен мебел, двор,
градина, нега на тревник и одржување на
земјиште, производи за печење и готвење,
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производи за подобрување на домот, куќен
декор,

играчки,

предмети

за

спортување,

(210) TM 2017/895

(220) 18/09/2017

надворешна рекреација, здравје, убавина и
лична хигиена и нега, основни средства за

(442) 31/12/2017
(731) Wal-Mart Stores, Inc.

домакинство, облека, снимање на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 72716,
US

книги, музички инструменти, снабдувања на
канцеларии, предмети и прибор за уметности,

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

вештини и знаење, предмети и прибор за

(540)

одмори и прослави, накит, производи за
домашни миленичиња;онлајн (online) услуги за
регистрирање подароци;промоција на продажби
за други, агенции за извоз-узвоз, односи со
јавност, помош при водење на бизнис,
непосредно
електронско
рекламирање,
пропрагирање и ширење на рекламирање,
анализа на цена на коштање, истражување и
проучување на пазар, дистрибуирање на
примероци
(мостри)
на
производи,
претставување и презентирање на производи,
деловно
истражување,
презентирање
на
производи во медиуми за комуникација, за
малопродажна

намена,

административна

обработка на нарачки, рекламирање;деловни
информации;снабдување на онлајн (online)
пазар со производи и услуги за купувачи и
продавачи;консултации за управување со
персонал;услуги
за
преселување
на
фирми;секретарски
услуги,
книговодство,
изнајмување

на

автомати

за

продажба,

пронаоѓање
спонзорство;изнајмување
изложбен простор за продажба;услуги

на
на

продажба на големо и мало на фармацевтски
производи,
ветеринарни
или
санитарни
препарати
за
медицински
потреби
кл. 36
oсигурување; финансиски работи;
монетарни

работи;

финансиски

совет

и

консултантски
услуги;
работење
со
недвижности; банкарски услуги; управување со
недвижности;
собирање
на
добротворни
средства; управување со стоковна куќа;
управување со пазар; работење и управување
со супер маркет

Трговски марки

(531) 26.04.03;26.04.09;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници на мало кои
содржат широка палета на производи за широка
потрошувачка;продавници за малопродажба на
автомобилски
делови,
опрема
и
додатоци;малопродажни
продажба
на
мало

пекари;услуги
за
во
деликатесна

продавница;продавници на мало, продавници
на мало (бакалници);услуги на продажба на
мало во апотеки;услуги на продавници на мало
опремени со широка палета на производи за
широка потрошувачка на други;услуги на
продажба на мало во продавници
оптика;услуги за продажба на мало

за
во

продавници

од

опремени

со

производи

електроника, уреди, апарати, внатрешен и
надворешен мебел, куќен декор, играчки,
производи
рекреација,

за

спортување,
надворешна
производи
за
здравје,

разубавување и лична нега и хигиена, основни
средства за домаќинство, облека, отворен двор,
градина, нега на тревник и одржување на
земјиште, производи за унапредување и
санација на дом, производи за печење и
379 | С т р а н а
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готвење, снимања на забави, видео игри, книги,

пропрагирање и ширење на рекламирање,

издавање и публикација на книги, музички

анализа на цена на коштање, истражување и

инструменти, снабудувања на канцеларии,
предмети и прибор за уметности, вештини и

проучување
примероци

знаење, предмети и прибор за одмори и
прослави, накит, производи за домашни

претставување и презентирање на производи,
деловно
истражување,
презентирање
на

милинечиња,
услуги
за
регистрирање
подароци;услуги на онлајн (online) продажба на

производи во медиуми за комуникација, за
малопродажна
намена,
административна

мало во продавници кои содржат широка

обработка на нарачки, рекламирање;деловни

палета
на
производи
за
широка
потрошувачка;онлајн (online) продажба на мало

информации;снабдување на онлајн (online)
пазар со производи и услуги за купувачи и

на
автомобилски
делови,
опрема
и
додатоци;онлајн (online) продавница на мало на

продавачи;консултации
персонал;услуги
за

пекарски производи;услуги на онлајн (online)
продажба
на
мало
во
деликатесни

фирми;секретарски
услуги,
изнајмување на автомати

продавници;онлајн (online) продавница на мало,

пронаоѓање

онлајн
(online)
продавница
на
мало
(бакалница);услуги на онлајн (online) продажба

изложбен простор за продажба;услуги на
продажба на големо и мало на фармацевтски

на мало во апотеки;услуги на онлајн (online)
продажба во продавници опремени со широка

производи,
препарати

палета на производи за широка потрошувачка
на други;продавници за онлајн (online)

кл. 36
oсигурување; финансиски работи;
монетарни работи; финансиски совет и

продажба на мало на оптика;услуги на онлајн

консултантски

(online) продажба на мало во продавници
опремени со производи од електроника,

недвижности; банкарски услуги; управување со
недвижности;
собирање
на
добротворни

апарати, внатрешен и надворешен мебел, двор,
градина, нега на тревник и одржување на

средства; управување со стоковна куќа;
управување со пазар; работење и управување

земјиште, производи за печење и готвење,
производи за подобрување на домот, куќен

со супер маркет

декор,

(210) TM 2017/896

играчки,

предмети

за

спортување,

на пазар,
(мостри)

дистрибуирање на
на
производи,

за управување
преселување

книговодство,
за продажба,

спонзорство;изнајмување

ветеринарни
или
за
медицински

услуги;

со
на

на

санитарни
потреби

работење

со

(220) 18/09/2017

надворешна рекреација, здравје, убавина и
лична хигиена и нега, основни средства за

(442) 31/12/2017
(731) Wal-Mart Stores, Inc.

домакинство, облека, снимање на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 72716,
US

книги, музички инструменти, снабдувања на
канцеларии, предмети и прибор за уметности,

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

вештини и знаење, предмети и прибор за

(540)

одмори и прослави, накит, производи за
домашни миленичиња;онлајн (online) услуги за
регистрирање подароци;промоција на продажби
за други, агенции за извоз-узвоз, односи со
јавност, помош при водење на бизнис,
непосредно
електронско
рекламирање,
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услуги на продавници на мало кои

палета на производи за широка потрошувачка

содржат широка палета на производи за широка

на

потрошувачка;продавници за малопродажба на
автомобилски
делови,
опрема
и

продажба на мало на оптика;услуги на онлајн
(online) продажба на мало во продавници

додатоци;малопродажни
продажба
на
мало

пекари;услуги
за
во
деликатесна

опремени со производи од електроника,
апарати, внатрешен и надворешен мебел, двор,

продавница;продавници на мало, продавници
на мало (бакалници);услуги на продажба на

градина, нега на тревник и одржување на
земјиште, производи за печење и готвење,

мало во апотеки;услуги на продавници на мало

производи за подобрување на домот, куќен

опремени со широка палета на производи за
широка потрошувачка на други;услуги на

декор, играчки, предмети за спортување,
надворешна рекреација, здравје, убавина и

продажба на мало во продавници
оптика;услуги за продажба на мало

за
во

лична хигиена и нега, основни средства за
домакинство, облека, снимање на забави,

продавници опремени со производи од
електроника, уреди, апарати, внатрешен и

видео игри, книги, издавање и публикација на
книги, музички инструменти, снабдувања на

надворешен

мебел,

производи
рекреација,

за

онлајн

(online)

играчки,

канцеларии, предмети и прибор за уметности,
вештини и знаење, предмети и прибор за
одмори и прослави, накит, производи за

разубавување и лична нега и хигиена, основни
средства за домаќинство, облека, отворен двор,

домашни миленичиња;онлајн (online) услуги за
регистрирање подароци;промоција на продажби

градина, нега на тревник и одржување на
земјиште, производи за унапредување и

за други, агенции за извоз-узвоз, односи со
јавност, помош при водење на бизнис,

санација на дом, производи за печење и

непосредно

готвење, снимања на забави, видео игри, книги,
издавање и публикација на книги, музички

пропрагирање и ширење на рекламирање,
анализа на цена на коштање, истражување и

инструменти, снабудувања на канцеларии,
предмети и прибор за уметности, вештини и

проучување
примероци

знаење, предмети и прибор за одмори и
прослави, накит, производи за домашни

претставување и презентирање на производи,
деловно
истражување,
презентирање
на

милинечиња,

регистрирање

производи во медиуми за комуникација, за

подароци;услуги на онлајн (online) продажба на
мало во продавници кои содржат широка

малопродажна
намена,
административна
обработка на нарачки, рекламирање;деловни

палета
на
производи
за
широка
потрошувачка;онлајн (online) продажба на мало

информации;снабдување на онлајн (online)
пазар со производи и услуги за купувачи и

на
автомобилски
делови,
опрема
и
додатоци;онлајн (online) продавница на мало на

продавачи;консултации
персонал;услуги
за

пекарски производи;услуги на онлајн (online)

фирми;секретарски

продажба
на
мало
во
деликатесни
продавници;онлајн (online) продавница на мало,

изнајмување
пронаоѓање

онлајн
(online)
продавница
на
мало
(бакалница);услуги на онлајн (online) продажба

изложбен простор за продажба;услуги на
продажба на големо и мало на фармацевтски

на мало во апотеки;услуги на онлајн (online)
продажба во продавници опремени со широка

производи,
препарати

Трговски марки

за

декор,

за

спортување,
надворешна
производи
за
здравје,

услуги

куќен

други;продавници

електронско

на пазар,
(мостри)

рекламирање,

дистрибуирање на
на
производи,

за управување
преселување
услуги,

со
на

книговодство,

на автомати за продажба,
спонзорство;изнајмување
на

ветеринарни
или
за
медицински

санитарни
потреби
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кл.

36

oсигурување;

монетарни

работи;

финансиски работи;

финансиски

совет

земјиште,

производи

за

унапредување

и

и

санација на дом, производи за печење и

консултантски
услуги;
работење
со
недвижности; банкарски услуги; управување со

готвење, снимања на забави, видео игри, книги,
издавање и публикација на книги, музички

недвижности;
собирање
на
добротворни
средства; управување со стоковна куќа;

инструменти, снабудувања на канцеларии,
предмети и прибор за уметности, вештини и

управување со пазар; работење и управување
со супер маркет

знаење, предмети и прибор за одмори и
прослави, накит, производи за домашни
милинечиња,

(210) TM 2017/897

(220) 18/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Wal-Mart Stores, Inc.
702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 72716,

услуги

за

регистрирање

подароци;услуги на онлајн (online) продажба на
мало во продавници кои содржат широка
палета
на
производи
за
широка
потрошувачка;онлајн (online) продажба на мало

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

на
автомобилски
делови,
опрема
и
додатоци;онлајн (online) продавница на мало на

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

пекарски производи;услуги на онлајн (online)

(540)

продажба
на
мало
во
деликатесни
продавници;онлајн (online) продавница на мало,

US

онлајн
(online)
продавница
на
мало
(бакалница);услуги на онлајн (online) продажба

SAVE MONEY. LIVE BETTER.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници на мало кои

на мало во апотеки;услуги на онлајн (online)
продажба во продавници опремени со широка
палета на производи за широка потрошувачка

содржат широка палета на производи за широка
потрошувачка;продавници за малопродажба на

на други;продавници за онлајн (online)
продажба на мало на оптика;услуги на онлајн

автомобилски
делови,
опрема
додатоци;малопродажни
пекари;услуги

и
за

(online) продажба на мало во продавници
опремени со производи од електроника,

деликатесна

апарати, внатрешен и надворешен мебел, двор,
градина, нега на тревник и одржување на

продажба

на

мало

во

продавница;продавници на мало, продавници
на мало (бакалници);услуги на продажба на

земјиште, производи за печење и готвење,

мало во апотеки;услуги на продавници на мало
опремени со широка палета на производи за

производи за подобрување на домот, куќен
декор, играчки, предмети за спортување,

широка потрошувачка
продажба на мало

на
за

надворешна рекреација, здравје, убавина и
лична хигиена и нега, основни средства за

во

домакинство, облека, снимање на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на

оптика;услуги

за

на
во

продажба

други;услуги
продавници
на

мало

продавници опремени со производи од
електроника, уреди, апарати, внатрешен и

книги, музички инструменти, снабдувања на

надворешен мебел, куќен декор, играчки,
производи
за
спортување,
надворешна

канцеларии, предмети и прибор за уметности,
вештини и знаење, предмети и прибор за

рекреација,
производи
за
здравје,
разубавување и лична нега и хигиена, основни

одмори и прослави, накит, производи за
домашни миленичиња;онлајн (online) услуги за

средства за домаќинство, облека, отворен двор,

регистрирање подароци;промоција на продажби
за други, агенции за извоз-узвоз, односи со

градина, нега на тревник и одржување на
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јавност,

31 Декември 2017

помош

непосредно

при

водење

електронско

на

бизнис,

рекламирање,

пропрагирање и ширење на рекламирање,
анализа на цена на коштање, истражување и
проучување
примероци

на пазар,
(мостри)

дистрибуирање на
на
производи,

претставување и презентирање на производи,
деловно
истражување,
презентирање
на
производи во медиуми за комуникација, за
малопродажна
намена,
административна
обработка на нарачки, рекламирање;деловни
информации;снабдување на онлајн (online)
пазар со производи и услуги за купувачи и
продавачи;консултации
персонал;услуги
за
фирми;секретарски
изнајмување
пронаоѓање

за управување
преселување
услуги,

со
на

книговодство,

на автомати за продажба,
спонзорство;изнајмување
на

изложбен простор за продажба;услуги на
продажба на големо и мало на фармацевтски
производи,
препарати
кл.

36

ветеринарни
или
за
медицински
oсигурување;

санитарни
потреби

финансиски работи;

монетарни работи; финансиски совет и
консултантски
услуги;
работење
со

(591) црвена, сина, виолетова, жолта, бела,
темно сина, црна
(531) 01.05.23;25.01.15;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

препарати за белење; препарати за

перење, препарати за чистење; препарати за
полирање; препарати за триење; абразивни
препарати, препарати за чистење на рерна;
препарати за чистење на одвод; препарати за
чистење на под; препарати за чистење на
стакло; препарати за чистење на тепих;
препарати за чистење за употреба на плочки;
средствa за чистење тоалет; средства за
чистење тапацир, препарати за чистење за
употреба во домаќиството

недвижности; банкарски услуги; управување со
недвижности;
собирање
на
добротворни

(210) TM 2017/899

средства; управување со стоковна куќа;
управување со пазар; работење и управување

(442) 31/12/2017
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware

со супер маркет

corporation
300 Park Avenue New York, 10022 New York,

(210) TM 2017/898

(220) 19/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation
300 Park Avenue New York, 10022 New York,

(220) 19/09/2017

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалоци
(210) TM 2017/902

(220) 21/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги НЕХТ ГЕН
ДООЕЛ Скопје
(591) црвена, сина, жолта, темно сина, бела,

ул.Трифун Пановски бр. 4/2-6, Скопје, MK

црна
(531) 05.07.12;25.01.15;27.05.01

(740) Палевска Анета

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

ул.Трифун Пановски бр. 4, влез 2, стан 6, Скопје
(540)

препарати за белење; препарати за

перење, препарати за чистење; препарати за
полирање; препарати за триење; абразивни
препарати, препарати за чистење на рерна;
препарати за чистење на одвод; препарати за
чистење на под; препарати за чистење на
стакло; препарати за чистење на тепих;
препарати за чистење за употреба на плочки;
средствa за чистење тоалет; средства за
чистење тапацир, препарати за чистење за
употреба во домаќиството
(210) TM 2017/900

(220) 21/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија,
услуги и продажба КИНОСЕНС ДОО Скопје
ул.29 Ноември 31-15, Скопје, MK
(540)

(591) црна
(531) 26.01.01;26.01.16;26.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 совети во полето на бизнис менаџмент и
маркетинг;

рекламни

и

маркетинг

услуги

обезбедени
преку
социјалните
медиуми;
истражување на маркетинг стратегии; маркетинг
консултации; интернет маркетинг; маркетинг
анализи; аутсорс услуги (бизнис асистенција)
кл. 41 курсеви за обука; услуги за обука; бизнис
обука; организирање конференции
(210) TM 2017/903

(220) 21/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) ЕЛИКО ОЛИВА ГАРДЕН ДООЕЛ Скопје
ул. Адолф Циборовски бр. 11- лок 2, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, зелена и црна
(531) 26.02.08;27.05.01
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(591) црвена и бела
(531) 01.15.05;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, зелена, црна, сива, бела, кафена
(531) 05.03.17;05.07.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маслиново масло
(210) TM 2017/904

(220) 21/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) ЕЛИКО ОЛИВА ГАРДЕН ДООЕЛ Скопје
ул. Адолф Циборовски бр. 11- лок 2, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

кл. 11 апарати за греење; апарати за греење
вода; вентили (термостатски вентили) [делови
од инсталации за греење]; воздушни вентили за
инсталации за парно греење; греење со топла
вода (инсталации за греење со топла вода);
електрични апарати за греење; елементи за
греење; инсталации за греење; инсталации за
греење [вода]; котли за греење; печки за
централно греење; плочи за греење; печки;
печки (пепелници за печки); печки (решетки за
печки); печки [грејни апарати];
централно
греење;
радијатори

печки за
[греење];

радијатори на централно греење; регулатори за
довод на воздух во печки [греење]; резервоари
за ширење пареа за инсталации на централно
греење; соларни колектори [греење]; соларни
печки; термостатски вентили [делови од уреди
за
греење];
апарати
за
климатизација;
инсталации за климатизација; климатизација

(591) црвена, зелена, црна, сива, бела, кафена
(531) 05.03.17;05.07.19;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
масло

(инсталации за климатизација); уреди и апарати
за вентилација [климатизација]; водоводни
инсталации
кл. 35 малопродажба (презентација на стоки
преку

маслинки, конзервирани; маслиново

комуникациски

медиуми

за

малопродажба); промовирање на продажбата
за
трети
лица

кл. 31 маслинки, свежи

кл. 37 термостатски вентили [делови од уреди
за
греење];
поставување
водоводни

(210) TM 2017/907

инсталации; монтирање и поправање апарати
за греење; монтирање и поправање печки

(220) 22/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) САША СТОЈАНОВИЌ
ул. Народен Фронт бр. 27/36, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА

(210) TM 2017/909

(220) 22/09/2017

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

(442) 31/12/2017
(731) Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase, New York

(540)

10577, US
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

порамнување, откривање и контрола на измами,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

надомест на штети и услуги за шифрирање;

(540)

телекомуникациски и електрични апарати и
инструменти, имено, апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци вклучително
звук и слики; сметководствени машини; апарати
за следење,
финансиски

управување и анализа на
сметки
преку
глобална

компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и
софтвер, имено, за развој, одржување и
користење на локални и широко појасни

(591) црвена, жолта и црна

компјутерски мрежи; системи за читање
мемориски картички и системи за читање

(531) 26.01.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати

и

инструменти

за

спроведување,

вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетни
носачи на податоци, дискови за снимање,
компактни дискови, ДВД-а и други дигитални
медии за снимање; механизми за апаратите
што се активираат со монети или жетони,
регистар каси, машини за сметање, опрема за
обработка
на
податоци,
компјутери;
компјутерски софтвер и компјутерски програми
(што се превземаат/наснимен компјутерски
софтвер); компјутерски оперативни програми,
наснимени; компјутерски хардвер и софтвер
(наснимен и/или што се превзема) за
олеснување и администирање на плаќања,
банкарство,
кредитни
картички,
дебитни
картички, платежни картички, машини со
автоматско одговарање, складирана вредност,
електронски трансфер на средства, електронски
плаќања, електронска обработка и пренос на
податоци за плаќање сметки,
готовина,
автентикација
на
пренасочување,
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услуги

за

исплата на
трансакции,

авторизација

и

податоци во мемории, имено, мемории од
интегрирани кола и мемории од банкарски
картички;

електронски

публикации

што

се

превземаат; печатарски апарати вклучително
печатарски апарати за системи за обработка на
податоци и системи за финансиски трансакции;
енкодери и декодери; модеми; компјутерски
хардвер и софтвер за олеснување платежни
трансакции по електронски пат преку безжични
мрежи, глобални компјутерски мрежи и/или
мобилни
компјутерски

телекомуникациски
уреди;
хардвер
и
софтвер
за

шифрирање, клучеви за шифрирање, дигитални
сертификати, дигитални потписи, софтвер за
сигурно складирање на податоци и повикување
и пренос на доверливи информации за
корисникот

што

ги

користат

поединци,

банкарски
и
финансиски
институции;
компјутерски софтвер и хардвер што ја
олеснува идентификацијата и автентикацијата
на уреди за комуникација во блиско поле (NFC)
и уреди за радио фрекфентна идентификација
(RFID); компјутерски хардвер и софтвер што
содржи

дигитален

паричник

кој

складира

кориснички информации на клиентите за
пристап до купони, ваучери, кодови од ваучери
и попусти кај трговците на мало и да добие
награди за лојалност и парични награди што
можат да се кредитираат на нивните сметки;
превземачки
компјутерски
програми
и
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апликативен софтвер за мобилни телефони и

енкодирани;

други дигитални уреди што содржат дигитален

магнетно енкодирани банкарски картички и

паричник што овозможува корисниците да
пристапат до информации за споредба на цени,

банкарски картички што користат магнетна
меморија и мемории од интегирани кола; читачи

прегледи
за
малопродажни

линкови
до
од
други,
и

на платежни картички; читачи на магнетни
кодирани картички, читачи на картички што

информации за попусти; софтверска апликација
што се употребува во врска со безконтактни

носат
електронски податоци,
уреди за
електронска енкрипција, компјутерски хардвер,

платежни терминали со цел да им се овозможи

компјутерски терминали, компјутерски софтвер

на трговците да прифаќаат
мобилни трговски трансакции,

безконтактни
безконтактна

за употреба во финансиски услуги, банкарство и
телекомуникациски индустрии; компјутерски

презентација на акредитиви за лојалност, и
безконтактно откупување на купони, попусти,

софтвер дизајниран да овозможи паметните
картички да комуницираат со терминали и

намалувања, ваучери и специјални понуди;
софтверска
апликација
што
овозможува

читачи; компјутерски чипови вградени во
телефони и други комуникациски уреди;

трговците да доставуваат купони, попусти,

телекомуникациска

намалувања, ваучери и специјални понуди
директно до мобилни телекомуникациски уреди

трансакции
на
место
на
купување
и
компјутерски софтвер за пренос, прикажување и

на потрошувачи доставени преку безконтактни
RFID или NFC комуникации; софтверска

складирање трансакциски, идентификациски и
финансиски информации за употреба во

апликација што
распоредуваат

финансиски
услуги,
банкарство
и
телекомуникациски
индустрии;
радио

производи,
веб-страни

овозможува трговците
паметни
постери

да
во

банкарски

картички,

опрема;

имено,

терминали

малопродажни и големопродажни места во

фрекфентни

продавници каде што потрошувачите ќе можат
да
ги
допрат
со
нивните
мобилни

(транспондери); електронски верификациски
апарати за верификација на автентикација на

телекомуникациски уреди за да пристапат до
купони, попусти, намалувања, ваучери и

наплатни
кредитни

специјални понуди
безконтактни RFID

доставени по пат на
или NFC комуникации;

платежни картички; машини за издавање на
пари; компјутерски периферни уреди и

чипови со интегрирано коло за употреба во

електронски производи, имено, машини за

мобилни телефони и NFC и RFID уреди;
магнетни енкодирани картички и картички што

сметање, електронски организери, електронски
нотеси, џебни планери, мобилни телефони,

содржат чип со интегрирано коло (паметни
картички); безбедносни енкодирани картички;

мобилни телефонски рачни сетови, таблет
компјутери, дигитални читачи и персонални

картички енкодирани со безбедносни својства
за автентикациска намена; картички енкодирани

дигитални асистенти (PDA) и аларми; подлоги
за глувчиња; апарати за гаснење пожар; делови

со безбедносни својства за идентификациска

и опрема за сите горенаведени производи

намена; картички импрегнирани со холограм
(енкодирани); наплатни картички, банкарски

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;

картички, кредитни картички, дебитни картички,
чип картички, картички со складирана вредност,

деловни советодавни услуги; деловни истраги;
агенции
за
комерцијални
информации;

картички што носат електронски податоци,
платежни картички и платежни картички сите

презентација на стоки на комуникациски медиум
за малопродажни цели; услуги за споредба на
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идентификациски

за

картички,
картички,

уреди

банкарски
картички,
дебитни картички и
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цени; организирање изложби за комерцијални

информации;

или рекламни цели; консултантски услуги за

финансиски услуги, имено, банкарство, услуги

маркетинг; услуги за истражување на пазарот;
следење,
анализирање,
прогнозирање
и

за кредитни картички, услуги за дебитни
картички, услуги за наплатни картички, услуги за

известување за односот на купувања од страна
на имателот на картичката; промовирање на

при-пејд картички понудени преку картички со
наснимена вредност, електронски кредитни и

продажба на производи и услуги од други по пат
на награди и стимулации генерирани во врска

дебитни трансакции, услуги за плаќање и
приказ на сметки, исплата на готовина,

со

верификакција

користењето

на

кредитни,

дебитни

и

финансиско

на

спонзорирање;

чекови,

уновчување

на

платежни картички; деловно управување со
програми за лојалност и наградување;

чекови, услуги за машини со автоматско
одговарање и пристап до депозит, услуги за

асистенција при трговско, индустриско и
деловно управување; деловно оценување;

авторизација и срамнување на трансакции,
подмирување трансакции, управување со

советодавни услуги за деловно управување;
маркетинг студии; статистички информации

готовина, срамнување на консолидирани
парични средства, процесирање консолидирани

(бизнис); подготовка за извештаи за сметки;

спорови,

книговодство; деловни истражувања; односи со
јавност; објавување на рекламни текстови;

складирање податоци и информациски услуги
за профилот на клиентот, и сродни услуги за

издавање на рекламни летоци; услуги за
малопродажба обезбедени преку мобилни

префрлање,
премин,
срамнување/подмирување, и преместување на

телекомуникациски средства во врска со
обезбедување на кредитни картички и дебитни

парични средства од областа на платежни
картички, услуги за процесирање електронски

картички; услуги за малопродажба обезбедени

плаќања,

он-лајн, преку мрежи или други електронски
средства
користејќи
електронски

верификација на платежни трансакции, услуги
за вредносна размена, имено, безбедни

дигитализирани информации поврзани со
обезбедувањето на кредитни картички и

електронски
готовински
трансакции
и
електронски готовински преноси преку јавна

дебитни картички; управување со компјутерски
бази на податоци; промовирање концерти и

компјутерска
електронско

културни

организирање

финансиски информации, имено податоци и

изложби што имаат комерцијални и рекламни
цели; рекламирање за превоз, патувања,

извештаи за кредитни и дебитни картички,
услуги за електронски трансфер на парични

хотели, сместувања, храна и оброци, спортови,
забава и разгледување на знаменитости;

средства и размена на валути, услуги за
управување со финансиска проценка и ризик за

обезбедување информации што се однесуваат
на купување производи и услуги он-лајн преку

други од областа на потрошувачки кредит;
распостранување финансиски информации

интернет

преку

настани

и

за

други

други,

компјутерски

мрежи;

финансиски

услуги

услуги

за

мрежа
за
тргување;

глобална

во

врска

автентикација

со

и

олеснување на
обезбедување

компјутерска

мрежа,

управување
со
финансиски
досиеа;
информациски, советодавни и консултантски

финансиски
информации
направени
од
компјутер со помош на безбедна информациска

услуги поврзани со сите горенаведени услуги
кл. 36
осигурување; финансиски работи;

компјутерска мрежа и советодавни услуги во
врска со сите претходно споменати услуги;

монетарни работи; работи со недвижен имот;
финансиски
консултации;
финансиски

обезбедување финансиски услуги за поддршка
на малопродажни услуги обезбедени преку
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мобилни телекомуникациски средства, имено,

телекомуникациска

платежни

финансиски

услуги

преку

безжични

уреди;

услуги

врска;
за

обезбедување
поддршка

на

обезбедување финансиски услуги за поддршка
на малопродажни услуги обезбедени он-лајн,

малопродажните услуги обезбедени он-лајн,
преку мрежи или други електронски средства со

преку електронски мрежи; финансиски анализи
и консултации; банкарски и кредитни услуги;

употреба на електронско дигитализирани
информации; услуги за вредносна размена,

услуги за банкарство, плаќање, кредити,
задолженија, наплата, исплата на готовина,

имено, безбедна размена на вредности,
вклучително и електронска готовина, преку

пристап до влогови со наснимена вредност;

компјутерски мрежи достапни преку паметни

верификација
на
чекови;
процесирање
финансиски трансакции како он-лајн преку

картички; услуги за плаќање сметки кои се
обезбедуваат преку вебсајт; електронско

компјутерска база на податоци или преку
телекомуникации тaка и на самото место на

банкарство преку глобална компјутерска мрежа,
електронско мобилно банкарство, услуги за

продажба;
услуги
на
финансиски трансакции

за
на

електронско плаќање што вклучува електронска
обработка и пренос на податоци за плаќање на

картички

преку

процесирање
од носители

автоматско

сметките; услуги за финансиска клириншка куќа;

одговарање; обезбедување податоци за салдо,
влогови и повлекувања на парични средства на

машини

услуги за меѓубанкарски трансфер, имено,
директни
банка-до-банка
електронски

носителите на картичките преку машини за
автоматско одговарање; услуги за финансиско

трансфери
на
пари
и
обезбедување
информации за банкарски сметки по телефон;

срамнување и финансиска авторизација во
врска со процесирањето на финансиски

он-лајн банкарство; финансиски услуги кои се
обезбедуваат преку телефон и по пат на

платежни

патничко

глобална компјутерска мрежа или интернет;

осигурување; издавање и откупување на
патнички чекови и патнички ваучери; услуги за

финансиски услуги, имено, обезбедување
безконтактни мобилни плаќања преку трговци

автентикација на плаќачот; верификација на
финансиски
информации;
одржување
на

на малопродажни, онлајн и големопродажни
локации;
финансиски
услуги,
имено,

финансиски досиеа; услуги за плаќање од
оддалечено место; услуги за електронски

обезбедување дигитален паричник на облак
што складира информации за сметката на

паричници со наснимена вредност, услуги за

потрошувачот за пристап до купони, ваучери,

електронско плаќање и услуги за авторизација
на трансакции и и срамнување; обезбедување

ваучер кодови и намалувања кај малопродажни
продавници и да добие награди за лојалност

услуги за задолженија и кредити со помош на
радио фреквентни идентификациски уреди

или парични награди што можат да се
кредитираат на нивните сметки преку систем за

(транспондери);
задолженија и

за
на

враќање пари (cash-back); услуги за недвижен
имот; проценка на недвижен имот; управување

уреди;

со инвестиции во недвижен имот; инвестициски

обезбедување финансиски услуги за поддршка
на малопродажните услуги обезбедени преку

услуги за недвижен имот; услуги за осигурување
на недвижен имот; осигурување за сопственици

средства
за
вклучително и

на имот; услуги за осигурување кои се
однесуваат на имот; финансирање за недвижен

трансакции;

комуникациски

за

услуги

обезбедување
кредити со
и

за

услуги
помош

телекомуникациски

мобилни
телекомуникации,
услуги за плаќање преку

безжични уреди; процесирање кредитни
дебитни
трансакции
по
телефонска
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и
и

имот; посредување за недвижен имот;
проценување недвижен имот; услуги на агенции

389 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

за недвижен имот; вреднување недвижен имот;

однесуваат на селекција на недвижен имот;

администрација

имот;

финансирање на хипотеки и претворање на

администрација со финансиски работи кои се
однесуваат на недвижен имот; обезбедување

имот во ликвидни средства; консултациски
услуги што се однесуваат на решенија за

заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои
се однесуваат на развој на недвижен имот;

плаќања, банкарство,
дебитни картички и

услуги за финансиско посредување за
недвижен имот; финансиски услуги кои се

информациски, советодавни и консултантски
услуги во врска со сите горенаведени услуги

однесуваат

кл. 38

на

со

недвижен

недвижен

имот

и

згради;

кредитни
платежни

картички,
картички;

телекомуникации; услуги за мобилна

финансиски услуги за купување недвижен имот;
уредување договори за заеми гарантирани со

телекомуникација; услуги на телекомуникации
на база на интернет; услуги за податочни

недвижен
имот;
уредување
заедничка
сопственост на недвижен имот; уредување на

комуникации; електронски пренос на податоци
преку глобална мрежа за далечинска обработка

обезбедување
финансиски
средства
купување недвижен имот; асистенција

за
во

на податоци, влучувајќи го интернетот; услуги
за пренос, обезбедување или прикажување на

аквизиција и интереси на недвижен имот;

информации од компјутерски складирани банки

капитални инвестиции во недвижен имот; услуги
за инвестиции во комерцијална сопственост;

на податоци или преку интернет од областа на
финансиски услуги; пренос на податоци преку

финансиски услуги кои се однесуваат на
стекнување на имот; финансиски услуги кои се

користење на електронска обработка на слика
преку мобилна телефонска врска; услуги за

однесуваат на продажба на имот; финансиско
вреднување на слободен имот; финансиско

електронска пошта, праќање и примање пораки;
услуги за емитување преку телевизија, радио и

вреднување на имот кој е под закуп; уредување

интернет;

на изнајмување недвижен имот; уредување
закуп на недвижен имот; лизинг на сопственост;

пристап
до
безбедна
компјутеризирана
информациска мрежа за трансфер и ширење на

лизинг на недвижен имот; лизинг на слободен
имот; услуги за раководење со имот кои се

опсег на информации од областа на
финансиски услуги; услуги за припејд картички

однесуваат на трансакции со недвижен имот;
вреднување на имот; управување со портфолио

за телефонски јавувања; информациски,
советодавни и консултантски услуги во врска со

за сопствености; управување со сопственост;

сите

советодавни услуги кои се однесуваат на
сопственост врз недвижен имот; советодавни

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

услуги кои се однесуваат на вреднување на
недвижен имот; советодавни услуги кои се

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

однесуваат на корпоративен недвижен имот;
компјутеризирани информациски услуги кои се

компјутерски хардвер и софтвер; конверзија на
податоци или документи од физички во

однесуваат на недвижен имот; консултациски

електронски медиум; консултантски услуги за

услуги кои се однесуваат на недвижен имот;
обезбедување информации кои се однесуваат

компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско
програмирање; поддршка и консултантски

на недвижен имот; обезбедување информации
кои се однесуваат на пазар на имоти; услуги за

услуги за управување со компјутерски системи,
бази на податоци и апликации; обезбедување

истражување кои се однесуваат на стекнување
недвижен имот; услуги за истражување кои се

на привремена употреба на не-превземачки
софтвер
и
апликации
за
управување,
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активирање

и

одземање

на

плаќање сметки; услуги поврзани со компјутери

автентикација и дигитални акредитиви на уреди

и

за комуникација во блиско поле (NFC);
проектирање, развој, одржување и надоградба

електронски бази на податоци преку глобална
компјутерска
мрежа
од
областа
на

на компјутерски хардвер и апликативен софтвер
за мобилни дигитални уреди; проектирање,

верификација и автентикација на идентитет;
шифрирање и дешифрирање на податоци од

развој,
одржување
и
надоградба
превземачки
компјутерски
програми

финансиски
автентикација

на
и

интернет,

имено,

обезбедување

онлајн

информации;
услуги
на
дигитален
потпис

за
за

апликативен софтвер за мобилни телефони и

автентикација на други, имено, шифрирање на

други дигитални уреди што овозможуваат
корисниците да пристапат до купони, ваучери,

податоци
и
интегритет
на
податоци;
обезбедување за други шифрирани и дигитално

ваучер кодови, намалувања, информации за
споредби со цени, прегледи на производи,

потпишани и автентицирани податоци
употреба во издавање, и валидација

линкови до малопродажни вебстрани од други,
и информации за попусти; проектирање, развој,

дигитални сертификати од
автентикација на документи;

одржување

автентикација,

и

надоградба

на

превземачки

издавање,

за
на

областа
на
верификација,

дистрибуција

и

компјутерски програми и апликативен софтвер
што овозможува корисниците да пристапат до

управување со дигитални сертификати; услуги
за техничка консултација од областа на

промотивни понуди за продажба и да добијат
парични награди што можат да се кредитираат

компјутерско
програмирање,
финансиски
компјутерски мрежи, обработка на податоци,

на нивната сметка преку системи за враќање
пари (cach-back); добавувач на апликативен

безбедна
комуникација,
шифрирање
и
дешифрирање на податоци и безбедност на

софтвер (ASP) со софтвер за примање, пренос

локална

и прикажување ваучери, купони, ваучер кодови,
специјални понуди, прегледи, информации за

информации преку глобална компјутерска
мрежа од областа на компјутерски софтвер,

производи, информации за споредба на цени,
линкови до вебстрани, и примање и пренос на

компјутерски хардвер, финансиски компјутерски
мрежи и локални мрежи; услуги за обработка на

податоци за купување на производи и услуги;
добавувач на апликациски услуги со софтвер за

податоци и верификација на податоци; услуги
за складирање податоци и повикување на

обезбедувување

податоци;

информации

до

мрежа;

услуги

распространување

за

складиштување

на

на

потрошувачите во врска со попусти, ваучери и
специјални понуди за производи и услуги од

податоци и информации за профилот на
клиентот; изнајмување време на пристап до

други; услуги на добавувач на апликациски
услуги што се однесуваат за софтвер за

компјутерска база на податоци; информациски,
советодавни и консултантски услуги во врска со

социјално вмрежување; графички дизајн за
компилација на веб страни на интернет;

сите горенаведени услуги

информации поврзани со компјутерски хардвер

(210) TM 2017/910

или софтвер обезбедени онлајн од глобална
компјутерска мрежа или од интернет; креирање

(442) 31/12/2017
(731) Mastercard International Incorporated

и одржување веб-страни; хостинг на веб-страни
за други; креирање на веб страни; дизајн,

2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577, US

креирање и хостинг на вебстрани на трговци;
дизајн, креирање и хостинг на вебстрани за

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
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надомест на штети и услуги за шифрирање;

(540)

телекомуникациски и електрични апарати и
инструменти, имено, апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци вклучително
звук и слики; сметководствени машини; апарати
за следење, управување и анализа на
финансиски
сметки
преку
глобална
компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и
софтвер,

имено,

за

развој,

одржување

и

(591) црвена, жолта
(531) 26.01.06

користење на локални и широко
компјутерски мрежи; системи за

(551) индивидуална
(510, 511)

мемориски картички и системи за читање
податоци во мемории, имено, мемории од

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,

интегрирани кола и мемории од банкарски
картички; електронски публикации што се

геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,

појасни
читање

превземаат; печатарски апарати вклучително

контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,

печатарски апарати за системи за обработка на
податоци и системи за финансиски трансакции;

вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање
или
контролирање
на

енкодери и декодери; модеми; компјутерски
хардвер и софтвер за олеснување платежни

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и

трансакции по електронски пат преку безжични
мрежи, глобални компјутерски мрежи и/или

репродукција на звук или слика, магнетни
носачи на податоци, дискови за снимање,

мобилни

телекомуникациски

уреди;

компактни дискови, ДВД-а и други дигитални
медии за снимање; механизми за апаратите

компјутерски
хардвер
и
софтвер
за
шифрирање, клучеви за шифрирање, дигитални

што се активираат со монети или жетони,
регистар каси, машини за сметање, опрема за

сертификати, дигитални потписи, софтвер за
сигурно складирање на податоци и повикување

обработка

и пренос
корисникот

на

податоци,

компјутери;

компјутерски софтвер и компјутерски програми
(што се превземаат/наснимен компјутерски

банкарски

на доверливи информации за
што
ги
користат
поединци,
и

финансиски

институции;

софтвер); компјутерски оперативни програми,
наснимени; компјутерски хардвер и софтвер

компјутерски софтвер и хардвер што ја
олеснува идентификацијата и автентикацијата

(наснимен и/или што се превзема) за
олеснување и администирање на плаќања,

на уреди за комуникација во блиско поле (NFC)
и уреди за радио фрекфентна идентификација

банкарство,

(RFID); компјутерски хардвер и софтвер што
содржи дигитален паричник кој складира

кредитни

картички,

дебитни

картички, платежни картички, машини со
автоматско одговарање, складирана вредност,

кориснички

информации

на

клиентите

за

електронски трансфер на средства, електронски
плаќања, електронска обработка и пренос на

пристап до купони, ваучери, кодови од ваучери
и попусти кај трговците на мало и да добие

податоци за плаќање сметки,
готовина,
автентикација
на

награди за лојалност и парични награди што
можат да се кредитираат на нивните сметки;

пренасочување,

услуги

за

исплата на
трансакции,

авторизација

и

порамнување, откривање и контрола на измами,
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други дигитални уреди што содржат дигитален

магнетно енкодирани банкарски картички и

паричник

да

банкарски картички што користат магнетна

пристапат до информации за споредба на цени,
прегледи
за
производи,
линкови
до

меморија и мемории од интегирани кола; читачи
на платежни картички; читачи на магнетни

малопродажни
веб-страни
од
други,
и
информации за попусти; софтверска апликација

кодирани картички, читачи на картички што
носат
електронски податоци,
уреди за

што се употребува во врска со безконтактни
платежни терминали со цел да им се овозможи

електронска енкрипција, компјутерски хардвер,
компјутерски терминали, компјутерски софтвер

на

безконтактни

за употреба во финансиски услуги, банкарство и

мобилни трговски трансакции, безконтактна
презентација на акредитиви за лојалност, и

телекомуникациски индустрии; компјутерски
софтвер дизајниран да овозможи паметните

безконтактно откупување на купони, попусти,
намалувања, ваучери и специјални понуди;

картички да комуницираат со терминали и
читачи; компјутерски чипови вградени во

софтверска
апликација
што
овозможува
трговците да доставуваат купони, попусти,

телефони и други комуникациски уреди;
телекомуникациска опрема; терминали за

намалувања, ваучери и специјални понуди

трансакции

директно до мобилни телекомуникациски уреди
на потрошувачи доставени преку безконтактни

компјутерски софтвер за пренос, прикажување и
складирање трансакциски, идентификациски и

RFID или NFC комуникации; софтверска
апликација што овозможува трговците да

финансиски
финансиски

распоредуваат
паметни
постери
во
малопродажни и големопродажни места во

телекомуникациски
индустрии;
фрекфентни
идентификациски

продавници каде што потрошувачите ќе можат

(транспондери);

да
ги
допрат
со
нивните
мобилни
телекомуникациски уреди за да пристапат до

апарати за верификација на автентикација на
наплатни
картички,
банкарски
картички,

купони, попусти, намалувања, ваучери и
специјални понуди доставени по пат на

кредитни картички, дебитни картички и
платежни картички; машини за издавање на

безконтактни RFID или NFC комуникации;
чипови со интегрирано коло за употреба во

пари; компјутерски периферни уреди и
електронски производи, имено, машини за

мобилни телефони и NFC и RFID уреди;

сметање, електронски организери, електронски

магнетни енкодирани картички и картички што
содржат чип со интегрирано коло (паметни

нотеси, џебни планери, мобилни телефони,
мобилни телефонски рачни сетови, таблет

картички); безбедносни енкодирани картички;
картички енкодирани со безбедносни својства

компјутери, дигитални читачи и персонални
дигитални асистенти (PDA) и аларми; подлоги

за автентикациска намена; картички енкодирани
со безбедносни својства за идентификациска

за глувчиња; апарати за гаснење пожар; делови
и опрема за сите горенаведени производи

намена; картички импрегнирани со холограм

кл. 35

(енкодирани); наплатни картички, банкарски
картички, кредитни картички, дебитни картички,

управување со работи; канцелариски работи;
деловни советодавни услуги; деловни истраги;

чип картички, картички со складирана вредност,
картички што носат електронски податоци,

агенции
за
комерцијални
информации;
презентација на стоки на комуникациски медиум

платежни картички и платежни картички сите
енкодирани;
банкарски
картички,
имено,

за малопродажни цели; услуги за споредба на
цени; организирање изложби за комерцијални

што

трговците

овозможува

да

Трговски марки
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прифаќаат

на

место

информации
услуги,

на

купување

за употреба
банкарство

електронски

и

во
и

радио
уреди

верификациски

рекламирање; водење на работење;
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или рекламни цели; консултантски услуги за

финансиски услуги, имено, банкарство, услуги

маркетинг; услуги за истражување на пазарот;

за

следење,
анализирање,
прогнозирање
и
известување за односот на купувања од страна

картички, услуги за наплатни картички, услуги за
при-пејд картички понудени преку картички со

на имателот на картичката; промовирање на
продажба на производи и услуги од други по пат

наснимена вредност, електронски кредитни и
дебитни трансакции, услуги за плаќање и

на награди и стимулации генерирани во врска
со користењето на кредитни, дебитни и

приказ на сметки, исплата на готовина,
верификакција на чекови, уновчување на

платежни картички; деловно управување со

чекови,

програми за лојалност и наградување;
асистенција при трговско, индустриско и

одговарање и пристап до депозит, услуги за
авторизација и срамнување на трансакции,

деловно управување; деловно оценување;
советодавни услуги за деловно управување;

подмирување трансакции, управување со
готовина, срамнување на консолидирани

маркетинг студии; статистички информации
(бизнис); подготовка за извештаи за сметки;

парични средства, процесирање консолидирани
спорови, финансиски услуги во врска со

книговодство; деловни истражувања; односи со

складирање податоци и информациски услуги

јавност; објавување на рекламни текстови;
издавање на рекламни летоци; услуги за

за профилот на клиентот, и сродни услуги за
префрлање,
премин,

малопродажба обезбедени преку мобилни
телекомуникациски средства во врска со

срамнување/подмирување, и преместување на
парични средства од областа на платежни

обезбедување на кредитни картички и дебитни
картички; услуги за малопродажба обезбедени

картички, услуги за процесирање електронски
плаќања,
услуги за автентикација и

он-лајн, преку мрежи или други електронски

верификација на платежни трансакции, услуги

средства
користејќи
дигитализирани информации

за вредносна размена,
електронски
готовински

електронски
поврзани со

кредитни

картички,

услуги

за

услуги

машини

со

за

дебитни

автоматско

имено, безбедни
трансакции
и

обезбедувањето на кредитни картички и
дебитни картички; управување со компјутерски

електронски готовински преноси преку јавна
компјутерска мрежа
за олеснување на

бази на податоци; промовирање концерти и
културни настани за други, организирање

електронско
тргување;
обезбедување
финансиски информации, имено податоци и

изложби што имаат комерцијални и рекламни

извештаи за кредитни и дебитни картички,

цели; рекламирање за превоз, патувања,
хотели, сместувања, храна и оброци, спортови,

услуги за електронски трансфер на парични
средства и размена на валути, услуги за

забава и разгледување на знаменитости;
обезбедување информации што се однесуваат

управување со финансиска проценка и ризик за
други од областа на потрошувачки кредит;

на купување производи и услуги он-лајн преку
интернет
и
други
компјутерски
мрежи;

распостранување финансиски информации
преку
глобална
компјутерска
мрежа,

управување

финансиски

со

финансиски

досиеа;

информации

направени

од

информациски, советодавни и консултантски
услуги поврзани со сите горенаведени услуги

компјутер со помош на безбедна информациска
компјутерска мрежа и советодавни услуги во

кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи со недвижен имот;

врска со сите претходно споменати услуги;
обезбедување финансиски услуги за поддршка

финансиски
информации;

на малопродажни услуги обезбедени преку
мобилни телекомуникациски средства, имено,

394 | С т р а н а

консултации;
финансиско

финансиски
спонзорирање;

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

платежни

31 Декември 2017

услуги

преку

безжични

уреди;

финансиски

услуги

за

поддршка

на

обезбедување финансиски услуги за поддршка

малопродажните услуги обезбедени он-лајн,

на малопродажни услуги обезбедени он-лајн,
преку електронски мрежи; финансиски анализи

преку мрежи или други електронски средства со
употреба на електронско дигитализирани

и консултации; банкарски и кредитни услуги;
услуги за банкарство, плаќање, кредити,

информации; услуги за вредносна размена,
имено, безбедна размена на вредности,

задолженија, наплата, исплата на готовина,
пристап до влогови со наснимена вредност;

вклучително и електронска готовина, преку
компјутерски мрежи достапни преку паметни

верификација

процесирање

картички; услуги за плаќање сметки кои се

финансиски трансакции како он-лајн преку
компјутерска база на податоци или преку

обезбедуваат преку вебсајт; електронско
банкарство преку глобална компјутерска мрежа,

телекомуникации тaка и на самото место на
продажба;
услуги
на
процесирање
за

електронско мобилно банкарство, услуги за
електронско плаќање што вклучува електронска

финансиски трансакции од носители на
картички
преку
машини
за
автоматско

обработка и пренос на податоци за плаќање на
сметките; услуги за финансиска клириншка куќа;

одговарање; обезбедување податоци за салдо,

услуги за меѓубанкарски трансфер, имено,

влогови и повлекувања на парични средства на
носителите на картичките преку машини за

директни
трансфери

автоматско одговарање; услуги за финансиско
срамнување и финансиска авторизација во

информации за банкарски сметки по телефон;
он-лајн банкарство; финансиски услуги кои се

врска со процесирањето на финансиски
платежни трансакции; услуги за патничко

обезбедуваат преку телефон и по пат на
глобална компјутерска мрежа или интернет;

осигурување;

финансиски

на

чекови;

издавање

и

откупување

на

банка-до-банка
на
пари
и

услуги,

имено,

електронски
обезбедување

обезбедување

патнички чекови и патнички ваучери; услуги за
автентикација на плаќачот; верификација на

безконтактни мобилни плаќања преку трговци
на малопродажни, онлајн и големопродажни

финансиски
информации;
одржување
на
финансиски досиеа; услуги за плаќање од

локации;
финансиски
услуги,
имено,
обезбедување дигитален паричник на облак

оддалечено место; услуги за електронски
паричници со наснимена вредност, услуги за

што складира информации за сметката на
потрошувачот за пристап до купони, ваучери,

електронско плаќање и услуги за авторизација

ваучер кодови и намалувања кај малопродажни

на трансакции и и срамнување; обезбедување
услуги за задолженија и кредити со помош на

продавници и да добие награди за лојалност
или парични награди што можат да се

радио фреквентни идентификациски уреди
(транспондери);
обезбедување
услуги за

кредитираат на нивните сметки преку систем за
враќање пари (cash-back); услуги за недвижен

задолженија и кредити со помош на
комуникациски и телекомуникациски уреди;

имот; проценка на недвижен имот; управување
со инвестиции во недвижен имот; инвестициски

обезбедување финансиски услуги за поддршка

услуги за недвижен имот; услуги за осигурување

на малопродажните услуги обезбедени преку
средства
за
мобилни
телекомуникации,

на недвижен имот; осигурување за сопственици
на имот; услуги за осигурување кои се

вклучително и услуги за плаќање преку
безжични уреди; процесирање кредитни и

однесуваат на имот; финансирање за недвижен
имот; посредување за недвижен имот;

дебитни
трансакции
по
телекомуникациска
врска;

проценување недвижен имот; услуги на агенции
за недвижен имот; вреднување недвижен имот;
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администрација

имот;

финансирање на хипотеки и претворање на

администрација со финансиски работи кои се

имот во ликвидни средства; консултациски

однесуваат на недвижен имот; обезбедување
заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои

услуги што се однесуваат на решенија за
плаќања, банкарство, кредитни картички,

се однесуваат на развој на недвижен имот;
услуги за финансиско посредување за

дебитни картички и платежни картички;
информациски, советодавни и консултантски

недвижен имот; финансиски услуги кои се
однесуваат на недвижен имот и згради;

услуги во врска со сите горенаведени услуги
кл. 38 телекомуникации; услуги за мобилна

финансиски услуги за купување недвижен имот;

телекомуникација; услуги на телекомуникации

уредување договори за заеми гарантирани со
недвижен
имот;
уредување
заедничка

на база на интернет; услуги за податочни
комуникации; електронски пренос на податоци

сопственост на недвижен имот; уредување на
обезбедување
финансиски
средства
за

преку глобална мрежа за далечинска обработка
на податоци, влучувајќи го интернетот; услуги

купување недвижен имот; асистенција во
аквизиција и интереси на недвижен имот;

за пренос, обезбедување или прикажување на
информации од компјутерски складирани банки

капитални инвестиции во недвижен имот; услуги

на податоци или преку интернет од областа на

за инвестиции во комерцијална сопственост;
финансиски услуги кои се однесуваат на

финансиски услуги; пренос на податоци преку
користење на електронска обработка на слика

стекнување на имот; финансиски услуги кои се
однесуваат на продажба на имот; финансиско

преку мобилна телефонска врска; услуги за
електронска пошта, праќање и примање пораки;

вреднување на слободен имот; финансиско
вреднување на имот кој е под закуп; уредување

услуги за емитување преку телевизија, радио и
интернет; обезбедување повеќе-кориснички

на изнајмување недвижен имот; уредување

пристап

закуп на недвижен имот; лизинг на сопственост;
лизинг на недвижен имот; лизинг на слободен

информациска мрежа за трансфер и ширење на
опсег на информации од областа на

имот; услуги за раководење со имот кои се
однесуваат на трансакции со недвижен имот;

финансиски услуги; услуги за припејд картички
за телефонски јавувања; информациски,

вреднување на имот; управување со портфолио
за сопствености; управување со сопственост;

советодавни и консултантски услуги во врска со
сите
горенаведени
услуги

советодавни услуги кои се однесуваат на

кл.

сопственост врз недвижен имот; советодавни
услуги кои се однесуваат на вреднување на

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

недвижен имот; советодавни услуги кои се
однесуваат на корпоративен недвижен имот;

истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер; конверзија на

компјутеризирани информациски услуги кои се
однесуваат на недвижен имот; консултациски

податоци или документи од физички во
електронски медиум; консултантски услуги за

услуги кои се однесуваат на недвижен имот;

компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско

обезбедување информации кои се однесуваат
на недвижен имот; обезбедување информации

програмирање; поддршка и консултантски
услуги за управување со компјутерски системи,

кои се однесуваат на пазар на имоти; услуги за
истражување кои се однесуваат на стекнување

бази на податоци и апликации; обезбедување
на привремена употреба на не-превземачки

недвижен имот; услуги за истражување кои се
однесуваат на селекција на недвижен имот;

софтвер
и
апликации
за
управување,
лоцирање, активирање и одземање на
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со

недвижен

42

до

безбедна

научни

и

компјутеризирана

технолошки

услуги

и
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автентикација и дигитални акредитиви на уреди

и

за

(NFC);

електронски бази на податоци преку глобална

проектирање, развој, одржување и надоградба
на компјутерски хардвер и апликативен софтвер

компјутерска
мрежа
од
областа
на
верификација и автентикација на идентитет;

за мобилни дигитални уреди; проектирање,
развој,
одржување
и
надоградба
на

шифрирање и дешифрирање на податоци од
финансиски
информации;
услуги
за

превземачки
компјутерски
програми
и
апликативен софтвер за мобилни телефони и

автентикација
на
дигитален
потпис
за
автентикација на други, имено, шифрирање на

други

податоци

комуникација

дигитални

во

блиско

уреди

што

поле

овозможуваат

интернет,

и

имено,

обезбедување

интегритет

на

онлајн

податоци;

корисниците да пристапат до купони, ваучери,
ваучер кодови, намалувања, информации за

обезбедување за други шифрирани и дигитално
потпишани и автентицирани податоци за

споредби со цени, прегледи на производи,
линкови до малопродажни вебстрани од други,

употреба во издавање,
дигитални сертификати

и информации за попусти; проектирање, развој,
одржување и надоградба на превземачки

автентикација на документи; верификација,
автентикација, издавање, дистрибуција и

компјутерски програми и апликативен софтвер

управување со дигитални сертификати; услуги

што овозможува корисниците да пристапат до
промотивни понуди за продажба и да добијат

за техничка
компјутерско

парични награди што можат да се кредитираат
на нивната сметка преку системи за враќање

компјутерски мрежи, обработка на податоци,
безбедна
комуникација,
шифрирање
и

пари (cach-back); добавувач на апликативен
софтвер (ASP) со софтвер за примање, пренос

дешифрирање на податоци и безбедност на
локална
мрежа;
распространување
на

и прикажување ваучери, купони, ваучер кодови,

информации

специјални понуди, прегледи, информации за
производи, информации за споредба на цени,

мрежа од областа на компјутерски софтвер,
компјутерски хардвер, финансиски компјутерски

линкови до вебстрани, и примање и пренос на
податоци за купување на производи и услуги;

мрежи и локални мрежи; услуги за обработка на
податоци и верификација на податоци; услуги

добавувач на апликациски услуги со софтвер за
обезбедувување
информации
до

за складирање податоци и повикување на
податоци; услуги за складиштување на

потрошувачите во врска со попусти, ваучери и

податоци

специјални понуди за производи и услуги од
други; услуги на добавувач на апликациски

клиентот; изнајмување време на пристап до
компјутерска база на податоци; информациски,

услуги што се однесуваат за софтвер за
социјално вмрежување; графички дизајн за

советодавни и консултантски услуги во врска со
сите горенаведени услуги

компилација на веб страни на интернет;
информации поврзани со компјутерски хардвер

(210) TM 2017/911

или софтвер обезбедени онлајн од глобална
компјутерска мрежа или од интернет; креирање
и одржување веб-страни; хостинг на веб-страни

и

и валидација
од областа

консултација од
програмирање,

преку

областа на
финансиски

глобална

информации

за

компјутерска

профилот

на

(220) 22/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase, New York

за други; креирање на веб страни; дизајн,
креирање и хостинг на вебстрани на трговци;

10577, US

дизајн, креирање и хостинг на вебстрани за
плаќање сметки; услуги поврзани со компјутери

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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на
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пренос и репродукција на податоци вклучително
звук и слики; сметководствени машини; апарати
за следење,
финансиски

управување и анализа на
сметки
преку
глобална

компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и
софтвер, имено, за развој, одржување и
користење на локални и широко
компјутерски мрежи; системи за
(531) 26.01.06
(551) индивидуална

мемориски картички и системи за читање

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетни
носачи на податоци, дискови за снимање,
компактни дискови, ДВД-а и други дигитални
медии за снимање; механизми за апаратите
што се активираат со монети или жетони,
регистар каси, машини за сметање, опрема за
обработка
на
податоци,
компјутери;
компјутерски софтвер и компјутерски програми
(што се превземаат/наснимен компјутерски
софтвер); компјутерски оперативни програми,
наснимени; компјутерски хардвер и софтвер
(наснимен и/или што се превзема) за
олеснување и администирање на плаќања,
банкарство,
кредитни
картички,
дебитни
картички, платежни картички, машини со
автоматско одговарање, складирана вредност,
електронски трансфер на средства, електронски
плаќања, електронска обработка и пренос на
податоци за плаќање сметки, исплата на
готовина,
автентикација
на
трансакции,
пренасочување, услуги за авторизација и
порамнување, откривање и контрола на измами,
надомест на штети и услуги за шифрирање;
телекомуникациски и електрични апарати и
инструменти,
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имено,

појасни
читање

апарати

за

снимање,

податоци во мемории, имено, мемории од
интегрирани кола и мемории од банкарски
картички; електронски публикации што се
превземаат; печатарски апарати вклучително
печатарски апарати за системи за обработка на
податоци и системи за финансиски трансакции;
енкодери и декодери; модеми; компјутерски
хардвер и софтвер за олеснување платежни
трансакции по електронски пат преку безжични
мрежи, глобални компјутерски мрежи и/или
мобилни
телекомуникациски
уреди;
компјутерски
хардвер
и
софтвер
за
шифрирање, клучеви за шифрирање, дигитални
сертификати, дигитални потписи, софтвер за
сигурно складирање на податоци и повикување
и пренос на доверливи информации за
корисникот
банкарски

што
и

ги
користат
поединци,
финансиски
институции;

компјутерски софтвер и хардвер што ја
олеснува идентификацијата и автентикацијата
на уреди за комуникација во блиско поле (NFC)
и уреди за радио фрекфентна идентификација
(RFID); компјутерски хардвер и софтвер што
содржи дигитален паричник
кориснички информации на

кој складира
клиентите за

пристап до купони, ваучери, кодови од ваучери
и попусти кај трговците на мало и да добие
награди за лојалност и парични награди што
можат да се кредитираат на нивните сметки;
превземачки
компјутерски
програми
и
апликативен софтвер за мобилни телефони и
други дигитални уреди што содржат дигитален
паричник што овозможува корисниците да
пристапат до информации за споредба на цени,
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за

до

на платежни картички; читачи на магнетни

и

кодирани картички, читачи на картички што

информации за попусти; софтверска апликација
што се употребува во врска со безконтактни

носат
електронски податоци,
уреди за
електронска енкрипција, компјутерски хардвер,

платежни терминали со цел да им се овозможи
на трговците да прифаќаат безконтактни

компјутерски терминали, компјутерски софтвер
за употреба во финансиски услуги, банкарство и

мобилни трговски трансакции, безконтактна
презентација на акредитиви за лојалност, и

телекомуникациски индустрии; компјутерски
софтвер дизајниран да овозможи паметните

безконтактно откупување на купони, попусти,

картички да комуницираат со терминали и

намалувања, ваучери и специјални понуди;
софтверска
апликација
што
овозможува

читачи; компјутерски чипови вградени во
телефони и други комуникациски уреди;

трговците да доставуваат купони, попусти,
намалувања, ваучери и специјални понуди

телекомуникациска опрема; терминали
трансакции
на
место
на
купување

директно до мобилни телекомуникациски уреди
на потрошувачи доставени преку безконтактни

компјутерски софтвер за пренос, прикажување и
складирање трансакциски, идентификациски и

RFID

финансиски

малопродажни

или

производи,
веб-страни

NFC

апликација што
распоредуваат

линкови
од

комуникации;

други,

софтверска

овозможува трговците
паметни
постери

да
во

информации

за

употреба

за
и

во

финансиски
услуги,
банкарство
и
телекомуникациски
индустрии;
радио

малопродажни и големопродажни места во
продавници каде што потрошувачите ќе можат

фрекфентни
(транспондери);

да
ги
допрат
со
нивните
мобилни
телекомуникациски уреди за да пристапат до

апарати за верификација на автентикација на
наплатни
картички,
банкарски
картички,

купони,

кредитни

попусти,

намалувања,

специјални понуди
безконтактни RFID

ваучери

и

идентификациски
уреди
електронски верификациски

картички,

дебитни

картички

и

доставени по пат на
или NFC комуникации;

платежни картички; машини за издавање на
пари; компјутерски периферни уреди и

чипови со интегрирано коло за употреба во
мобилни телефони и NFC и RFID уреди;

електронски производи, имено, машини за
сметање, електронски организери, електронски

магнетни енкодирани картички и картички што
содржат чип со интегрирано коло (паметни

нотеси, џебни планери, мобилни телефони,
мобилни телефонски рачни сетови, таблет

картички); безбедносни енкодирани картички;

компјутери, дигитални читачи и персонални

картички енкодирани со безбедносни својства
за автентикациска намена; картички енкодирани

дигитални асистенти (PDA) и аларми; подлоги
за глувчиња; апарати за гаснење пожар; делови

со безбедносни својства за идентификациска
намена; картички импрегнирани со холограм

и опрема за сите горенаведени производи
кл. 35 рекламирање; водење на работење;

(енкодирани); наплатни картички, банкарски
картички, кредитни картички, дебитни картички,

управување со работи; канцелариски работи;
деловни советодавни услуги; деловни истраги;

чип картички, картички со складирана вредност,

агенции

картички што носат електронски податоци,
платежни картички и платежни картички сите

презентација на стоки на комуникациски медиум
за малопродажни цели; услуги за споредба на

енкодирани;
банкарски
картички,
имено,
магнетно енкодирани банкарски картички и

цени; организирање изложби за комерцијални
или рекламни цели; консултантски услуги за

банкарски картички што користат магнетна
меморија и мемории од интегирани кола; читачи

маркетинг; услуги за истражување на пазарот;
следење,
анализирање,
прогнозирање
и
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известување за односот на купувања од страна

при-пејд картички понудени преку картички со

на имателот на картичката; промовирање на

наснимена вредност, електронски кредитни и

продажба на производи и услуги од други по пат
на награди и стимулации генерирани во врска

дебитни трансакции, услуги за плаќање и
приказ на сметки, исплата на готовина,

со користењето на кредитни, дебитни и
платежни картички; деловно управување со

верификакција на чекови, уновчување на
чекови, услуги за машини со автоматско

програми за лојалност и наградување;
асистенција при трговско, индустриско и

одговарање и пристап до депозит, услуги за
авторизација и срамнување на трансакции,

деловно

подмирување

управување;

деловно

оценување;

трансакции,

управување

со

советодавни услуги за деловно управување;
маркетинг студии; статистички информации

готовина, срамнување на консолидирани
парични средства, процесирање консолидирани

(бизнис); подготовка за извештаи за сметки;
книговодство; деловни истражувања; односи со

спорови, финансиски услуги во врска со
складирање податоци и информациски услуги

јавност; објавување на рекламни текстови;
издавање на рекламни летоци; услуги за

за профилот на клиентот, и сродни услуги за
префрлање,
премин,

малопродажба

мобилни

срамнување/подмирување, и преместување на

телекомуникациски средства во врска со
обезбедување на кредитни картички и дебитни

парични средства од областа на платежни
картички, услуги за процесирање електронски

картички; услуги за малопродажба обезбедени
он-лајн, преку мрежи или други електронски

плаќања,
услуги за автентикација и
верификација на платежни трансакции, услуги

средства
користејќи
дигитализирани информации

за вредносна размена,
електронски
готовински

обезбедувањето

обезбедени

на

преку

кредитни

електронски
поврзани со
картички

и

имено, безбедни
трансакции
и

електронски готовински преноси преку јавна

дебитни картички; управување со компјутерски
бази на податоци; промовирање концерти и

компјутерска
електронско

културни настани за други, организирање
изложби што имаат комерцијални и рекламни

финансиски информации, имено податоци и
извештаи за кредитни и дебитни картички,

цели; рекламирање за превоз, патувања,
хотели, сместувања, храна и оброци, спортови,

услуги за електронски трансфер на парични
средства и размена на валути, услуги за

забава

знаменитости;

управување со финансиска проценка и ризик за

обезбедување информации што се однесуваат
на купување производи и услуги он-лајн преку

други од областа на потрошувачки кредит;
распостранување финансиски информации

интернет
и
управување

мрежи;
досиеа;

преку
глобална
компјутерска
мрежа,
финансиски
информации
направени
од

информациски, советодавни и консултантски
услуги поврзани со сите горенаведени услуги

компјутер со помош на безбедна информациска
компјутерска мрежа и советодавни услуги во

кл.

финансиски работи;

врска со сите претходно споменати услуги;

монетарни работи; работи со недвижен имот;
финансиски
консултации;
финансиски

обезбедување финансиски услуги за поддршка
на малопродажни услуги обезбедени преку

информации;
финансиско
спонзорирање;
финансиски услуги, имено, банкарство, услуги

мобилни телекомуникациски средства, имено,
платежни услуги преку безжични уреди;

за кредитни картички, услуги за дебитни
картички, услуги за наплатни картички, услуги за

обезбедување финансиски услуги за поддршка
на малопродажни услуги обезбедени он-лајн,

36

и

разгледување

други
компјутерски
со
финансиски

осигурување;
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преку електронски мрежи; финансиски анализи

употреба

и консултации; банкарски и кредитни услуги;

информации; услуги за вредносна размена,

услуги за банкарство, плаќање, кредити,
задолженија, наплата, исплата на готовина,

имено, безбедна размена на вредности,
вклучително и електронска готовина, преку

пристап до влогови со наснимена вредност;
верификација
на
чекови;
процесирање

компјутерски мрежи достапни преку паметни
картички; услуги за плаќање сметки кои се

финансиски трансакции како он-лајн преку
компјутерска база на податоци или преку

обезбедуваат преку вебсајт; електронско
банкарство преку глобална компјутерска мрежа,

телекомуникации тaка и на самото место на

електронско мобилно банкарство, услуги за

продажба;
услуги
на
финансиски трансакции

за
на

електронско плаќање што вклучува електронска
обработка и пренос на податоци за плаќање на

картички
преку
машини
за
автоматско
одговарање; обезбедување податоци за салдо,

сметките; услуги за финансиска клириншка куќа;
услуги за меѓубанкарски трансфер, имено,

влогови и повлекувања на парични средства на
носителите на картичките преку машини за

директни
трансфери

автоматско одговарање; услуги за финансиско

информации за банкарски сметки по телефон;

срамнување и финансиска авторизација во
врска со процесирањето на финансиски

он-лајн банкарство; финансиски услуги кои се
обезбедуваат преку телефон и по пат на

платежни трансакции; услуги за патничко
осигурување; издавање и откупување на

глобална компјутерска мрежа или интернет;
финансиски услуги, имено, обезбедување

патнички чекови и патнички ваучери; услуги за
автентикација на плаќачот; верификација на

безконтактни мобилни плаќања преку трговци
на малопродажни, онлајн и големопродажни

финансиски

локации;

процесирање
од носители

информации;

одржување

на

на

електронско

дигитализирани

банка-до-банка
на
пари
и

финансиски

електронски
обезбедување

услуги,

имено,

финансиски досиеа; услуги за плаќање од
оддалечено место; услуги за електронски

обезбедување дигитален паричник на облак
што складира информации за сметката на

паричници со наснимена вредност, услуги за
електронско плаќање и услуги за авторизација

потрошувачот за пристап до купони, ваучери,
ваучер кодови и намалувања кај малопродажни

на трансакции и и срамнување; обезбедување
услуги за задолженија и кредити со помош на

продавници и да добие награди за лојалност
или парични награди што можат да се

радио

кредитираат на нивните сметки преку систем за

фреквентни

(транспондери);
задолженија и

идентификациски

за
на

враќање пари (cash-back); услуги за недвижен
имот; проценка на недвижен имот; управување

комуникациски и телекомуникациски уреди;
обезбедување финансиски услуги за поддршка

со инвестиции во недвижен имот; инвестициски
услуги за недвижен имот; услуги за осигурување

на малопродажните услуги обезбедени преку
средства
за
мобилни
телекомуникации,

на недвижен имот; осигурување за сопственици
на имот; услуги за осигурување кои се

вклучително

однесуваат на имот; финансирање за недвижен

и

обезбедување
кредити со

уреди

услуги

за

услуги
помош

плаќање

преку

безжични уреди; процесирање кредитни
дебитни
трансакции
по
телефонска

и
и

имот; посредување за недвижен имот;
проценување недвижен имот; услуги на агенции

обезбедување
поддршка
на

за недвижен имот; вреднување недвижен имот;
администрација
со
недвижен
имот;

малопродажните услуги обезбедени он-лајн,
преку мрежи или други електронски средства со

администрација со финансиски работи кои се
однесуваат на недвижен имот; обезбедување

телекомуникациска
врска;
финансиски
услуги
за
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заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои

плаќања,

се однесуваат на развој на недвижен имот;

дебитни

услуги за финансиско посредување за
недвижен имот; финансиски услуги кои се

информациски, советодавни и консултантски
услуги во врска со сите горенаведени услуги

однесуваат на недвижен имот и згради;
финансиски услуги за купување недвижен имот;

кл. 38 телекомуникации; услуги за мобилна
телекомуникација; услуги на телекомуникации

уредување договори за заеми гарантирани со
недвижен
имот;
уредување
заедничка

на база на интернет; услуги за податочни
комуникации; електронски пренос на податоци

сопственост на недвижен имот; уредување на

преку глобална мрежа за далечинска обработка

обезбедување
финансиски
средства
купување недвижен имот; асистенција

за
во

на податоци, влучувајќи го интернетот; услуги
за пренос, обезбедување или прикажување на

аквизиција и интереси на недвижен имот;
капитални инвестиции во недвижен имот; услуги

информации од компјутерски складирани банки
на податоци или преку интернет од областа на

за инвестиции во комерцијална сопственост;
финансиски услуги кои се однесуваат на

финансиски услуги; пренос на податоци преку
користење на електронска обработка на слика

стекнување на имот; финансиски услуги кои се

преку мобилна телефонска врска; услуги за

однесуваат на продажба на имот; финансиско
вреднување на слободен имот; финансиско

електронска пошта, праќање и примање пораки;
услуги за емитување преку телевизија, радио и

вреднување на имот кој е под закуп; уредување
на изнајмување недвижен имот; уредување

интернет; обезбедување
пристап
до
безбедна

закуп на недвижен имот; лизинг на сопственост;
лизинг на недвижен имот; лизинг на слободен

информациска мрежа за трансфер и ширење на
опсег на информации од областа на

имот; услуги за раководење со имот кои се

финансиски услуги; услуги за припејд картички

однесуваат на трансакции со недвижен имот;
вреднување на имот; управување со портфолио

за телефонски јавувања; информациски,
советодавни и консултантски услуги во врска со

за сопствености; управување со сопственост;
советодавни услуги кои се однесуваат на

сите
кл. 42

сопственост врз недвижен имот; советодавни
услуги кои се однесуваат на вреднување на

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

недвижен имот; советодавни услуги кои се

истражувања;

однесуваат на корпоративен недвижен имот;
компјутеризирани информациски услуги кои се

компјутерски хардвер и софтвер; конверзија на
податоци или документи од физички во

однесуваат на недвижен имот; консултациски
услуги кои се однесуваат на недвижен имот;

електронски медиум; консултантски услуги за
компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско

обезбедување информации кои се однесуваат
на недвижен имот; обезбедување информации

програмирање; поддршка и консултантски
услуги за управување со компјутерски системи,

кои се однесуваат на пазар на имоти; услуги за

бази на податоци и апликации; обезбедување

истражување кои се однесуваат на стекнување
недвижен имот; услуги за истражување кои се

на привремена употреба на не-превземачки
софтвер
и
апликации
за
управување,

однесуваат на селекција на недвижен имот;
финансирање на хипотеки и претворање на

лоцирање, активирање и одземање на
автентикација и дигитални акредитиви на уреди

имот во ликвидни средства; консултациски
услуги што се однесуваат на решенија за

за комуникација во блиско поле (NFC);
проектирање, развој, одржување и надоградба
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на компјутерски хардвер и апликативен софтвер

верификација и автентикација на идентитет;

за мобилни дигитални уреди; проектирање,

шифрирање и дешифрирање на податоци од

развој,
одржување
и
надоградба
превземачки
компјутерски
програми

финансиски
автентикација

на
и

информации;
услуги
на
дигитален
потпис

за
за

апликативен софтвер за мобилни телефони и
други дигитални уреди што овозможуваат

автентикација на други, имено, шифрирање на
податоци
и
интегритет
на
податоци;

корисниците да пристапат до купони, ваучери,
ваучер кодови, намалувања, информации за

обезбедување за други шифрирани и дигитално
потпишани и автентицирани податоци за

споредби со цени, прегледи на производи,

употреба

линкови до малопродажни вебстрани од други,
и информации за попусти; проектирање, развој,

дигитални сертификати од
автентикација на документи;

одржување и надоградба на превземачки
компјутерски програми и апликативен софтвер

автентикација, издавање, дистрибуција и
управување со дигитални сертификати; услуги

што овозможува корисниците да пристапат до
промотивни понуди за продажба и да добијат

за техничка
компјутерско

парични награди што можат да се кредитираат

компјутерски мрежи, обработка на податоци,

на нивната сметка преку системи за враќање
пари (cach-back); добавувач на апликативен

безбедна
комуникација,
шифрирање
и
дешифрирање на податоци и безбедност на

софтвер (ASP) со софтвер за примање, пренос
и прикажување ваучери, купони, ваучер кодови,

локална
мрежа;
информации преку

специјални понуди, прегледи, информации за
производи, информации за споредба на цени,

мрежа од областа на компјутерски софтвер,
компјутерски хардвер, финансиски компјутерски

линкови до вебстрани, и примање и пренос на

мрежи и локални мрежи; услуги за обработка на

податоци за купување на производи и услуги;
добавувач на апликациски услуги со софтвер за

податоци и верификација на податоци; услуги
за складирање податоци и повикување на

обезбедувување
информации
до
потрошувачите во врска со попусти, ваучери и

податоци; услуги за складиштување
податоци и информации за профилот

специјални понуди за производи и услуги од
други; услуги на добавувач на апликациски

клиентот; изнајмување време на пристап до
компјутерска база на податоци; информациски,

услуги што се однесуваат за софтвер за

советодавни и консултантски услуги во врска со

социјално вмрежување; графички дизајн за
компилација на веб страни на интернет;

сите горенаведени услуги

информации поврзани со компјутерски хардвер
или софтвер обезбедени онлајн од глобална

(210) TM 2017/912

во

издавање,

и

валидација

консултација од
програмирање,

областа
на
верификација,

областа на
финансиски

распространување
на
глобална компјутерска

на
на

(220) 22/09/2017

компјутерска мрежа или од интернет; креирање
и одржување веб-страни; хостинг на веб-страни

(442) 31/12/2017
(731) Dunlop International Limited
Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, Dorking

за други; креирање на веб страни; дизајн,

Road, Leatherhead, Surrey, KT22 8JB, GB

креирање и хостинг на вебстрани на трговци;
дизајн, креирање и хостинг на вебстрани за

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

плаќање сметки; услуги поврзани со компјутери
и интернет, имено, обезбедување онлајн

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

електронски бази на податоци преку глобална
компјутерска
мрежа
од
областа
на

(540)

Трговски марки

на
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(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)
(531) 24.15.21;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 индустриски хемиски производи, лепливи
материи наменети за индустријата базирани на
вода, термопластични лепливи материи (hotmelt
adhesives) за употреба во индустријата,
лепливи материи наменети за индустријата

(591) сина, крем, кафена, сива и бела
(531) 11.01.02;11.03.04;25.01.19

базирани на разредувачи, хемиски производи
што се користат во индустријата

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа

(210) TM 2017/913

(220) 22/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Dunlop International Limited
Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, Dorking

на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе,
крем за кафе, пијалоци од кафе со млеко,
замена за млеко

Road, Leatherhead, Surrey, KT22 8JB, GB

(210) TM 2017/916

(740) Друштво за застапување од областа на

(442) 31/12/2017
(731) Celgene Corporation

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(220) 22/09/2017

86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DUNLOP
(551) индивидуална

ЗЕПОЗИЈА

(510, 511)
кл. 1 индустриски хемиски производи, лепливи

(551) индивидуална
(510, 511)

материи наменети за индустријата базирани на
вода, термопластични лепливи материи (hotmelt

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба при
лекување на леукемија, автоинфламоторна

adhesives) за употреба во индустријата,
лепливи материи наменети за индустријата

болест, автоимуна болест, болест на крвта, рак,

базирани на разредувачи, хемиски производи

мултиплекс склероза, улцеративен колитис,
артритис, мускулно-скелетни и кожни болести;

што се користат во индустријата

фармацевтски препарати, имено, цитокин
инхибиторни лекови; фармацевтски препарати

(210) TM 2017/915

кои го модулираат имунолошки систем
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(551) индивидуална
(210) TM 2017/917

(220) 22/09/2017

(510, 511)

(442) 31/12/2017
(731) Celgene Corporation

кл. 30 колач (ароми за колач, со исклучок на
есенцијални масла); колач (прашок за колач);

86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

колач (тесто за колач); колач (украси за колач)
што
се
за
јадење

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 обработка (административна обработка
на нарачките за купување); административна
обработка

ОЗАВАНА
(551) индивидуална
(510, 511)

на

нарачките

лекување на леукемија, автоинфламоторна
болест, автоимуна болест, болест на крвта, рак,

купување

кл. 39
испорачување стоки; испорачување
стоки порачани по пошта
(210) TM 2017/920

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба при

за

(220) 26/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles,

мултиплекс склероза, улцеративен колитис,
артритис, мускулно-скелетни и кожни болести;

California 90015, US

фармацевтски препарати, имено, цитокин
инхибиторни лекови; фармацевтски препарати

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кои го модулираат имунолошки систем
(210) TM 2017/919

HERBALIFEGO

(220) 26/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги АМАРЕТИ

(551) индивидуална
(510, 511)

ДОЛЧЕ ДООЕЛ Скопје
ул.Наум Наумовски Борче бр. 50-локал 9,

кл. 9 апликации за комјутерски софтвери што
се однесуваат на здравјето и благосостојбата,

Скопје, MK

размена на вести и информации во областа на

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ

здравјето,
маркетинг

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

претпријатија, едукација што се однесува на
обезбедување на обука и забава, спортски и

исхраната,
фитнес,
мрежен
и развој на мали и средни

културни активности; електронски публикации
кл. 35 услуги за помош на другите со директен
маркетинг, рекламирање, водечка генерација,
процесирање на нарачки, и процесирање на
плаќања; услуги за управување со електронски
податоци поврзани со управување со тежината,
здравјето на луѓето и фитнес, мрежен
(591) виолетова, светло розева, розева и темно
розева
(531) 02.09.01;27.05.08

Трговски марки

маркетинг и развој на мали бизниси; услуги на
малопродажба што се нудат онлајн во врска со
додатоци во исхраната во форма на прав,
капсула,

или

таблета

направени

од
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преработени масла, масти и јаткасти плодови,

здравјето,

храна и ужинки направени од преработени

маркетинг

исхраната,

и

средни

масла, масти и јаткасти плодови, закуска,
ужинки што содржат варени јаткасти плодови,

претпријатија; образование; обезбе
спортски и културни активности

забава;

закуски кои содржат сушени јаткасти плодови,
закуски што содржат печени зрна соја, закуски

(210) TM 2017/921

што содржат протеини, протеини во прав за
исхрана на човекот, супи, препарати за

(442) 31/12/2017
(731) IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED

правење супа, супа од зеленчук, млеко, млечни

185 Park Street, London, SE1 9DY, GB

пијалоци, млечни производи; услуги на
малопродажба што се нудат онлајн во врска со

(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

протеини за исхрана на човекот, протеин за
исхрана на човекот во форма на протеини во

(540)

и

развој

фитнес,
на

мали

мрежен

(220) 26/09/2017

прав со можност да содржат минерали,
витамини и билни состојки (не за медицинска
употреба), месо, риби, екстракти од месо од
живина и дивеч, маслени масти за јадење, но не
вклучувајќи намази; услуги на малопродажба
што се нудат онлајн во врска со кафе, чај,
какао, чоколадо и пијалоци базирани на кафе,
чај и какао, чоколадо, зачини, безалкохолни
пијалоци и во прав или концентрирани
препарати за правење безалкохолни пијалоци,
пијалоци во прав и мешавини на пијалоци врз
основа на производите од класа 30 за употреба
во исхраната и здравствени режими на исхрана,
ужинки.закуски; услуги на малопродажба што се
нудат онлајн во врска со прашок за правење
пијалоци, безалкохолни пијалоци, минерали и
газирани води и други безалкохолни пијалоци,
сирупи и други препарати за правење пијалоци,
пијалоци спремни за пиење за употреба во
исхраната и здравствени режими на исхрана;
услуги на малопродажба што се обезбедуваат
онлајн во врска со овошни пијалоци и овошни
сокови и други препарати за правење пијалоци,
спремни

за

пиење,

концентрирани,

или

безалкохолни пијалоци во прав, мешавини за
пијалоци во прав , пијалоци за спорт и тренинг
за атлетика, спортски пијалоци кои содржат
протеини,
минерали
и
витамини
кл. 41 обезбедување образовни услуги преку
размена на вести и информации во областа на
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531) 26.02.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
услуги

услуги за рекпамирање и промоција;
за односи со јавност; услуги за

истражување на пазарот; организирање на
настани за комерцијални рекламни цели; услуги
за рекламирање и промоција и информативни
услуги поврзани со нив; сите достапни он-лајн
преку компјутерска база на податоци или на
интернет; услуги за набавка за други (купување
на добра и услуги за други) во класа 35;
консултантски услуги за бизнис менаџмент и
организирање, услуги за бизнис консалтинг и
бизнис

информации,

сите

поврзани

со

претходнонаведените
услуги
кл. 41 организирање и договарање на забавни,
социјални (друштвени) и спортски настани;
услуги за набавка на билети за забавни,
социјални (друштвени) и спортски настани
кл. 42 консултантски и дизајнерски услуги;
дизајнирање на брошури, разгледници, пратки,
материјали за продажба, графика за излози и
Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

ентериери и други промотивни материјали;
дизајнирање на пакети; услуги за истражување

(210) TM 2017/923

и развој; услуги за дизајн; но не вкпучувајќи
дизајн на купони, ваучери за подароци,

(442) 31/12/2017
(731) АРС СТУДИО Тамара ДООЕЛ Скопје

безбедносни ситеми против измама, и облека

ул.Максим Горки бр. 31А влез 1-кат 1/бр.2,
MK

(210) TM 2017/922

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(220) 26/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED
185 Park Street, London, SE1 9DY, GB
(740) Борко Бајалски, адвокат

(220) 27/09/2017

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)

IRIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
услуги

услуги за рекпамирање и промоција;
за односи со јавност; услуги за

истражување на пазарот; организирање на
настани за комерцијални рекламни цели; услуги
за рекламирање и промоција и информативни
услуги поврзани со нив; сите достапни он-лајн
преку компјутерска база на податоци или на
интернет; услуги за набавка за други (купување
на добра и услуги за други) во класа 35;
консултантски услуги за бизнис менаџмент и
организирање, услуги за бизнис консалтинг и
бизнис информации, сите поврзани со
претходнонаведените
услуги
кл. 41 организирање и договарање на забавни,
социјални (друштвени) и спортски настани;
услуги за набавка на билети за забавни,
социјални (друштвени)

и спортски настани

кл. 42 консултантски и дизајнерски услуги;
дизајнирање на брошури, разгледници, пратки,
материјали за продажба, графика за излози и
ентериери и други промотивни материјали;
дизајнирање на пакети; услуги за истражување
и развој; услуги за дизајн; но не вкпучувајќи
дизајн

на

купони,

ваучери

за

(591) црвена, бела
(531) 26.04.18;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, материјали за обука и настава (освен
апарати)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на книги, списанија, канцелариски прибор,
училишен
прибор
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата;
активности

забава;

(210) TM 2017/925

спортски

и

културни

(220) 27/09/2017
(442) 31/12/2017

(731) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, FR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

подароци,

безбедносни ситеми против измама, и облека

Трговски марки
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електронски цигари; течности за електронски
цигари;

производи

од

тутун

наменети

за

загревање
(210) TM 2017/927

(591) сина, бела, светло сина, жолта, темно
сина, црна, маслинесто зелена, зелена
(531) 08.03.10;11.03.20;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

(220) 27/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Приватна здравствена установа Специјална болница по гинекологија и
акушерство ПЛОДНОСТ Битола
ул. Асном бр. 9, 7000, Битола, MK
(540)

млеко, сирење и млечни производи,

масла и масти за јадење
(591) бела и црвена
(210) TM 2017/926

(220) 27/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(531) 26.01.16;26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 управување со електронски бази на
податоци за пациенти, обезбедување на
организациски совети на лекарите и аптеки,
болници, фармацевски компании и други групи
во
здравствениот
потрошувачи/корисници и

сектор,
советување на

корисници од областа на здравството,
посредување помеѓу трети лица и банки за
земање и чување на матични клетки, увоз-извоз
во
врска
со:
козметички
производи,
фармацевтски

и

ветеринарни

препарати,

санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции (што се користат во
медицината), храна за бебиња, козметика за
бебиња, пумпи за измолзување, медицински
(531) 26.11.05;26.11.06;26.11.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;
производи од тутун; замена за тутун (не е за
медицински цели); пури, цигарилоси; запалки;
кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање
цигари, обвивки за цигари, филтери за цигари;
џебен апарат за виткање цигари; рачни машини
за полнење на тутун во хартиени обвивки;
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мебел,
медицински
апарати,
фластери,
материјали за завои кои се користат при
вршење
кл.
кл.

39
42

на

медицински

услуги

превоз со амбулантна кола
научни и технолошки услуги и

истражувања и планирање поврзано со нив,
услуги на научно истражување за медицински
цели, услуги на анализа (хемиска анализа),
бактериолошки истражувања, истражувања во
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козметологијата, истражување и развој на нови

маркетинг, обезбедување деловни информации

производи, истражување во хемијата, хемиски

преку веб страници, обезбедување он лајн

услуги
кл. 44 медицински услуги, услуги на хигиена и

пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги, обработка на текстови, објавување

разубавување на луѓе или животни, болници,
болници за закрепнување, закрепнување

рекламни текстови, огласување со плаќање по
клик,
рекламирање,
рекламни
огласи,

(болници
заштита,

телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на
страници
за
рекламни
цели

за закрепнување), здравствена
клиники
(медицински
клиники),

медицинска

помош,

медицински

клиники,

кл. 38 електронска пошта, комуникации по пат

негување болни луѓе, пластична хирургија,
помош при породување [акушерство], психолози

на компјутерски терминали, сметач (пренос на
пораки и слики со сметач) телефонски услуги,

(услуги на психолози), терапија (физикална
терапија), услуги на вештачко оплодување,

телеграфски служби, давање услуги за
приклучување кон глобални компјутерски мрежи

услуги на инвитро оплодување, фармацевтски
совети, физиотерапија, хирургија (пластична

(интернет), испраќање пораки, обезбедување
кориснички пристап на глобална компјутерска

хирургија)

мрежа (провајдери на

(210) TM 2017/930

телекомуникациска
врска
на
глобална
компјутерска мрежа, пренесување на слики и

(220) 28/09/2017

услуги)обезбедување

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за издавање и маркетинг

пораки со помош на компјутер, пренос на
честитки
преку
интернет

ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, MK

кл. 41 пишување текстови што не се рекламни
текстови, образовни услуги, подготвување

(540)

настава, забава, спортски и др.активности,
обезбедување користење на он лајн видеакои
не можат да се превземат, обезбедување он

(591) црвена и бела

лајн публикации
данлодираат

(531) 26.04.18;27.05.02
(551) индивидуална

кл. 42 графички услуги, давање простор за веб
(интернет страници), хостирање компјутерски

(510, 511)

сајтови(веб сајтови)

кл. 16
весници, фотографии, канцелариски
материјал( меморандуми), печатарски букви,

(210) TM 2017/931

клишиња, печатени публикации, плакати од
хартија или картон, кеси, листови хартија

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за издавање и маркетинг

(канцелариски материјал) папки за хартија,
печатени материјали, печатени публикации,

ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, MK

плика,

(540)

честитки

што

не

можат

да

се

(220) 28/09/2017

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, пишување рекламни
текстови, канцелариски работи, дизајнирање
рекламен
материјал,
дистрибуција
на
примероци, изнајмување рекламен простор,
компјутерско

рекламирање

Трговски марки
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пораки со помош на компјутер, пренос на
честитки

преку

интернет

кл. 41 пишување текстови што не се рекламни
текстови, образовни услуги, подготвување
настава, забава, спортски и др.активности,
обезбедување користење на он лајн видеакои
не можат да се превземат, обезбедување он
лајн публикации што не можат да се
(591) црвена и бела

данлодираат

(531) 27.05.02;27.05.21
(551) индивидуална

кл. 42 графички услуги, давање простор за веб
(интернет страници), хостирање компјутерски

(510, 511)
кл. 16
весници, фотографии, канцелариски

сајтови(веб сајтови)

материјал( меморандуми), печатарски букви,

(210) TM 2017/932

клишиња, печатени публикации, плакати од
хартија или картон, кеси, листови хартија

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за издавање и маркетинг

(канцелариски материјал) папки за хартија,
печатени материјали, печатени публикации,

ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, MK

плика,
кл. 35

(540)

честитки
огласување, водење на работење,

(220) 28/09/2017

управување со работи, пишување рекламни
текстови, канцелариски работи, дизајнирање
рекламен
материјал,
дистрибуција
на
примероци, изнајмување рекламен простор,
компјутерско рекламирање преку интернет,
маркетинг, обезбедување деловни информации
преку веб страници, обезбедување он лајн
пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги, обработка на текстови, објавување
рекламни текстови, огласување со плаќање по
клик,
рекламирање,
рекламни
огласи,
телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на
страници
за
рекламни
цели
кл. 38 електронска пошта, комуникации по пат
на компјутерски терминали, сметач (пренос на
пораки и слики со сметач) телефонски услуги,
телеграфски служби, давање услуги за
приклучување кон глобални компјутерски мрежи
(интернет), испраќање пораки, обезбедување
кориснички пристап на глобална компјутерска
мрежа (провајдери на услуги)обезбедување
телекомуникациска

врска

на

глобална

компјутерска мрежа, пренесување на слики и
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(591) црвена и бела
(531) 27.05.02;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
весници, фотографии, канцелариски
материјал( меморандуми), печатарски букви,
клишиња, печатени публикации, плакати од
хартија или картон, кеси, листови хартија
(канцелариски материјал) папки за хартија,
печатени материјали, печатени публикации,
плика,
кл. 35

честитки
огласување, водење на работење,

управување со работи, пишување рекламни
текстови, канцелариски работи, дизајнирање
рекламен

материјал,

дистрибуција

на

примероци, изнајмување рекламен простор,
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рекламирање

преку

интернет,

маркетинг, обезбедување деловни информации
преку веб страници, обезбедување он лајн
пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги, обработка на текстови, објавување
рекламни текстови, огласување со плаќање по
клик,
рекламирање,
рекламни
огласи,
телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на
страници

за

рекламни

цели

кл. 38 електронска пошта, комуникации по пат
на компјутерски терминали, сметач (пренос на
пораки и слики со сметач) телефонски услуги,
телеграфски служби, давање услуги за
приклучување кон глобални компјутерски мрежи
(интернет), испраќање пораки, обезбедување
кориснички пристап на глобална компјутерска
мрежа (провајдери на услуги)обезбедување
телекомуникациска
врска
на
глобална
компјутерска мрежа, пренесување на слики и
пораки со помош на компјутер, пренос на
честитки
преку
интернет
кл. 41 пишување текстови што не се рекламни
текстови,

образовни

услуги,

подготвување

настава, забава, спортски и др.активности,
обезбедување користење на он лајн видеакои

(531) 28.03.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе; чај; пијалоци што се на основа на
чај; шеќер; бонбони; мед; слатки; бисквити; леб;
пици; парени полнети земички; jiaozi (кнедли);
пролетни ролати; житни преработки; тестенини
за исхрана; пуканки; скроб за храна; сладолед;
сол за конзервирање храна; оцет; соја-сос;
додатоци

на

јадења;

квасец;

ароматични

подготовка за храна; глутен за исхрана;
мирудии за смекнување месо, за употреба во
домаќинствата; средства за стврднување биена
павлака
(210) TM 2017/934

(220) 28/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Велевска Ирина
ул.„Иван Хаџиниколов“ бр. 199а, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

не можат да се превземат, обезбедување он
лајн публикации што не можат да се
данлодираат
кл. 42 графички услуги, давање простор за веб
(интернет страници), хостирање компјутерски
сајтови(веб сајтови)
(531) 01.15.24;27.05.07;27.05.13
(210) TM 2017/933

(220) 28/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Beijing Daoxiangcun Foodstuff Co., Ltd
No. 19, Dongzhimennei Street, Dongcheng

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

козметички

производи;

сапуни;

District, Beijing, CN

парфимерија; есенцијални масла, лосиони за
коса; козметика од свежо овошје и зеленчук,

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

дехидрирани и живи билки; органски козметички
производи; бадемов сапун; бадемово масло,

(540)

бадемово

млеко

за

козметичка

употреба;

етерични екстракти; екстракти од билки; масла
за козметичка употреба; путер за тело
кл. 5

Трговски марки
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прехранбени

производи

употреба;

прехранбени

за

медицинска

производи

за

медицинска
употреба
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал, водење дејност (служби за давање
совети за водење на
дејности
(консултации
дејностите),

одделни дејности),
за
водење
на

дејности

(професионални

консултации), демонстрација на производи,
огласување и рекламирање, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), промоција, пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација),

рекламна

хроника,

ширење

рекламен материјал; услуги на увоз - извоз и
трговија на големо и мало со: козметички
производи; сапуни; парфимерија; есенцијални
масла, лосиони за коса; козметика од свежо
овошје и зеленчук, дехидрирани и живи билки;
органски козметички производи; бадемов сапун;
бадемово

масло,

бадемово

млеко

употреба; путер за тело; фармацевстки
производи, диететски прехранбени производи
за
медицинска
употреба;
прехранбени
производи за медицинска употреба
(220) 29/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) Amgen Inc. (Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2017/939

(220) 29/09/2017

(442) 31/12/2017
(731) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

за

козметичка употреба; етерични екстракти;
екстракти од билки; масла за козметичка

(210) TM 2017/937

(531) 26.13.25
(551) индивидуална

КУПУВАЈ МУДРО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
анализа на цени, бизнис истражување,
дистрибуција на примероци, малопродажба
(презентација на стоки преку комуникациски
медиуми за малопродажба), услуги при трговија

California 91320-1799, US

на големо и мало и увоз-извоз со: кафе, чај,
какао и вештачко кафе; ориз; тапиока и саго;

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

брашно и производи од жито; леб; колачи и

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

слаткарски производи; сладолед, шеќер, мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф;

(540)

оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз;
спојување, за доброто на другите, на производи
овозможувајќи им на корисниците полесно да ги
видат и купат тие стоки од продавници, преку
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каталози, пошта или со помош на електронски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

медиуми, преку веб-сајтови

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2017/949

(220) 05/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Винарска Визба Попова Кула АД Демир
Капија
Булевар на виното бр.1, Демир Капија, MK
(540)

(591) тиркизна, црна и бела
(531) 26.01.06;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени материјали, имено, реклами,
билтени, брошури, постери, канцелариски
материјал и банери (транспаренти / барјаци) од
областите
на
здравството,
медицината,
фармацевтските производи и фармацевтската
индустрија
кл. 44 обезбедување информации во областите
на здравството, медицината, фармацевтските

(591) црна, црвена
(531) 07.01.01;26.11.12;27.05.17
(551) индивидуална

производи и фармацевтската индустрија

(510, 511)

(210) TM 2017/967

кл. 33
кл. 43

алкохолни пијалаци (освен пиво)
услуги на обезбедување храна и

пијалаци; привремено сместување

(220) 09/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) СЕАВУС ДООЕЛ
ул. 11-ти Октомври бр. 33А, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2017/962

(220) 06/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Галинос фарм Доо Скопје

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул. Антон Попов 1-3/27, Скопје, MK
(540)

PLANTIGMIN/ПЛАНТИГМИН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2017/963

(220) 06/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey
Corporation
One Merck Drive, Whitehouse Station, 08889
New Jersey, US
Трговски марки

(591) црвена, зелена, бела и црна
(531) 24.17.05;24.17.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 академии [образование]; тренинг (обука);
конференции

(организирање

и

водење
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конференции);
водење

конгреси

конгреси);

(организирање

и

интернет;одржување

компјутерски

за

програми;следење на компјутерски системи со

образование; он-лајн публикување електронски
книги и списанија; организирање натпревари

далечински пристап;следење на компјутерски
системи за откривање дефекти;следење на

[образование или забава]; организирање
изложби за културни или образовни цели;

компјутерски
неовластен

практична обука [демонстрирање]; објавување
текстови, со исклучок на рекламни текстови;

податоци;сигурносно копирање на податоци
вон-страната;аутсорсинг даватели на услуги во

организирање и водење на работилници [обука]

областа на информатичката технологија;дизајн

кл. 42
компјутерски решенија;компјутерско
програмирање;компјутерски
програми

на
амбалажи
(услуги
амбалажи);контролирање

(изработка на компјутерски програми);анализа
на компјутерски системи;компјутерски системи

квалитетот;компјутерски бази
(обновување
компјутерски

(програмирање
компјутерски
ситеми);компјутерски програми (советување за

податоци);истражување
и
развој
за
други;обезбедување алатки за пребарување по

компјутерски програми);заштита на компјутери

интернет;серверски

од вируси (услуги за заштита на компјутери од
вируси);советување
за
компјутерска

услуга [ЅааЅ];премерување;истражувања во
техниката;технички
проекти
(проучување

технологија;советување
за
компјутерска
безбедност;компјутерски хардвер (советување

технички
проекти);техничко
пишување;технолошки консултации;советување

на полето на компјутерски хардвер);конверзија
на податоци од физички на електронски

за телекомуникациска технологија;компјутерски
програми (осовременување на компјутерските

носачи;размена на компјутерски програми и

програми);советување за веб дизајн

податоци
[конверзија
која
не
е
физичка];одржување (креирање и одржување)

(210) TM 2017/968

веб [интернет] страници за други;креирање и
дизајнирање на мрежно базирани индекси на

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство трговија

информации
за
други
[информатички
технолошки услуги];советување за безбедност

градежништво транспорт угостителство и
услуги ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с.

на

Скудриње, Маврово и Ростуше

податоци;услуги

информирање

за

податоците;дигитализирање
[скенирање];умножување
програми;електронско
податоци;електронско

енкрипција
на

на

документи
компјутерски

складирање
на
следење на личните

системи
пристап

за откривање
или
кршење

за

на
на

дизајн

на
на

на податоци
бази
на

хостинг;софтвер

како

(220) 10/10/2017

Населено место и без уличен систем бр 1,
Скудриње, Маврово и Ростуше, MK
(540)

податоци за откривање на кражба на идентитет
преку
интернет;електронско
следење
на
активноста на кредитни картички за откривање
измама
преку
интернет;советување
за
информатичка технологија (IТ);обезбедување
информации за компјутерска технологија и
програмирање
преку
вебстраница;инсталирање
програми;советување
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кл. 34 тутун;производи за пушачите;кибрити
(210) TM 2017/972

(220) 12/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Levi Strauss & Co.
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San
Francisco, California 94111, US

(210) TM 2017/982

(220) 12/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) BMJ Industries FZCO
P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al

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

Khaimah, AE

(540)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(540)

(591) црвена, бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, чизми, чевли и влечки, особено
спортска облека, панталони, кошули, јакни и
палта за мажи, жени и деца
(210) TM 2017/981

(220) 12/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) BMJ Industries FZCO
P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al
Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, бела, сина
(531) 26.01.18;27.05.17;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;производи за пушачите;кибрити
(210) TM 2017/983

(220) 13/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Каунт дооел Скопје
ул.50-та Дивизија бр.36, Скопје, MK
(540)

(591) сина, портокалова, жолта, виолетова
(531) 26.11.12;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
книговодство,
сметководство,
советување за бизнис работење и организација,
(591) сина, златна, црна
(531) 26.11.12;27.05.02;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

професионално бизнис консултирање, услуги за
пријавување
данок
кл. 41

организирање и водење семинари,

организирање

и

водење

на

работилници,
415 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

практична

обука,

подучување

кл. 43

услуги на обезбедување храна и

кл. 45 услуги за изработка на правни документи

пијалаци, ресторани, слаткарници, кафетерии

(210) TM 2017/985

(210) TM 2017/989

(220) 16/10/2017

(220) 17/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) ХСХ ГРУП ДОО Скопје

(442) 31/12/2017
(731) INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje,

ул. Бела Камен 65 б, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

d.o.o
Likozarjeva ulica 14, 1000, Ljubljana, SI

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) светло сина, темно сина, портокалова,
бела
(531) 24.01.11;27.05.25
(551) индивидуална

(591) црна, бела
(531) 02.01.11;02.01.23;27.05.08;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци, ресторани, слаткарници, кафетерии
(210) TM 2017/986

(220) 16/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) ХСХ ГРУП ДОО Скопје
ул. Бела Камен 65 б, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35 подготовка на документи во врска со
бизнис; аутсорсинг услуги (поддршка за
бизниси); професионално бизнис консултирање
во врска со обработка на лични податоци и
заштита на приватноста; бизнис информации во
врска со заштита на лични податоци и заштита
на
кл. 41

приватноста
обуки во врска со заштита на лични

податоци
и
заштита
на
приватноста;
организирање и водење конференции во врска
со заштита на лични податоци и заштита на
приватноста;
организирање
и
водење
работилници (обука) во врска со заштита на
лични податоци и заштита на приватноста;
организирање и водење семинари во врска со
заштита на лични податоци и заштита на
приватноста; издавање професионални и
информативни публикации во врска со заштита
на лични податоци и заштита на приватноста;
он-лајн публикување во врска со заштита на

(591) црна, бела
(531) 24.01.13;27.05.22
(551) индивидуална

лични податоци и заштита на приватноста
кл. 42 сертифицирање во полето на заштита на
лични податоци и заштита на приватноста;
истражување и контрола на квалитет во полето

(510, 511)
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на заштита на лични податоци и заштита на

заштита на приватноста; бизнис информации во

приватноста; тестирање, анализа и евалуација

врска со заштита на лични податоци и заштита

за други во полето на заштита на лични
податоци и заштита на приватноста; тестирање,

на
кл. 41

анализа и евалуација за други во полето на
заштита на лични податоци и заштита на

податоци
и
заштита
на
приватноста;
организирање и водење конференции во врска

приватноста во врска со сертифицирањето;
мониторинг во полето на заштита на лични

со заштита на лични податоци и заштита на
приватноста;
организирање
и
водење

податоци

приватноста

работилници (обука) во врска со заштита на

кл. 45 правни услуги во полето на заштита на
лични податоци и заштита на приватноста;

лични податоци и заштита на приватноста;
организирање и водење семинари во врска со

прегледување на стандарди и пракси за
осигурување за имплементација со законите и

заштита на лични податоци и заштита на
приватноста; издавање професионални и

регулативите во полето на заштита на лични
податоци и заштита на приватноста; правно

информативни публикации во врска со заштита
на лични податоци и заштита на приватноста;

истажување во полето на заштита на лични

он-лајн публикување во врска со заштита на

податоци и заштита на приватноста; правни
совети во полето на заштита на лични податоци

лични податоци и заштита на приватноста
кл. 42 сертифицирање во полето на заштита на

и заштита на приватноста; услуги за подготовка
на правни документи во полето на заштита на

лични податоци и заштита на приватноста;
истражување и контрола на квалитет во полето

лични податоци и заштита на приватноста

на заштита на лични податоци и заштита на
приватноста; тестирање, анализа и евалуација

(210) TM 2017/990

за други во полето на заштита на лични

и

заштита

на

(220) 17/10/2017

приватноста
обуки во врска со заштита на лични

(442) 31/12/2017
(731) INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje,

податоци и заштита на приватноста; тестирање,
анализа и евалуација за други во полето на

d.o.o
Likozarjeva ulica 14, 1000, Ljubljana, SI

заштита на лични податоци и заштита на
приватноста во врска со сертифицирањето;

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

мониторинг во полето на заштита на лични
податоци
и
заштита
на
приватноста

(540)

кл. 45 правни услуги во полето на заштита на
лични податоци и заштита на приватноста;
прегледување на стандарди и пракси за
осигурување за имплементација со законите и
регулативите во полето на заштита на лични

(591) светло сина, темно сина, портокалова,
бела

податоци и заштита на приватноста; правно
истажување во полето на заштита на лични

(531) 24.01.11;27.05.25

податоци и заштита на приватноста; правни

(551) индивидуална
(510, 511)

совети во полето на заштита на лични податоци
и заштита на приватноста; услуги за подготовка

кл. 35 подготовка на документи во врска со
бизнис; аутсорсинг услуги (поддршка за

на правни документи во полето на заштита на
лични податоци и заштита на приватноста

бизниси); професионално бизнис консултирање
во врска со обработка на лични податоци и

(210) TM 2017/991

Трговски марки
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(442) 31/12/2017

на истите; услуги за индустриски анализи и

(731) L'OREAL

истражувања;

14 rue Royale, , 75008, Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

компјутерски хардвер и софтвер; особено
обезбедување
привремена
употреба
на

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

софтвер што не може да се превземе од
областа на човечките ресурси што им

GARNIER BOTANIC THERAPY

проектирање

и

развој

на

овозможува на корисниците да спроведат
онлајн евалуација на и да ги подобрат
лидерските

и

менаџерските

способности,

(531) 27.05.13
(551) индивидуална

перформансите во работата и развојот во
работата, и вештини за регрутирање, анализа и

(510, 511)
кл. 3 препарати за нега на кожата и косата

евалуација
(210) TM 2017/993

(210) TM 2017/992

(220) 17/10/2017

(220) 17/10/2017
(442) 31/12/2017

(442) 31/12/2017
(731) Горан Цивкароски
Горно Соње, ул. 10 бр. 56, Сопиште, MK

(300) 302017000047323 03/05/2017 IT
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

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

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

(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) сина, жолта
(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
особено консултантски услуги поврзани со
регрутирање на персонал; регрутирање на
персонал;
услуги
за
регрутирање
на
професионалци;

услуги

за

пребарување,

(531) 17.01.09;24.15.13;27.05.25;27.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)

пронаоѓање, регрутирање, избор и поставување
на лица за високо поставени управувачки

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за

функции; услуги за посредување во областа на
селекција
и
регрутирање
на
персонал

мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

замени за тутун (кои не се користат во

активности

медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
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течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелница, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/994

(220) 17/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) црна, бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел за домаќинство и канцелариски
мебел
кл. 35 продажба на големо и мало на мебел за
домаќинство и канцелариски мебел

CHESTERFIELD REMIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за

(210) TM 2017/996

(220) 18/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за туризам, трговија и услуги
ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;

ул. Никола Вапцаров бр. 22 - Центар, Скопје,
MK

замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;

(540)

производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за

(531) 01.01.05;03.07.06;27.05.24

цигари, пепелница, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/995

кл. 43 хотели - услуги на обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување

(220) 18/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) ДТППТ НИКОМ Стевче дооел Скопје
ул. Ванчо Мицков 55, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2017/997

(220) 18/10/2017
(442) 31/12/2017

(300) 55695/2017 08/05/2017 CH
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

Трговски марки
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

за загревање на цигари или тутун со цел за

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

ослободување

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

никотин
никотин

на

аеросоли

кои

содржат

за инхалација;раствори со течен
за електронски цигари;артикли за

пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелница, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(531) 17.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/1008

(220) 19/10/2017

кл. 34 цигари кои содржат повисоко количество
на тутун, поцврсто спакуван

(442) 31/12/2017
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(210) TM 2017/999

(220) 18/10/2017

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

(442) 31/12/2017

(540)

(300) 50990/2017 26/05/2017 AT
(731) Philip Morris Products S.A.

GLIKA

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(531) 16.03.13;27.05.17

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

(554)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2017/1013

(220) 19/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS
(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(531) 06.03.01;26.04.03;27.05.17

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи
од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во
прав;замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цигари;производи

од

цели);електронски
тутун
за

загревање;електронски уреди и нивни делови
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деликатеси

и

слатки,

пекарски

производи, бисквити, колачи, кекс со интегрални

(210) TM 2017/1017

житарици

(442) 31/12/2017
(300) 55201/2017 25/04/2017 CH
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(210) TM 2017/1014

(220) 19/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac

(220) 24/10/2017

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

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) темно и светло сина, црвена, бела, жолта
и кафена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црвена, темно црвена

кл. 30
деликатеси и слатки, пекарски
производи, бисквити, колачи, кекс со интегрални

(531) 25.01.19;26.07.19;29.01.12
(551) индивидуална

житарици

(510, 511)

(210) TM 2017/1016

(220) 20/10/2017

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за

(442) 31/12/2017
(731) ТП Леблебеџија Мулири Антик 1961

мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;

Имер Нејази Бехадини
ул Илинденска бр. 172, Тетово, MK

замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;

(540)

производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за

(591) црвена и бела
(531) 24.01.15;27.05.24

цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со
кафе, суво овошје, зрнести производи и зачини
Трговски марки
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(220) 24/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
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Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/1019

(220) 24/10/2017
(442) 31/12/2017

(300) 55204/2017 25/04/2017 CH
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) светло сина, бела и сива
(531) 25.01.19;26.07.09;29.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/1020

(220) 24/10/2017

(442) 31/12/2017
(300) 55203/2017 25/04/2017 CH
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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(531) 25.01.19;26.07.09;27.05.13;29.01.12
(591) светло кафена, бела, портокалова
(531) 25.01.19;26.07.09;29.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/1021

(220) 24/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/1022

(220) 24/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(540)

Трговски марки
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(531) 25.01.19;26.07.09;29.01.12
(551) индивидуална

(591) сина, бела и сива
(531) 25.01.19;26.07.09;29.01.12

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи

(551) индивидуална
(510, 511)

од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за

џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;

мотање на цигари, тутун за луле, тутун за

замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;

џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во

производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари

медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски

или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со

уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли

течен никотин за електронски цигари; артикли

кои содржат никотин за инхалација; раствори со

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за

течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) TM 2017/1023

(220) 24/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(210) TM 2017/1024

(220) 24/10/2017

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

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

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

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(540)
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кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли

(591) зелена, бела и црна
(531) 25.01.19;26.07.09;29.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во
медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски
уреди и нивни делови за загревање на цигари
или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

кои содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/1026

(220) 20/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey
Corporation
One Merck Drive, Whitehouse Station, 08889
New Jersey, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/1025

(220) 24/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) тиркизна, црна и бела
(531) 26.01.06;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени материјали, имено, реклами,
билтени, брошури, постери, канцелариски
материјал и банери (транспаренти / барјаци) од

CHESTERFIELD BLONDE
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

областите
на
здравството,
медицината,
фармацевтските производи и фармацевтската
индустрија
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кл. 44 обезбедување информации во областите

конференции),

на здравството, медицината, фармацевтските

водење конгреси), семинари (организирање и

производи и фармацевтската индустрија

водење семинари), симпозиуми (организирање
и водење симпозиуми), организирање саемски

(210) TM 2017/1027

манифестации, организирање и спроведување
на едукативни форуми, практично обучување

(220) 24/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Ана Чучкова Стефановски
бул. Партизански Одреди 155/2-47, 1000,

конгреси

/демонстрирање/,
(организирање и

(организирање

работилници,
водење на

и

разговори
разговори),

Скопје, MK

слободно време (услуги врзани за исполнување

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

на слободното време), туторство, објавување
текстови, со исклучок на рекламни текстови

(540)
(210) TM 2017/1028

(220) 24/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) КИППЕР МАРКЕТ
Браќа Миладинови 178, Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) црвена, виолетова, црна, бела
(531) 05.03.13;27.05.17

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал, водење дејност (служби за давање
совети за водење на
дејности
(консултации

одделни дејности),
за
водење
на

дејностите),
дејности
(професионални
консултации), јавно мислење (испитување на
јавното
мислење),
објавување
рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување и

(591) зелена, црна, бела
(531) 05.03.15;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

дејности

кл. 29
конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, туршија; туршија,

(советување за организирање на дејностите),
пропагандни дејности, проучување на пазарот

лута и многу зачинета; феферони; кисела зелка;
корнишини; цвекло, конзервирано; печурки;

(маркетинг),
(уредување

ајвар;

рекламирање,

организирање

рекламна
на рекламна

документација
документација),

рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни
огласи (ширење на рекламни огласи), водење

слатко;

желе;

џемови;

компоти

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
услуги на трговија на големо и мало и увоз-

комерцијална

извоз со: конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, туршија; туршија,

администрација, канцелариски работи, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,

лута и многу зачинета; феферони; кисела зелка;
корнишини; цвекло, конзервирано; печурки;

печатени
примероци/
кл. 41
образовни услуги од областа на

ајвар; слатко; желе; џемови; компоти

психологијата: обука, подготвување настава,
конференции
(организирање
и
водење

(210) TM 2017/1029

на

комерцијални
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(442) 31/12/2017
(731) КИППЕР МАРКЕТ

(591) бела, жолта, портокалова

Браќа Миладинови 178, Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 9 софтвер за мобилни апликации, мобилни
апликации
за
превземање
(симнување);

(531) 01.15.11;26.13.25;27.05.17

компјутерски
апликациски
софтвер;
компјутерски апликациски софтвер за мобилни
уреди; компјутерски апликациски софтвер за
(591) жолта, портокалова, црвена, црна, бела
(531) 27.01.12;27.05.02

мобилни телефони, софтверска апликација за
употреба со мобилни уреди, (cloud) клауд

(551) индивидуална

сервери, (cloud) клауд компјутерски софтвер,
апликациски
софтвер
за
(cloud)
клауд

(510, 511)
кл. 30 какао производи и чоколада, какао крем

компјутерски услуги, софтвер за споделување
на
податоци

производи, блок чоколади, крем банани (банани
прелиени со чоколади); крем пудинг, колачи,

кл.

пралини, бонбони, кекси, вафли, житни барови,
слаткарски
производи

38

услуги

на

телекомуникација

и

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

рекламирање, водење на работењето;

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

услуги на трговија на големо и мало и увозизвоз со: какао производи и чоколада, какао

лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и

крем производи, блок чоколади, крем банани
(банани прелиени со чоколади); крем пудинг,

системи; услуги на електронска пошта; услуги

кл. 35

колачи, пралини, бонбони, кекси, вафли, житни
барови, слаткарски производи
(210) TM 2017/1030

(220) 24/10/2017
(442) 31/12/2017

(731) Коцев Тодорче
ул. Коле Неделковски бр. 3-8, 1000, Скопје,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија
или сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на
асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

Трговски марки
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телекомуникациски мрежни премини и услуги на

хостирање (хостинг), складирање и одржување

поврзување со протокол на пренос на рамка

на web сајтови, web центри, електронска пошта,

заради пренос на податоци; услуги на пренос на
пакет од електронски податоци; услуги на

електронски групи, лист сервери како и на
дигитална содржина и податоци на трети лица;

комутација на гласот, податоци, видео и
мултимедиа; овозможување телекомуникациско

услуги на провајдери на апликативни услуги
(АСП),
имено,
хостирање
компјутерски

поврзување
на
компјутеризирани

софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација
во
областа
на

безжична

интернет
и
на
други
комуникации, податоци и
мрежа;

обезбедување

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на

мултикориснички
пристап
на
безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во

услуги; обезбедување услуги на складирање на
електронски
податоци
за
трети
лица;

областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување

(210) TM 2017/1031

независни телекомуникациски и компјутерски

(220) 25/10/2017

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

услуги, особено, обезбедување бесплатни
услуги и услуги на насочување на повиците;

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

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на видео и

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

аудио

конференции

и

конференции

на

телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен

RISE

пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на

(551) индивидуална
(510, 511)

интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи

сообраќајот помеѓу преносници на интернет

од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за

сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42
развој и дизјанирање на мобилни

џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав;
замени за тутун (кои не се користат во

апликации, услуги за услуги на хостирање на
web страници, услуги на дизајнирање на web

медицински
цели);
електронски
цигари;
производи од тутун за загревање; електронски

страни, работа на електронски информациски
мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во

уреди и нивни делови за загревање на цигари

на

или тутун со цел за ослободување на аеросоли
кои содржат никотин за инхалација; раствори со

технологии,
компјутерско
телекомуникација,

течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

комуникациски
мрежи,
компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на центри на

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за

податоци и глобални комуникациски мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

мотање на цигари, запалки, кибрити

областа
информативни
програмирање,
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(210) TM 2017/1032

(220) 25/10/2017

(540)

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(591) црна, златножолта, црвена, бела, сина

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

(531) 24.09.02;24.09.16;27.05.25
(551) индивидуална

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови,
чешли и сунѓери, четки, прибор за чистење,
челични
жици
за
стружење,
стаклени
производи, порцелански и керамички предмети
што не се вклучени во други класи
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
(210) TM 2017/1034

(531) 14.05.21;26.04.12;27.05.24
(551) индивидуална

(220) 25/10/2017

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи

(442) 31/12/2017
(731) NOBEL ILAC SAN, VE TICARET A.S.
Inkilap Mah. Akcakoca Sok. no. 10 Umraniye,

од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за

34768, Istanbul, TR

мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, цигари кои содржат мешавина

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,
адвокат

од тутун и каранфилче; мешавини на тутун,
вода и сол (Snus); замени за тутун (кои не се

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

користат во медицински цели); електронски
цигари; производи од тутун за загревање;
електронски

уреди

и

нивни

делови

за

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

SEFPOTEC
(551) индивидуална
(510, 511)

никотин за инхалација; раствори со течен
никотин за електронски цигари; артикли за

кл. 5 фармацевтски производи

пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за

(210) TM 2017/1035

(220) 26/10/2017

цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.

мотање на цигари, запалки, кибрити

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(210) TM 2017/1033

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

(220) 25/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за трговија и услуги РСИ
МРЕЖА ДООЕЛ Скопје

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(540)

бул.Б.С. Бато бр. 37-2/2, Скопје, MK
Трговски марки
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за
мотање на цигари, тутун за луле, тутун за
џвакање, бурмут, цигари кои содржат мешавина
(531) 05.13.07;26.11.13;27.05.17

од тутун и каранфилче; мешавини на тутун,
вода и сол (Snus); замени за тутун (кои не се
користат во медицински цели); електронски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за

цигари; производи од тутун за загревање;
електронски уреди и нивни делови за

мотање на цигари, тутун за луле, тутун за

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

џвакање, бурмут, цигари кои содржат мешавина
од тутун и каранфилче; мешавини на тутун,

никотин за инхалација; раствори со течен
никотин за електронски цигари; артикли за

вода и сол (Snus); замени за тутун (кои не се
користат во медицински цели); електронски

пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

цигари; производи од тутун за загревање;
електронски уреди и нивни делови за

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори со течен
никотин за електронски цигари; артикли за
пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/1036

(210) TM 2017/1037

(220) 26/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) КАМФУД ДООЕЛ Скопје
ул. Индустриска бб, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 26/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) темно сина, светло сина, темно зелена,
светло зелена, жолта, портокалова
(531) 02.07.23;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен

(531) 27.05.17

материјал, водење дејност (служби за давање
совети за водење на одделни дејности),
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(консултации

дејностите),

дејности

за

водење

на

(организирање

и

водење

на

разговори),

(професионални

разонода, семинари (организирање и водење

консултации), демонстрација на производи,
изложби (организирање на изложби) во

семинари),
симпозиуми
(организирање
и
водење на симпозиуми), слободно време

комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување

(услуги врзани за исполнување на слободното
време), организирање саемски манифестации,

на јавното мислење), манекени (манекенски
услуги) во рекламни промовирачки цели на

приредби, изложби, туторство, услуги на
преведување, услуги на спортски кампови,

продажбата, објавување рекламни текстови,

театарска

обработка
на
рекламирање,

градини
кл. 43

текстови,
огласување
и
организирање
дејности

продукција,

услуги

на

зоолошки

услуги за подготвување храна и

(советување за организирање на дејностите),
организирање на изложби, плакатирање и

пијалаци, привремено сместување, кафетерии,
изнајмување
простори
за
состаноци,

огласување, промоција (продажба за трето
лице), пропагандни дејности, проучување на

изнајмување на
(резервирање на

привремени сместувања
привремено сместување),

пазарот (маркетинг), рекламна документација

изнајмување

простории

(уредување на рекламна документација),
рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни

организирање забави, кетеринг услуги на
градинки (дневен престој за деца), услуги на

огласи (ширење на рекламни огласи), водење
на
комерцијални
работи,
комерцијална

снек барови, ресторани, ресторани за брзо и
постојано
послужување
(шанк-барови),

администрација, канцелариски работи, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,

ресторани за самопослужување

печатени

(210) TM 2017/1038

примероци/

на

и

мебел

за

(220) 26/10/2017

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни

(442) 31/12/2017
(731) Colgate - Palmolive Company, A Delaware

активности, академии (обука), гимнaстичка
обука, детски градинки, дискотеки (услуги на

Corporation
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

дискотеките),
забавни
паркови,
изложби
(организирање изложби) во културни или

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,

воспитни цели, клубови (услуги на клубови)

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

/забава/, конгреси (организирање и водење
конгреси), модни агенции за уметници, музејски

(540)

услуги /презентација, изложби/, објавување
текстови /текстови кои не се рекламни/,

COLGATE SENSITIVE PRORELIEF SMART WHITE

образовни информации, образовни испитувања,
услуги на забавувачи, услуги од областа на

(551) индивидуална

образование и забава, издавање на опрема за

(510, 511)

играње, издавање на сценографии, натпревари
(организирање натпревари) /обука или забава/,

кл. 3
немедицинска паста за заби и
немедицинска течност за плакнење усна

организирање и спроведување на едукативни
форуми, планирање приеми /забава/, практично

шуплина

обучување
(одржување

(210) TM 2017/1040

/демонстрирање/,
на
приредби),

Трговски марки

приредби
разговори

(220) 27/10/2017
(442) 31/12/2017
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(731) Vivus, Inc.

(731) Стопанска банка а.д. Битола

900 E. Hamilton Ave., Suite 550 Campbell CA

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, Битола,

95008, US

MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

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

SPEDRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(591) зелена, црна
(531) 03.11.07;27.05.25

(210) TM 2017/1041

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 27/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Alberto-Culver International, Inc.

кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ
07632, US

недвижен

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

имот

кл.
38
телекомуникации,
телекомуникациски услуги и

а
особено
електронски

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

преноси на звук, податоци, мулти-медиа,
графички, видео, фото, аудио и сродни

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

информации кои се однесуваат на банкарски,
финансиски, инвестициони и осигурителни
услуги

TRESEMME
(551) индивидуална

кл. 41
образовни услуги;подготвување на
наставата;забава;спортски
и
културни
активности

(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални масла;
дезодоранси и антипреспиранти; продукти за
нега на коса; бои за коса, фарби за коса,
лосиони за коса, препарати за виткање коса,
шампони, регенератори, спрејови за коса, пудри
за коса, преливи за коса, лакови за коса, пена

(210) TM 2017/1043

(220) 27/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) Стопанска банка а.д. Битола
ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, Битола,
MK

за коса, глазури за коса, гелови за коса,

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

навлажнувачи за коса, течност за коса,
третмани за зачувување на коса, третмани за

(540)

дехидратација на коса, масла за коса, тоник за
коса, креми за коса, препарати за капење и/или
туширање; немедицински тоалетни препарати;
препарати за нега на кожа; козметика
(210) TM 2017/1042

(220) 27/10/2017
(442) 31/12/2017
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(591) зелена, црна
(531) 03.11.07;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
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осигурување;

монетарни

работи;

недвижен
кл.
38

финансиски работи;

работи

поврзани

телекомуникации,

телекомуникациски
преноси на звук,

имот
особено

а

услуги и електронски
податоци, мулти-медиа,

графички, видео, фото, аудио и сродни
информации кои се однесуваат на банкарски,
финансиски,
услуги
кл. 41

(540)

за

инвестициони

и

осигурителни

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

образовни услуги;подготвување на

наставата;забава;спортски
активности
(210) TM 2017/1049

и

културни

апарати за обработка на податоци;

софтверски апликации за паметни телефони, за
превземање; компјутерски периферни уреди;
таблет
компјутери;
паметни
очила
(smartglasses);
интелегентни
часпвници

(220) 30/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје
ул. Славка Димкова бр. 67, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(smartwatches); уред за препознавање на лице;
скали; паметни телефони; прибор за користење
на телефоните без раце; уред за мрежни
комуникации; уреди за носење за мерење
параметри при физичка активност; маски за
паметни
телефони;
заштитни
филмови
адаптирани за паметни телефони; мрежни

(540)

рутери;
телевизиски
апарати;
слушалки;
видеокамери; автомобилски видео рекордери;
сет-топ

бокс;

пар

слушалки

за

виртуелна

реалност;
звучни
кутии;
фотоапарати
[фотографија]; стапови за предна камера
[рачно-држечки моноподи]; апарати за вршење
анализа
на
воздухот;
поврзани
алки
(591) бела, жолта, црвена, сина

[инструменти за мерење]; електрични мрежи
(материјали за електрични мрежи) [жици,

(531) 05.05.21;27.05.02
(551) индивидуална

кабли];

USB

кабли;

електрични

адаптери;

(510, 511)
кл. 32
безалкохолни пијалоци;пијалоци од

утикачи, приклучоци и други контактори
[електрични контакти]; адаптери за напојување;

овошје

30 очила; електрични инсталации за заштита од
кражба; Power bank (уред за полнење батерија);

и

овошни

сокови;сирупи

и

препарати за производство на пијалоци

други

батерии, електрични; полначи за електрични
(210) TM 2017/1050

(220) 30/10/2017

(442) 31/12/2017
(731) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.
Meizu Technology Building, Technology &
Innovation Coast Zhuhai, Guangdong, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Трговски марки

батерии
кл. 35 рекламирање; презентација на стоки
преку
комуникациски
медиуми,
за
малопродажба; организриање трговски саеми
за
комерцијални
или
рекламни
цели;
обезбедување на бизнис информации преку веб
сајт; комерцијална администрација за издавање
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лиценци за стоки и услуги за други лица;

конзервирани;желеа,

промовирање на продажба за трети лица;

млеко

обезбедување на он-лајн пазар за купувачи и
продавачи на производи и услуги; агенции за

павлака, сирење, кашкавал;масла и масти за
јадење;брашно и производи од жито, леб,

увоз и извоз; систематизација на информации
во компјутерските бази на податоци; ажурирање

производи од тесто и слатки;тестенини,
тестенини за исхрана, вермичели, резанки од

и одржување на податоците во компјутерските
бази на податоци

тесто
кл. 43

и

млечни

џемови,

компоти;јајца,

производи;јогурт,

кисела

услуги на обезбедување храна и

пијалаци; привремено сместување; ресторани,
(210) TM 2017/1060

кафетерии, хотели

(220) 02/11/2017

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за приозводство на млеко и
млечни производи, трговија на големо и

(210) TM 2017/1061

(220) 02/11/2017

мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА
ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ

(442) 31/12/2017
(731) Друштво за производство на млеко и
млечни производи, трговија на големо и

ул. Гоце Делчев бр.46, Кравари, MK

мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА

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

ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ
ул. Гоце Делчев бр.46, Кравари, MK

(540)

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

(591) бела, сина
(531) 27.05.01;27.05.24

(591) бела, сина
(531) 27.05.04;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; печурки, сушени,
конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; јогурт, кисела
павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за
јадење,
урда
кл.
35
рекламирање,
работењето;управување

водење

на
со

работата;канцелариски
работи;услуги
при
производство, увоз-извоз и трговија на големи и
мало со: Месо, риба, живина и дивеч;месни
преработки;конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук;печурки, сушени,
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи; јогурт, кисела
павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за
јадење,
урда
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување
со
работата;
услуги
при
производство, увоз-извоз и трговија на големи и
мало со: млеко и млечни производи; јогурт,
кисела павлака, сирење, кашкавал; масла и
масти за јадење, урда
(210) TM 2017/1062

(220) 02/11/2017
(442) 31/12/2017

Трговски марки
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(731) Друштво за производство на млеко и

ул. Наум Охридски бр. 2 а, Скопје, MK

млечни производи, трговија на големо и

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА
ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

ул. Гоце Делчев бр.46, Кравари, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, кафена
(531) 05.07.06;26.01.15;26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, светло и темно сина, жолта, црвена,
зелена, кафена, сива, црна
(531) 03.04.02;05.09.17;08.03.08

кл.
30
чоколадо,
слатки,
бонбони
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со чоколадо, слатки, бонбони

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 разни видови на сирење, кашкавал
(210) TM 2017/1090

(220) 13/11/2017

(442) 31/12/2017
(731) ЧОКОЛАРТ ДООЕЛ Скопје

Трговски марки
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510)
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37

TM 2017/0412

38

TM 2017/0802

35

TM 2017/0847

35

TM 2017/1028

37

TM 2017/0487

38

TM 2017/0846

35

TM 2017/0853

35

TM 2017/1029

37

TM 2017/0488

38

TM 2017/0909

35

TM 2017/0854

35

TM 2017/1037

37

TM 2017/0499

38

TM 2017/0910

35

TM 2017/0862

35

TM 2017/1050

37

TM 2017/0516

38

TM 2017/0911

35

TM 2017/0863

35

TM 2017/1060

37

TM 2017/0524

38

TM 2017/0930

35

TM 2017/0869

35

TM 2017/1061

37

TM 2017/0555

38

TM 2017/0931

35

TM 2017/0871

35

TM 2017/1090

37

TM 2017/0630

38

TM 2017/0932

35

TM 2017/0873

36

TM 2014/0929

37

TM 2017/0641

38

TM 2017/1030

35

TM 2017/0875

36

TM 2017/0187

37

TM 2017/0678

38

TM 2017/1042

35

TM 2017/0876

36

TM 2017/0458

37

TM 2017/0684

38

TM 2017/1043

35

TM 2017/0881

36

TM 2017/0630

37

TM 2017/0729

39

TM 2016/0952

35

TM 2017/0885

36

TM 2017/0661

37

TM 2017/0734

39

TM 2017/0111

35

TM 2017/0891

36

TM 2017/0692

37

TM 2017/0785

39

TM 2017/0187

35

TM 2017/0893

36

TM 2017/0693

37

TM 2017/0786

39

TM 2017/0441

35

TM 2017/0894

36

TM 2017/0766

37

TM 2017/0796

39

TM 2017/0453

35

TM 2017/0895

36

TM 2017/0778

37

TM 2017/0839

39

TM 2017/0499

35

TM 2017/0896

36

TM 2017/0789

37

TM 2017/0858

39

TM 2017/0521

35

TM 2017/0897

36

TM 2017/0790

37

TM 2017/0859

39

TM 2017/0638

35

TM 2017/0902

36

TM 2017/0805

37

TM 2017/0869

39

TM 2017/0640

35

TM 2017/0907

36

TM 2017/0807

37

TM 2017/0874

39

TM 2017/0669

35

TM 2017/0909

36

TM 2017/0809

37

TM 2017/0881

39

TM 2017/0677

35

TM 2017/0910

36

TM 2017/0837

37

TM 2017/0907

39

TM 2017/0745

35

TM 2017/0911

36

TM 2017/0875

38

TM 2017/0239

39

TM 2017/0746

35

TM 2017/0919

36

TM 2017/0893

38

TM 2017/0240

39

TM 2017/0759

35

TM 2017/0920

36

TM 2017/0894

38

TM 2017/0241

39

TM 2017/0786

35

TM 2017/0921

36

TM 2017/0895

38

TM 2017/0242

39

TM 2017/0837
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39

TM 2017/0853

41

TM 2017/0665

42

TM 2017/0641

43

TM 2017/0386

39

TM 2017/0876

41

TM 2017/0682

42

TM 2017/0657

43

TM 2017/0387

39

TM 2017/0919

41

TM 2017/0686

42

TM 2017/0682

43

TM 2017/0442

39

TM 2017/0927

41

TM 2017/0687

42

TM 2017/0685

43

TM 2017/0489

40

TM 2015/0640

41

TM 2017/0688

42

TM 2017/0692

43

TM 2017/0508

40

TM 2017/0251

41

TM 2017/0715

42

TM 2017/0693

43

TM 2017/0521

40

TM 2017/0524

41

TM 2017/0738

42

TM 2017/0729

43

TM 2017/0533

40

TM 2017/0868

41

TM 2017/0812

42

TM 2017/0757

43

TM 2017/0539

40

TM 2017/0869

41

TM 2017/0846

42

TM 2017/0766

43

TM 2017/0557

40

TM 2017/0875

41

TM 2017/0865

42

TM 2017/0802

43

TM 2017/0558

41

TM 2014/0929

41

TM 2017/0875

42

TM 2017/0805

43

TM 2017/0574

41

TM 2015/0640

41

TM 2017/0902

42

TM 2017/0807

43

TM 2017/0623

41

TM 2015/1282

41

TM 2017/0920

42

TM 2017/0809

43

TM 2017/0661

41

TM 2016/0977

41

TM 2017/0921

42

TM 2017/0839

43

TM 2017/0677

41

TM 2017/0078

41

TM 2017/0922

42

TM 2017/0909

43

TM 2017/0684

41

TM 2017/0128

41

TM 2017/0923

42

TM 2017/0910

43

TM 2017/0686

41

TM 2017/0220

41

TM 2017/0930

42

TM 2017/0911

43

TM 2017/0734

41

TM 2017/0239

41

TM 2017/0931

42

TM 2017/0921

43

TM 2017/0759

41

TM 2017/0240

41

TM 2017/0932

42

TM 2017/0922

43

TM 2017/0792

41

TM 2017/0241

41

TM 2017/0967

42

TM 2017/0927

43

TM 2017/0812

41

TM 2017/0242

41

TM 2017/0983

42

TM 2017/0930

43

TM 2017/0814

41

TM 2017/0243

41

TM 2017/0989

42

TM 2017/0931

43

TM 2017/0837

41

TM 2017/0245

41

TM 2017/0990

42

TM 2017/0932

43

TM 2017/0843

41

TM 2017/0246

41

TM 2017/0992

42

TM 2017/0967

43

TM 2017/0845

41

TM 2017/0247

41

TM 2017/1027

42

TM 2017/0989

43

TM 2017/0847

41

TM 2017/0248

41

TM 2017/1037

42

TM 2017/0990

43

TM 2017/0853

41

TM 2017/0457

41

TM 2017/1042

42

TM 2017/0992

43

TM 2017/0860

41

TM 2017/0484

41

TM 2017/1043

42

TM 2017/1030

43

TM 2017/0900

41

TM 2017/0485

42

TM 2015/1282

43

TM 2015/0815

43

TM 2017/0949

41

TM 2017/0508

42

TM 2016/0729

43

TM 2015/0816

43

TM 2017/0985

41

TM 2017/0521

42

TM 2016/0952

43

TM 2015/0970

43

TM 2017/0986

41

TM 2017/0556

42

TM 2016/0977

43

TM 2016/1222

43

TM 2017/0996

41

TM 2017/0574

42

TM 2017/0078

43

TM 2017/0200

43

TM 2017/1037

41

TM 2017/0617

42

TM 2017/0251

43

TM 2017/0201

43

TM 2017/1060

41

TM 2017/0618

42

TM 2017/0360

43

TM 2017/0202

44

TM 2016/0952

41

TM 2017/0619

42

TM 2017/0457

43

TM 2017/0206

44

TM 2017/0300

41

TM 2017/0623

42

TM 2017/0512

43

TM 2017/0207

44

TM 2017/0655

41

TM 2017/0661

42

TM 2017/0513

43

TM 2017/0208

44

TM 2017/0837

41

TM 2017/0662

42

TM 2017/0611

43

TM 2017/0256

44

TM 2017/0861

41

TM 2017/0663

42

TM 2017/0612

43

TM 2017/0257

44

TM 2017/0873

41

TM 2017/0664

42

TM 2017/0630

43

TM 2017/0385

44

TM 2017/0875
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44

TM 2017/0927

45

TM 2016/0977

45

TM 2017/0612

45

TM 2017/0989

44

TM 2017/0963

45

TM 2017/0078

45

TM 2017/0685

45

TM 2017/0990

44

TM 2017/1026

45

TM 2017/0256

45

TM 2017/0821

45

TM 2015/1282

45

TM 2017/0611

45

TM 2017/0983

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

"AKOVA IMPEX" Drustvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo

MK/T/ 2017/816

„Зетрако Трејдинг“ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/832

A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED

MK/T/ 2017/645

A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED

MK/T/ 2017/646

Ablynx N.V.

MK/T/ 2016/788

Ablynx N.V.

MK/T/ 2016/789

Alberto-Culver International, Inc.

MK/T/ 2017/1041

Alm Group Sh.p.k.

MK/T/ 2017/728

Amgen Inc. (a Delaware corporation)

MK/T/ 2017/642

Amgen Inc. (Delaware corporation)

MK/T/ 2017/771

Amgen Inc. (Delaware corporation)

MK/T/ 2017/772

Amgen Inc. (Delaware corporation)

MK/T/ 2017/937

Amouage SAOC

MK/T/ 2017/650

Amouage SAOC

MK/T/ 2017/522

ANFARM HELLAS SA

MK/T/ 2017/258

ANFARM HELLAS SA

MK/T/ 2017/259

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.
a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware

MK/T/ 2017/795

Beijing Daoxiangcun Foodstuff Co., Ltd

MK/T/ 2017/933

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2017/1008

Bentley Motors Limited

MK/T/ 2014/929

Berko Ilac ve. Kimya San. A.S.

MK/T/ 2017/810

BMJ Industries FZCO

MK/T/ 2017/981

BMJ Industries FZCO

MK/T/ 2017/982

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2017/878

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/ 2017/872

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/ 2017/926

Bulldog Skincare Holdings Limited

MK/T/ 2017/889
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Bulldog Skincare Holdings Limited

MK/T/ 2017/890

Celgene Corporation

MK/T/ 2017/666

Celgene Corporation

MK/T/ 2017/712

Celgene Corporation

MK/T/ 2017/835

Celgene Corporation

MK/T/ 2017/916

Celgene Corporation

MK/T/ 2017/917

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

MK/T/ 2017/856

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

MK/T/ 2017/857

Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (d.t. Chipita)

MK/T/ 2017/727

Church & Dwight Canada Corp., a corporation of Nova Scotia, Canada

MK/T/ 2017/764

Colgate - Palmolive Company, A Delaware Corporation

MK/T/ 2017/1038

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation

MK/T/ 2017/592

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation

MK/T/ 2017/593

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2017/627

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2017/760

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2017/769

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2017/898

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2017/899

Cooley Distillery Riverstown

MK/T/ 2017/656

CORPORACION HABANOS, S.A.

MK/T/ 2016/1167

Cott Beverages Inc.

MK/T/ 2017/186

Cott Beverages, Inc

MK/T/ 2017/164

Dekel Hostels Holding, S.A., a Panama company having a place of business at

MK/T/ 2017/853

Deutsche Telekom AG

MK/T/ 2017/802

Dow AgroSciences LLC
(Delaware limited liability company)

MK/T/ 2017/773

Dow AgroSciences LLC
(Delaware limited liability company)

MK/T/ 2017/774

Dow AgroSciences LLC
(Delaware limited liability company)

MK/T/ 2017/775

Dunlop International Limited

MK/T/ 2017/912

Dunlop International Limited

MK/T/ 2017/913

E.I. du Pont de Nemours and Company

MK/T/ 2017/599

E.I. du Pont de Nemours and Company

MK/T/ 2017/185

EMONA Sh.p.k. export-import

MK/T/ 2017/640

ENERGY BRANDS INC.

MK/T/ 2008/1893

Evolution Fresh, Inc

MK/T/ 2017/829

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of
New Jersey

MK/T/ 2017/858

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of
New Jersey

MK/T/ 2017/859

FAES FARMA, S.A.

MK/T/ 2017/866

Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

MK/T/ 2017/837

Halil Irfan Bumin

MK/T/ 2017/630

Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd.

MK/T/ 2017/611

Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd.

MK/T/ 2017/612
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Hankook Tire Worldwide Co., Ltd

MK/T/ 2017/867

HANWHA CORPORATION

MK/T/ 2017/470

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2017/658

Herbalife International, Inc.

MK/T/ 2017/920

HGST Netherlands B.V.

MK/T/ 2017/657

Hygiene Service Profit M. LTD

MK/T/ 2017/655

Idealism Industries FZE

MK/T/ 2017/340

Idealism Industries FZE

MK/T/ 2017/341

INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o

MK/T/ 2017/989

INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o

MK/T/ 2017/990

Inter IKEA Systems B.V.

MK/T/ 2017/385

Inter IKEA Systems B.V.

MK/T/ 2017/386

Inter IKEA Systems B.V.

MK/T/ 2017/387

IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED

MK/T/ 2017/921

IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED

MK/T/ 2017/922

Ivax International B.V.

MK/T/ 2017/683

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

MK/T/ 2017/511

Japan Tobacco Inc.

MK/T/ 2017/698

JT International SA

MK/T/ 2017/651

JT International SA

MK/T/ 2017/652

Kandit d.o.o. Osijek

MK/T/ 2017/221

Kandit d.o.o. Osijek

MK/T/ 2017/223

Kandit d.o.o. Osijek

MK/T/ 2017/224

Kandit d.o.o. Osijek

MK/T/ 2017/225

Kandit d.o.o. Osijek

MK/T/ 2017/226

Kandit d.o.o. Osijek

MK/T/ 2017/227

Kandit d.o.o. Osijek

MK/T/ 2017/228

Kandit d.o.o. Osijek

MK/T/ 2017/229

KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

MK/T/ 2017/533

Kia Motors Corporation

MK/T/ 2017/649

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

MK/T/ 2017/706

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

MK/T/ 2017/708

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

MK/T/ 2017/709

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

MK/T/ 2017/710

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

MK/T/ 2017/711

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac

MK/T/ 2017/707

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac

MK/T/ 2017/1013

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac

MK/T/ 2017/1014

LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana

MK/T/ 2015/1308

Levi Strauss & Co.

MK/T/ 2017/972

L'OREAL

MK/T/ 2017/991

LRC Products Limited

MK/T/ 2017/597

LRC Products Limited

MK/T/ 2017/518

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED

MK/T/ 2017/610

MANICA S.p.A.

MK/T/ 2017/534

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/ 2017/812
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Mastercard International Incorporated

MK/T/ 2017/909

Mastercard International Incorporated

MK/T/ 2017/910

Mastercard International Incorporated

MK/T/ 2017/911

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

MK/T/ 2017/427

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

MK/T/ 2017/428

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

MK/T/ 2017/1050

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2017/604

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2017/605

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2017/606

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2017/607

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2017/608

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2017/609

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2017/300

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey Corporation

MK/T/ 2017/963

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey Corporation

MK/T/ 2017/1026

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, a corporation organized and existing
under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of

MK/T/ 2016/1228

Mojca Kolar

MK/T/ 2017/330

N.P.T. Trepharm

MK/T/ 2017/883

N.P.T. Trepharm

MK/T/ 2017/884

Natur Produkt Zdrovit Sp.z.o.o.

MK/T/ 2017/689

NOBEL ILAC SAN, VE TICARET A.S.

MK/T/ 2017/644

NOBEL ILAC SAN, VE TICARET A.S.

MK/T/ 2017/1034

Philip Morris Brands Sarl

MK/T/ 2017/614

Philip Morris Brands Sarl

MK/T/ 2017/648

Philip Morris Brands Sarl

MK/T/ 2016/1092

Philip Morris Products S..A.

MK/T/ 2017/535

Philip Morris Products S..A.

MK/T/ 2017/538

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/793

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/794

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/993

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/994

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/997

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/999

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1017

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1018

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1019

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1020

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1021

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1022

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1023

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1024

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1025

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1031

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1032

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1035
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Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/1036

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/536

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2017/537

Philip Morris Products S.A..

MK/T/ 2017/799

Pinehill Arabia Food Ltd.

MK/T/ 2017/887

Rotam Agrochem International Company Limited

MK/T/ 2017/359

Rothmans of Pall Mall Limited

MK/T/ 2017/838

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek

MK/T/ 2017/232

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek

MK/T/ 2017/233

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek

MK/T/ 2017/234

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek

MK/T/ 2017/235

SAVENCIA SA

MK/T/ 2017/925

Société des Produits Nestlé S.A.

MK/T/ 2017/659

Société des Produits Nestlé S.A.

MK/T/ 2017/660

Sotex "PharmFirm"

MK/T/ 2017/700

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/841

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/842

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/843

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/844

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/845

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/846

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/847

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/848

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/849

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/850

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/851

Starbucks Corporation

MK/T/ 2017/852

Stupcat Group Sh.P.K

MK/T/ 2017/738

The Coca-Cola Company, a corporation organized under the laws od Delaware

MK/T/ 2015/1287

The Headhunter SHPK

MK/T/ 2017/766

The Procter & Gamble Company

MK/T/ 2017/811

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)

MK/T/ 2017/396

Tween Brands Investment, LLC

MK/T/ 2017/679

Tween Brands Investment, LLC

MK/T/ 2017/680

Tyco Fire & Security LLC

MK/T/ 2017/855

Under Control Commercial Brokerage L.L.C

MK/T/ 2017/337

VASILOPOULOS GEORGIOS

MK/T/ 2017/783

Vivus, Inc.

MK/T/ 2017/1040

Wal-Mart Stores, Inc

MK/T/ 2017/778

Wal-Mart Stores, Inc.

MK/T/ 2017/893

Wal-Mart Stores, Inc.

MK/T/ 2017/894

Wal-Mart Stores, Inc.

MK/T/ 2017/895

Wal-Mart Stores, Inc.

MK/T/ 2017/896

Wal-Mart Stores, Inc.

MK/T/ 2017/897

Zoetis Services LLC

MK/T/ 2017/840

Ана Чучкова Стефановски

MK/T/ 2017/1027

446 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

АНАСТАСИЈА ПЛУЖНИКОВА

MK/T/ 2017/256

Анчевски Бојан

MK/T/ 2017/558

АРС СТУДИО Тамара ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/923

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

MK/T/ 2017/367

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

MK/T/ 2017/368

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

MK/T/ 2017/369

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

MK/T/ 2017/370

БЕРЛИН БАР ДОО Скопје

MK/T/ 2017/508

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/583

Велевска Ирина

MK/T/ 2017/934

Вељуслиев Митко

MK/T/ 2017/557

Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија

MK/T/ 2017/949

Галинос фарм Доо Скопје

MK/T/ 2017/962

ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ

MK/T/ 2017/555

Горан Цивкароски

MK/T/ 2017/992

ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА

MK/T/ 2017/662

ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА

MK/T/ 2017/663

Д.Т.У „ДАЛАС ТРАВЕЛ ГРУП“ ДООЕЛ

MK/T/ 2017/745

Д.Т.У. "ДАЛАС ТРАВЕЛ ГРУП" ДООЕЛ

MK/T/ 2017/746

Дарко Џартовски

MK/T/ 2017/301

ДГПТУ „УНИКАД“ ДООЕЛ КУМАНОВО

MK/T/ 2017/839

ДЕ ЈОНГ МАРК ИВАН ВИКТОР

MK/T/ 2017/686

ДООЕЛ Ликуки-Хоме

MK/T/ 2015/636

ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје

MK/T/ 2017/1049

ДПТУ ФАРМАГЕН ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2017/668

ДПТУ ФАРМАГЕН ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2017/691

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2017/654

Дрвно индустриски комбинат ФАГУС ДООЕЛ Пехчево

MK/T/ 2016/1146

Државен завод за статистика

MK/T/ 2017/757

Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2017/239

Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2017/240

Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2017/241

Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2017/242

Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2017/243

Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2017/245

Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2017/246

Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2017/247

Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2017/248

Друштво за градежништво промет и услуги БИ ХОЛДИНГ ДОО Скопје

MK/T/ 2017/678

Друштво за градежништво, производство и услуги ЛАПОР ДОО увоз-извоз Битола

MK/T/ 2017/786

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД Андријана
ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

MK/T/ 2017/200

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД Андријана
ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

MK/T/ 2017/201

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД Андријана
ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

MK/T/ 2017/202

Трговски марки

447 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/930

Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/931

Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/932

Друштво за инвестиции градежништво и трговија ЕЛИТЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП

MK/T/ 2017/641

ДООЕЛ Скопје
Друштво за инженеринг, градежништво, трговија и услуги ЛИНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Скопје

MK/T/ 2017/516

Друштво за информатички технологии КОДИТ СОЛУШН ДОО Скопје

MK/T/ 2017/457

Друштво за информатички технологии ОПЕН МАЈНД СОЛУШНС увоз-извоз ДОО Скопје

MK/T/ 2017/685

Друштво за нега и одржување на телото РИВАЈВ СПА И ВЕЛНЕС ЦЛИНИЦ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2017/861

Друштво за приозводство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало,
увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ

MK/T/ 2017/1060

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

MK/T/ 2017/594

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

MK/T/ 2017/595

Друштво за производство и услуги НА Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

MK/T/ 2017/526

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

MK/T/ 2017/527

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

MK/T/ 2017/528

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

MK/T/ 2017/529

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

MK/T/ 2017/530

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

MK/T/ 2017/531

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

MK/T/ 2017/532

Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи, трговија и услуги
ВЕНЕЦ АД увоз-извоз

MK/T/ 2009/324

Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало,
увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ

MK/T/ 2017/1061

Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало,
увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ

MK/T/ 2017/1062

Друштво за производство трговија градежништво транспорт угостителство и услуги
ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с. Скудриње, Маврово и Ростуше

MK/T/ 2017/968

Друштво за производство трговија и услуги ГЕРМАН ЕЛЕКТРО МЕХАТРОНИКС ДОО
ИЛИНДЕН

MK/T/ 2017/834

Друштво за производство трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО Скопје

MK/T/ 2017/193

Друштво за производство трговија ТДА Трејд ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/344

Друштво за производство трговија ТДА Трејд ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/345

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2015/815

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2015/816

Друштво за производство, промет и услуги ГРЕЕМАК ДОО Скопје

MK/T/ 2017/785

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

MK/T/ 2017/670

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

MK/T/ 2017/671

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

MK/T/ 2017/672

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

MK/T/ 2017/673

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

MK/T/ 2017/674

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

MK/T/ 2017/675

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Гевгелија

MK/T/ 2017/676

Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/869
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Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2017/411

Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2017/412

Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно друштво Жарко
и др. ДОО Прилеп

MK/T/ 2017/781

Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно друштво Жарко
и др. ДОО Прилеп

MK/T/ 2017/782

Друштво за производство, транспорт трговија и услуги МАЛЕШЕВСКА АРОНИЈА ДООЕЛ
увоз-извоз Берово

MK/T/ 2017/828

Друштво за производство, трговија и услуги „ЖИТО“ извоз-увоз ДООЕЛ Велес

MK/T/ 2017/384

Друштво за производство, трговија и услуги „КОЛА“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/212

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

MK/T/ 2017/206

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

MK/T/ 2017/207

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

MK/T/ 2017/208

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје

MK/T/ 2017/487

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје

MK/T/ 2017/488

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/915

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/761

Друштво за производство, трговија и услуги ДИАС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/352

Друштво за производство, трговија и услуги ЕДНА ПРАВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/524

Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/874

Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ ТРАДИНГ ЦОМПАНИ КД
Скопје

MK/T/ 2017/453

Друштво за производство, трговија и услуги КАРГО ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

MK/T/ 2017/111

Друштво за производство, трговија и услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увоз-извоз
Битола

MK/T/ 2017/729

Друштво за производство, трговија и услуги МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/40

Друштво за производство, трговија и услуги ОВАЛЕКС - ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/ 2017/891

Друштво за производство, трговија и услуги РЕНИБО ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/108

Друштво за производство, трговија и услуги РЕНИБО ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/109

Друштво за производство, трговија и услуги СИЛВЕР НАТИВА ДОО Охрид

MK/T/ 2017/574

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово

MK/T/ 2017/636

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово

MK/T/ 2017/637

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово

MK/T/ 2017/638

Друштво за производство, трговија, услуги и продажба КИНОСЕНС ДОО Скопје

MK/T/ 2017/900

Друштво за произвосто, трговија и услуги ЈУ-КА ДООЕЛ увоз-извоз Велес

MK/T/ 2017/868

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО

MK/T/ 2017/563

Друштво за промет, трговија и услуги МОТОРСПОРТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/512

Друштво за промет, трговија и услуги МОТОРСПОРТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/513

Друштво за транспорт и трговија ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2016/729

Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги БДТ ТРАНСПОРТ И ЛОГИ

MK/T/ 2017/441
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Друштво за трговија Б-ВОЧ ДОО Скопје

MK/T/ 2017/331

Друштво за трговија Виваците ДОО Скопје

MK/T/ 2017/876

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО
Скопје

MK/T/ 2017/525

Друштво за трговија и услуги АМАРЕТИ ДОЛЧЕ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/919

Друштво за трговија и услуги ВИЕНА ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2017/684

Друштво за трговија и услуги ВИЕНА ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. Јосифово,
Валандово

MK/T/ 2017/734

Друштво за трговија и услуги ДИА ЛИВИНГ ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/854

Друштво за трговија и услуги ДИА ЛИВИНГ ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/871

Друштво за трговија и услуги М СМАРТ ЕФЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/601

Друштво за трговија и услуги НЕХТ ГЕН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/902

Друштво за трговија и услуги Рамсторе Македонија ДОО

MK/T/ 2017/827

Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО

MK/T/ 2017/814

Друштво за трговија и услуги РСИ МРЕЖА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/1033

Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас идр.ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/184

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/ 2017/17

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/ 2017/18

Друштво за трговија на спортска опрема, услуги и спортски инженеринг Спорт М ДОО
експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/211

Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/ 2017/996

Друштво за туристички услуги САВАТОУРС МК ДОО Скопје

MK/T/ 2017/759

Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ОЛИВЕС 1976 увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/1222

Друштво за угостителство, трговија и услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје

MK/T/ 2017/539

Друштво за услуги ВФВ КОНСАЛТИНГ дооел Скопје

MK/T/ 2017/821

Друштво за услуги и посредување ЦЕНТРАЛ ПРОПЕРТИ МЕНАЏМЕНТ ЦП2М ЦЕНТРАЛ
ДОО Скопје

MK/T/ 2017/187

Друштво за услуги, производство и трговија БЕЈРОН увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

MK/T/ 2017/669

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/ 2017/494

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/ 2017/505

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/748

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/749

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/750

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/751

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/752

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/753

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/754

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/755

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/756

Друштво за услужни дејности СТУДИО ЗА НЕГА НА ТЕЛО АКАДЕМИК ЏАМБАЗОВСКИ

MK/T/ 2017/873
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ДООЕЛ СКОПЕ
Друштво заинвестиции технологија градежништво трговија и услуги Џ-Џ ТЕХНОЛОГИЈА
ДОО експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/875

ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/643

ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2017/681

ДТППТ НИКОМ Стевче дооел Скопје

MK/T/ 2017/995

Елена Лука Хоме Дооел

MK/T/ 2017/796

ЕЛИКО ОЛИВА ГАРДЕН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/903

ЕЛИКО ОЛИВА ГАРДЕН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/904

Здравковски Марјан and Кафана „Баба Цана“

MK/T/ 2015/970

Здружение за декриминализација на канабис БИЛКА Скопје

MK/T/ 2017/665

Здружение на граѓани - Друштво за организирање на концерти и фестивали ВС Музичка
Продукција Скопје

MK/T/ 2017/521

Златевски Љубиша

MK/T/ 2017/336

Зоран Ѓоргиев

MK/T/ 2017/128

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА

MK/T/ 2017/761

ИСК Македонија

MK/T/ 2017/78

ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска комора

MK/T/ 2015/1282

КАМ ДОО

MK/T/ 2017/864

КАМ ДОО

MK/T/ 2017/939

КАМФУД ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/661

КАМФУД ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/677

КАМФУД ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/1037

Караман Јасин

MK/T/ 2017/489

Каунт дооел Скопје

MK/T/ 2017/983

Керсан Дооел Скопје

MK/T/ 2017/197

Керсан Дооел Скопје

MK/T/ 2017/199

КИППЕР МАРКЕТ

MK/T/ 2017/1028

КИППЕР МАРКЕТ

MK/T/ 2017/1029

Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје

MK/T/ 2017/692

Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје

MK/T/ 2017/693

КОЖУВЧАНКА ДОО

MK/T/ 2017/623

КОМПАНИЈА АТАНАСОВСКИ ДОО

MK/T/ 2017/471

Коцев Тодорче

MK/T/ 2017/1030

Кошаркарски клуб МЗТ Скопје Аеродром АД Скопје

MK/T/ 2015/640

КУПИГУМИ ДОО Скопје

MK/T/ 2017/71

Лидија Балтовска

MK/T/ 2016/1130

ЛУТО КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/886

Макпетрол АД Скопје

MK/T/ 2017/360

Мартин Огњановски

MK/T/ 2017/860

Меглена Димипкова

MK/T/ 2017/792

Минекс Груп ДООЕЛ

MK/T/ 2017/569

Минекс Груп ДООЕЛ

MK/T/ 2017/571

Минекс Груп ДООЕЛ

MK/T/ 2017/572

Минекс Груп ДООЕЛ

MK/T/ 2017/573

Моника Илиева

MK/T/ 2017/715

Трговски марки
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Муаремовски Елхам

MK/T/ 2017/731

Муаремовски Елхам

MK/T/ 2017/732

Муаремовски Елхам

MK/T/ 2017/733

Национална Установа Охридско Лето - Охрид

MK/T/ 2017/687

Национална Установа Охридско Лето - Охрид

MK/T/ 2017/688

Новомак дооел Скопје

MK/T/ 2017/251

Олимпија Камчева Стојческа

MK/T/ 2017/484

Олимпија Камчева Стојческа

MK/T/ 2017/485

Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

MK/T/ 2017/789

Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

MK/T/ 2017/790

Палензовска Електролукс Силвана

MK/T/ 2017/826

Палензовска Електролукс Силвана

MK/T/ 2017/220

Петрески Јован

MK/T/ 2017/865

ПЛУС КОМПАНИ ДООЕЛ

MK/T/ 2017/863

Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп

MK/T/ 2017/722

Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп

MK/T/ 2017/737

Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп

MK/T/ 2017/744

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

MK/T/ 2017/695

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

MK/T/ 2017/717

Приватна здравствена установа - Специјална болница по гинекологија и акушерство
ПЛОДНОСТ Битола

MK/T/ 2017/927

Приватна установа за комплементрана и алтернативна медицина Центар за
комплементарна и алтернативна медицина од областа на квантната медицина и сродни
техники информодијагностика со електроакупунктурна дијагностика и информотерапија
КЈУБИТ ПЛУС Скопје

MK/T/ 2017/726

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/ 2017/431

РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/881

Рамковски Мазес

MK/T/ 2017/664

Рамуш Исени

MK/T/ 2017/257

Ристевски Спорт дооел увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/704

САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/885

САВА осигурување а.д. Скопје

MK/T/ 2017/805

САВА осигурување а.д. Скопје

MK/T/ 2017/807

САВА осигурување а.д. Скопје

MK/T/ 2017/809

Сања Пановска-Миланова

MK/T/ 2017/617

Сања Пановска-Миланова

MK/T/ 2017/618

Сања Пановска-Миланова

MK/T/ 2017/619

САША СТОЈАНОВИЌ

MK/T/ 2017/907

СЕАВУС ДООЕЛ

MK/T/ 2017/967

Сикст Сенс дооел Скопје

MK/T/ 2017/639

Сојуз на стопански комори на Македонија

MK/T/ 2016/977

Стопанска банка а.д. Битола

MK/T/ 2017/1042

Стопанска банка а.д. Битола

MK/T/ 2017/1043

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ

MK/T/ 2017/779

ТОЛТУ МОТОРС ДООЕЛ

MK/T/ 2017/499

Томислав Ефремовски

MK/T/ 2017/862
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ТП Леблебеџија Мулири Антик 1961 Имер Нејази Бехадини

MK/T/ 2017/1016

ТП РОК КАФАНА РУСТИКАНА Арманд Рори Вељан Скопје

MK/T/ 2017/442

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

MK/T/ 2017/836

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на трикотажни
чорапи и долна облека ИСТ КОМЕРЦ ДОО Скопје

MK/T/ 2017/451

Трговско друштво за инженеринг ДОМ ДИЗАЈН увоз-извоз ДОО Скопје

MK/T/ 2017/682

Трговско друштво за трговија на големо и мало ПЕЛАГОНИЈА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Битола

MK/T/ 2017/787

Трпкова Андријана

MK/T/ 2017/556

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/445

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/713

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/718

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/719

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/720

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/721

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/770

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/830

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/503

Финансиско друштво М КЕШ Македонија ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/458

Френки Д.О.О.

MK/T/ 2017/306

Хорти Експерт - Урбан Груп

MK/T/ 2016/952

Хрома-Инженеринг Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Богданци

MK/T/ 2017/882

ХСХ ГРУП ДОО Скопје

MK/T/ 2017/985

ХСХ ГРУП ДОО Скопје

MK/T/ 2017/986

ЧОКОЛАРТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/1090

Трговски марки
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 25345

(151) 19/12/2017

(591) сребрена и виолетова

(210) TM 2009/806

(220) 07/08/2009

(551) индивидуална

(181) 07/08/2019
(450) 31/12/2017
(732) Tрговско друштво за производство,
трговија и услуги НЕТАМ Драган и др.

(510, 511)
кл. 3 крем против брчки
(111) 25347

(151) 18/12/2017

увоз-извоз ДОО
с. Марино ул. 534 бр. 22-Б Марино

(210) TM 2011/897

(220) 23/08/2011
(181) 23/08/2021

Илинден Скопје, MK

(450) 31/12/2017
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

Бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24
кл. 27

текстил и текстилни производи
килими, рогузини, простирки и

бришачи

(591) сребрена и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за ден, поливитамински

(111) 25346

(151) 18/12/2017

(210) TM 2011/892

(220) 23/08/2011
(181) 23/08/2021

(450) 31/12/2017
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка

(111) 25282

(151) 24/11/2017

(210) TM 2011/921

(220) 31/08/2011

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12,

(181) 31/08/2021
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за трговија и услуги ДелЦо
ДООЕЛ Скопје

1000 Скопје, MK

бул. Киро Глигоров бр. 4-5, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) плава, зелена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 39
Трговски марки
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складирање стока; организирање патувања

(740) Друштво за застапување од областа на

кл. 42

индустриската сопственост ЖИВКО

научни и технолошки услуги и

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

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

истражувања; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

(540)

развој

(111) 25348

(151) 18/12/2017

(210) TM 2012/313

(220) 03/04/2012

на

(181) 03/04/2022
(450) 31/12/2017
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, US
индустриската сопственост ЖИВКО

(591) зелена и бела
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

(540)

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови и сирупи

(740) Друштво за застапување од областа на

(111) 25350

(151) 18/12/2017

(210) TM 2012/349

(220) 06/04/2012

(181) 06/04/2022
(450) 31/12/2017
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, US

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од оовошје

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

и овошни сокови и сирупи
(111) 25349

(151) 18/12/2017

(210) TM 2012/315

(220) 04/04/2012
(181) 04/04/2022

(450) 31/12/2017
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, US
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(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалaци
(111) 25351

(151) 18/12/2017

(210) TM 2012/387

(220) 17/04/2012
(181) 17/04/2022

(450) 31/12/2017
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи
(111) 25231

(151) 14/11/2017

(210) TM 2012/1301

(220) 05/12/2012
(181) 05/12/2022

(450) 31/12/2017
(732) ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ
Скопје
(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови и сирупи
(111) 25352

(151) 18/12/2017

(210) TM 2012/397

(220) 18/04/2012
(181) 18/04/2022

(450) 31/12/2017
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Трговски марки

(591) плава, зелена, бела, темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
(111) 25330

(151) 15/12/2017

(210) TM 2013/911

(220) 25/09/2013
(181) 25/09/2023
(450) 31/12/2017
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(732) COLOMBINA S.A.

(540)

La Paila, Zarzal, Valle, CO
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(591) црвена, бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки; кекси; колачи; сосови
(111) 25322

(151) 27/11/2017

(210) TM 2014/212

(220) 28/02/2014

(181) 28/02/2024
(450) 31/12/2017
(732) Hard Rock Limited
13-14 The Esplanade,, St. Helier JE1 1BD
Jersey, Channel Islands , ZB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно кафеана, зелена,
виолетова, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 снек (snack) храна, грицки, соленки
(111) 25236

(151) 14/11/2017

(210) TM 2015/272

(220) 09/03/2015

(181) 09/03/2025
(450) 31/12/2017
(732) Приватна здравствена организација
- ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ СРЦЕ Скопје
ул.Дренак бр.6, Кисела Вода, Скопје,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ROCK SHOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 трговија на мало со предмети за
подароци
(111) 25295

(151) 27/11/2017

(210) TM 2015/146

(220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025

(450) 31/12/2017
(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(591) бела, црвена, светло сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски производи за
медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употрба, храна
за
бебиња
кл. 41
водење

обука; конгреси (организирање и
конгреси),
конференции

(организирање

и

обука (практична
организирање и

водење

конференции),

обука) демонстрирање,
водење работилници,
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и

водење

семинари

услуги

на

научно

и разубавување на луѓе или животни;
обезбедување информации поврзани со

хемиска
анализа);
истражувања;
биолошки

здравје, здравствена заштита, информации и
совети за здравје; обезбедување на

истражувања
во
козметологијата;
истражување и развој на нови производи;

информации совети и консултации од
областа на медицински услуги, здравствена

истражување
во
хемијата.
кл. 44 медицински услуги; услуги на хигиена

и

и

заштита

и

фармацевтските

разубавување

услуги

на

на

анализа

за

медицински

болничка

цели;

истражување

кл. 44 медицински услуги; услуги на хигиена

(

бактериолошки
истражувања;

луѓе

или

животни;

производи, вклучувајќи го и обезбедување на
такви информации, совети и консултации по

обезбедување информации поврзани со
здравје, здравствена заштита, информации и

пат на интернет; услуги на медицински
анализи поврзани со лекување на луѓето,

совети за
информации

услуги на медицински третмани

областа на медицински услуги, здравствена
и болничка заштита и фармацевтските

(111) 25237

(151) 14/11/2017

производи, вклучувајќи го и обезбедување на

(210) TM 2015/273

(220) 09/03/2015
(181) 09/03/2025

такви информации, совети и консултации по
пат на интернет; услуги на медицински

(450) 31/12/2017
(732) ПЗО - ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ

анализи поврзани со лекување на луѓето,
услуги на медицински третмани

БОЛЕСТИ - СРЦЕ Скопје
ул.Дренак бр.6, Кисела Вода, Скопје,

(111) 25301

(151) 27/11/2017

Скопје, MK

(210) TM 2015/450

(220) 17/04/2015

здравје; обезбедување
совети и консултации

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

на
од

(181) 17/04/2025
(450) 31/12/2017
(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(591) бела, црвена, светло сина, црна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

FLOXIMOX

кл. 35 управување со електронски бази на
податоци за пациенти, обезбедување на

(551) индивидуална

организациски совети на лекарите и аптеки,
болници, фармацевски компании и други

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

групи

во

здравствениот

сектор,

потрошувачи/корисници и советување на
корисници од областа на здравството,
посредување помеѓу трети лица и банки за
земање и чување на матични клетки.
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со нив;
Трговски марки

употреба
(111) 25255

(151) 24/11/2017

(210) TM 2015/643

(220) 19/06/2015
(181) 19/06/2025
(450) 31/12/2017
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(732) Друштво за производство и трговија
„АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје
ул.„Соле Стојчев“ бр.1/1-3 , Скопје, MK
(540)

(181) 15/09/2025
(450) 31/12/2017
(732) Клиничка болница АЏИБАДЕМ
СИСТИНА Скопје
ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, темно кафена, светло
кафена, жолта, црвена, зелена
(551) индивидуална

(591) сина и сива
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 16 хартија за печење

(510, 511)
кл. 44 здравствени центри

(111) 25256

(151) 24/11/2017

(111) 25212

(151) 07/11/2017

(210) TM 2015/765

(220) 29/07/2015

(210) TM 2015/932

(220) 18/09/2015

(181) 29/07/2025
(450) 31/12/2017
(732) МЏ РОБИН ДОО
ул. Здуње, бр. Индустриска Зона,

(181) 18/09/2025
(450) 31/12/2017
(732) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

Падиште, Гостивар, MK

Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(540)

(540)

VIAKAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати

за

белење

и

други

супстанции за перење; препарати за нега,
третман и разубавување на ткаенини;
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; препарати за разложување и
отстранување бигор и други наслаги што

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 ужинки од кикиритки; кикиритки (путер
од кикиритки); преработени кикиритки;
производи
базирани
на
кикиритки
кл. 30 чоколадо; чоколадо (пијалаци што се

содржат вар за намена во домаќинството,
сапуни,
марамчиња
импрегнирани
со
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување или отстранување бигор;
препарати за чистење, нега и разубавување

на основа на чоколадо); бисквити; бисквити
петит-бер

на прибор за јадење и садови; потпури;
темјан; масла за парфеми и мириси;

кл. 31 кикиритки

миризлива
вода
за
употреба
во
домаќинството и за употреба на ткаенини;

(111) 25211

(151) 07/11/2017

(210) TM 2015/926

(220) 15/09/2015
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миризливо

дрво;

ароматизери;

етерични
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масла; препарати за фумигација што треба

(540)

да се испуштат во воздух, атмосфера или на
ткаенини во форма на чад, пареа или гас;
препарати
за
парфимирање
или
намирисување
на
воздухот
кл. 5 препарати за дезинфекција за намена
во домаќинството; марамчиња импрегнирани
со препарати за дезинфекција за намена во
домаќинството;

деодорант

за

ткаенини,

тапацир и килими; освежувачи на воздух;
препарати за прочистување на воздухот;
собни освежувачи на воздух; дезодорански
за ткаенини и воздух; препарати за
наутрализирање мириси
(111) 25307

(151) 27/11/2017

(210) TM 2015/965

(220) 30/09/2015
(181) 30/09/2025

(450) 31/12/2017
(732) НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша
ул. Фазанерија бр. 96, Гостивар, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SURF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергенти за перење; препарати и
супстанции, сите за перење; препарати за
кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на
ткаенини; средства за белење при перење
облека; средства за чистење дамки; сапуни
за осветлување на текстил; препарати за
перење облека и текстил на рака; штирак
(111) 25303

(151) 27/11/2017

(210) TM 2015/968

(220) 30/09/2015
(181) 30/09/2025
(450) 31/12/2017

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, црвена, жолта, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, замена за кафе

(591) бела, жолта, златна и сите нијанси на

кл. 32 енергетски безалкохолни пијалоци
кл. 35 рекламирање (огласување)

сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 25304

(151) 16/11/2017

(210) TM 2015/967

(220) 30/09/2015

кл. 3 детергенти за перење; препарати и
супстанции, сите за перење; препарати за

(181) 30/09/2025
(450) 31/12/2017

кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на
ткаенини; средства за белење при перење

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

облека; средства за чистење дамки; сапуни
за осветлување на текстил; препарати за

(740) Друштво за застапување од областа на

перење облека и текстил на рака; штирак

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(111) 25305

(151) 27/11/2017

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(210) TM 2015/1006

(220) 09/10/2015

Трговски марки
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(181) 09/10/2025

(111) 25172

(151) 07/11/2017

(450) 31/12/2017

(210) TM 2015/1021

(220) 09/10/2015

(732) Toto Limited
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(181) 09/10/2025
(450) 31/12/2017
(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET
A.S.

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460
Sarıyer/Istanbul, TR

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

serperil
(591) црна, бела, сива, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 25293

(151) 27/11/2017

(210) TM 2015/1014

(220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025

(450) 31/12/2017
(732) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI
Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,
TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски,

ветеринарни

и

санитарни препарати; диететски супстанции
што се прилагодени за употреба во
медицината; храна за
фластери; материјали

бебиња; лепливи
за преврзување;

материјали за пломбирање заби; забарски
восок; средства за дезинфекција; препарати
за

уништување

штетници;

фунгициди;

хербициди
(111) 25239

(151) 14/11/2017

(210) TM 2015/1133

(220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025
(450) 31/12/2017
(732) Verizon Trademark Services LLC
1320 North Court House Road, Arlington,
Virginia 22201, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Moreserc
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
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опрема, компоненти и системи за

(чуваат)

и

пренесуваат

податоци

вмрежување и информациска технологија;
телефони, таблет компјутери и безжични

системи за лична реакција во случај на
опасност (вонредна состојба) што се состојат

комуникациски уреди за пренос на глас,
податоци или слика,
медиа плеери;

од безжичен уред што се носи на телото со
помош на копче кое корисниците го

телевизиски (ТВ) сет-топ бокс приемници;
дигитални
видеорикордери
(DVRs);

притиснуваат за да ги известат другите во
случај на опасност (вонредна состојба), како

далечински

управувачи

телевизори,

и далечинска единица којашто врти број на

компјутери,
дигитални

и сет-топ бокс приемници;
медиумски
стриминг
(за

телефон за помош; погодни за носење лични
уреди за локација опремени со софтвер што

проследување) уреди; модеми и рутери;
сателитски навигациски систем, имено,

му овозможува на еден од родителите да ја
следи
локацијата
на
нивното
дете;

глобален систем за позиционирање (GPS);
додатоци
(дополнителна
опрема)
за

компјутерски
хардвер
и
софтвер
за
телекомуникации, телевизија, компјутерски

телефони,

мрежи

мобилни

за

телефони,

таблет

на

и

корисникот;

биометриските

телекомуникации, телевизија, компјутерско

информатичка

електронски

технологија;

компјутери и безжични комуникациски уреди,
имено, слушалки (за на глава) и слушалки (за

софтверски апликации во областите на
забавата, игрите и продуктивноста; софтвер

во/на уши), полначи за телефон, полначи за
батерија, држачи за во кола, држачи за

за управување со мрежата, софтвер за
употреба во контрола на пристап до мрежа,

мобилен телефон; станици за полнење и
поставување (вкотвување), заштитни обвивки

како и создавање и одржување на заштитни
ѕидови;
компјутерски
програми
за

(кутии, торби/чки) за мобилни телефони и

пристапување

таблет компјутери, заштитни навлаки и
футроли за рачни електронски уреди,

мрежа
и
интерактивна
компјутерска
комуникациска мрежа; компјутерски софтвер

футроли за мобилни телефони, вградени
тенки пластични слоеви за заштита против

за енкрипција; безбедносен софтвер за
компјутер и мрежа; софтвер за услуги од

отсјај и гребење прилагодени за употреба со
дисплеи на мобилни телефони; безжични и

машина на машина (m2m), поврзани уреди и
интернетот на нештата (IoT); комплети за

мобилни звучници; ЦД и ДВД футроли; торби

развој на софтвер (sdks) и интерфејс за

за
компјутери;
подлоги
за
компјутерски глувчиња; украсни

глувче;
магнети;

програмирање на апликации (api) за
создавање софтвер и апликации поврзани со

безжични телекомуникациски уреди за
пренос на аудио, глас, податоци, слика,

m2m и IoT уреди, како и IoT производи и
услуги; софтвер за IoT мрежно и податочно

видео и пораки, интернет пристап, пристап
до навигациска и насочувачка услуга и

поврзување,
управување
со
уред,
конфигурација, обезбедување, управување и

можност

(симнуваат)

контрола; софтвер што собира и пренесува

музика, видеа и апликации преку етерот, а
кои може да вклучуваат музички плеери и

податоци од m2m и IoT поврзани уреди и
интегрира
податоци
со
софтвер
на

камера; безжични комуникациски уреди што
воспоставуваат локална безжична мрежа;

претпријатиски, веб и мобилни апликации;
софтверска апликација што овозможува

погодни за носење лични електронски уреди
и сензори што ги обработуваат, складираат

испраќање на пораки и размена на глас,
податоци и слики; софтвер што обезбедува

да

се

преземаат
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услуга за телевизија врз основа на интернет;

поставување и одговарање на барања за

софтвер

преземање

помош на патот, пренос на глас и податоци,

(симнување),
пренесување,
примање,
уредување, вадење, кодирање, декодирање,

локација на возило и шлеп служба,
дијагностика на возилото во реално време,

прикажување,
пуштање,
складирање
(чување) и организирање на текст, податоци,

откривање (детектирање) на инцидент на
вонредна состојба (опасност) и испраќање

графика, слики, видеа, електронски игри,
дигитални
медиуми
и
електронски

(диспечирање) на итна помош на патот преку
употреба на внатрешен систем за глобално

публикации (изданија); програми и софтвер

позиционирање

за видео и електронски игри; софтвер за
стриминг (проследување) на содржина;

телекомуникација; компјутерски софтвер за
испраќање (диспечирање) на возила за итна

софтвер за спојување и сечење видеа (видео
клипинг софтвер); компјутерски софтвер за

помош на патот како одговор на барањата за
услугата;
мобилна
апликација
што

собирање,
менување,

обезбедува паркинг-метар тајмер; мобилна
апликација за лоцирање на возилото на

за

пристап

авторизација,

уредување,
организирање,
означување (бирање за брз
во

иднина),

(GPS)

и

мобилна

пренесување,

карта (мапа); компјутерски софтвер што им

складирање
(чување)
и
разменување
(споделување) на податоци и информација;

овозможува на корисниците да постават
потсетници за известувања за одржување на

компјутерски софтвер за апликации
мобилни телефони, имено, софтвер

за
за

возило; софтверска апликација за вршење
плаќања како и пренесување и примање на

обработка
на
податоци;
компјутерски
софтвер за апликации за мобилни телефони,

пари; софтверска апликација за олеснување
на мобилните плаќања (праќања преку

имено

на

мобилен телефон); електронска финансиска

комуникацијата; софтвер за електронски игри
за
безжични
уреди;
софтвер
за

платформа која располага со повеќе видови
на платежни и должнички трансакции преку

препознавање на гестови за размена
(споделување) на глас, слики и податоци;

мобилен
31.08.2015;

софтверска апликација за пренесување
информации
поврзани
со
фитнесот,

кл. 14
часовници (рачни); спортски
часовници (рачни); накит; часовници (ѕидни);

активноста

штоперици

софтвер

и

за

олеснување

здравјето;

софтверска

86742413

телефон
US

апликација за управување на информации во
однос на здрава и фитнес програма;

31.08.2015;
86742418
кл. 16
печатени материјали,

софтверска апликација
податоци и за уреди

за биометриски
за следење на

телефонски именици; памфлети, брошури,
печатени листови и картички, како и

биометриски
податоци;
софтвер
што
овозможува пренос на информации за мапи,

инструкциски и наставни материјали, сите во
областа
на
телекоминикацијата,

навигација, сообраќај, време и точка од

компјутерските

интерес
(предмет
на
интерес)
до
телекомуникациски мрежи, интернет веб-

технологија; моливи; пенкала со мастило;
фломастер пенкала; нотеси; лепливи нотеси;

сајтови (веб страници) и мобилни телефони;
системи за компјутерски хардвер и софтвер,

тегови за хартија; календари; хефталки за
хартија;
штипки
за
пари

имено, он-борд дијагностиски (obd) читач,
радио предавател и звучник програмиран за

31.08.2015;
86742431
US
кл. 18 спортски торби; чадори; платнени
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футроли за визит

актовки;

карти;

етикети

за

ранци;
багаж

телевизија, електроника за потрошувачите,
поврзани

уреди

за

домот

вклучуваќи

31.08.2015;
86742443
US
кл. 24 крпи за голф; ќебиња за надворешна

термостати,
осветлување
и
домашно
обезбедување, како и демонстрација на

употреба;
31.08.2015;

плажа
US

производи; услуги за телевизиска претплата;
промовирање
на
телекомуникациски

кл. 25 облека, имено, капи, јакни, кошули,
панталони и шапки; кошули, панталони и

производи и услуги, телевизиски производи и
услуги на база на претплата, дигитална

шапки кои содржат уреди за следење на

технологија и електроника за потрошувачите

биометриски
вратоврски;

преку попусти и онлајн купони; телевизиски
услуги
базирани
на
претплата;

крпи

за
86742452

податоци;
ракавици;

апостолки;
марами

31.08.2015;
86742458
US
кл. 28 опрема за голф, имено, алатки за

претплатнички
(проследување)

поправка на откорнати парчиња земја со
трева, маркери за топчиња за голф, топчиња

музика, настани во живо, видео, игри и
мултимедијална содржина; обезбедување на

за голф и колчиња (клинци) за голф; топки за

електронски и (базирани на) веб аудио,

на плажа; јо-јо играчки; летечки дискови;
балони; коцки, домино; карти за играње;

видео, податоци, игри и мултимедијална
содржина преку телевизори, компјутери,

покер
чипови;
31.08.2015;

топки
US

рачни / преностни компјутери, мобилни
телефони и други лични електронски уреди

кл. 35
екламни и промотивни услуги
вклучувајќи промовирање на производите и

за претплата со надомест или припејд
претплата; услуги на онлајн продавници за

услугите на други преку обезбедување на

тргогија на мало; промовирање на спортски

попусти вклучувајќи попусти за поправка на
автомобили и попусти за патнички услуги;

натпревари и настани на другите; водење на
програми со награди за поттик за да се

промовирање
на
телекомуникациски и

продажба
на
телевизиски услуги

промовира иновацијата и технологијата;
рекламирање на мобилни електронски уреди

преку водење на програма со награди за
поттик со која корисниците ќе добијат

за други; обезбедување податоци на
безжични претплатници за промоција на

награда

клиенти;

производи и услуги на другите; водење на

добротворни услуги, имено, промовирање на
јавната свест за проблемите (прашањата),

програма за попусти која им овозможува на
учесниците да добијат попусти на производи

политиката и иницијативите поврзани со
животната средина; доуслуги за продажба на

и услуги преку користење на членска
картичка за попусти; рбротворни услуги,

мало
и
големо
кои
содржат
телекомуникациски производи и услуги како и

имено,
организирање
и
водење
на
волонтерски програми со вработените и

производи

информатичката

проекти за општествено корисна работа

технологија, безжични електронски уреди и
додатоци како што се слушалки (за на глава),

31.08.2015;
86742468
US
кл. 36 парично спонзорство за спортски,

батерии и покривки, безжична технологија
која може да се носи како што се паметни

образовни и забавни програми и настани;
електронски трансфер на пари; услуги на

(смарт) рачни часовници и фитнес уреди,
производи и услуги за претплата поврзана со

финансиски
обезбедување

за

и

фудбалски
86742462

упатување

услуги

Трговски марки
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нови
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комерцијални трансакции и можности за

телекомуникациски услуги како и услуги за

плаќање; добротворни фондациски услуги,

информатичка технологија, имено, пренос на

имено, обезбедување на финансиска помош
за програми и услуги на други; обезбедување

глас, аудио, видео, слики, информации,
податоци
и
друга
содржина
преку

на грантови за истражување и образование
во областа на писменоста, спечувањето на

телекомуникациски
мрежи,
безжични
комуникациски мрежи, интернет, фибер-

семејно
насилство,
промоција
на
образованието кај децата по предметите од

оптички комуникациски мрежи и други мрежи
на компјутерски податоци; DSL услуги и

науката,

и

услуги на интернет со голема брзина; услуги

математиката
(STEM),
здравствената
заштита и технологијата за здравствената

на електронска пошта; обезбедување на
интерактивен пристап на повеќе корисници

заштита, прашања за животната средина и
паметни
енергетски
системи

кон глобална комуникациска мрежа; услуги
на потпорен (backbone) интернет, имено

31.08.2015;
86742474
US
кл. 37 инсталација, одржување и поправка

линија или серија на врски со голема брзина
која формира главна патека во рамките на

на

технологијата,

телекомуникациски

инженерството

опрема,

мрежата; услуги за пренос на мрежа на

компјутерски хардвер, компјутерски системи
и комуникациски мрежи; услуги за одржување

широка област (WAN); услуги за пренос на
мрежа (етернет); услуги на асинхрон режим

и поправка на телефонски жици и
приклучоци; услуги за помош на патот при

за пренос (atm), имено, пренос на
информации кодирани во мали клетки со

итни (вонредни) случаи, имено, одговарање
на повици за помош на патот, менување на

фиксирана големина; услуги на дигитална
мрежа за интегрирани услуги (isdn);

дупнати (издишани) гуми, итна набавка на

комуникациски услуги на интернет протокол

гориво и палење со помош на батерија
(акумулатор); следење на украдено возило;

(ip), имено, пренос на информации преку
интернет; услуги на виртуелна приватна

обезбедување на автомеханички совети и
информации
преку
телефон

мрежа (vpn) и услуги на приватни линии,
имено, обезбедување на приватна и

31.08.2015;
86742478
US
кл. 38 телекомуникациски услуги; услуги на

безбедна (сигурна) електронска комуникација
во реално време преку компјутерска мрежа;

телевизиско емитување, пренос и емитување

услуги за пренос на електронски податоци;

на аудио и видео програми и телевизиски
програми на телевизори, компјутери и

услуги за вклучен пренос на глас, податоци,
видео и мултимедија; обезбедување на

безжични електронски уреди; видео-побарање (VOD) услуги; плати-за-гледање

телекомуникациски конекции на интернет и
други
компјутеризирани
комуникации,

(PPV) услуги; изнајмување на сет-топ бокс
приемници и дигитални диктафони (DVR –

податоци и безжични мрежи; обезбедување
пристап на повеќе корисници кон безжична

дигитални апарати за снимање на глас) за

комуникациска

употреба со телевизори; обезбедување на
онлајн соби за разговор (чет соби) за

телекомуникациски
портал,
имено
обезбедување на портал за поврзување

социјално вмрежување; електронски пренос
и стриминг (проследување) на телевизија,

помеѓу независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи за размена на интернет

филмови, музика, настани во живо, видео,
игри и мултимедијални содржини за други;

сообраќај;
услуги
на
телефонски
конференции со видео, адуио и податоци;
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безжични телекомуникациски услуги, имено,

податоци и информации за индустријата за

безжичен

здравствена

пренос

на

глас

и

податоци;

заштита;

услуги

на

телекомуникациски
услуги,
имено,
обезбедување на услуги на протокол за глас

телеприсуство (telepresence); мрежни услуги
за испорака на содржина; платформа за

преку интернет (voip); услуги за електронски
пораки;
консалтинг
во
областа
на

дигитални медиумски услуги за кодирање,
испорака и прикажување на дигитална

телекомуникациите и компјутеризираните
телекомуникации; обезбедување на услуги за

медиумска
содржина;
изнајмување
телекомуникациска (CPE) опрема за

точка на мрежен пристап (NAPs) за размена

објектите на потрошувачите; бесплатни (toll

на интернет сообраќај помеѓу носители на
интернет сообраќај; услуги на електронска

free) телефонски услуги; обезбедување на
услуги на центар за повици како и услуги на

пошта
и
текстуални
пораки;
телекомуникациски услуги како и услуги за

контакт центар; услуги на одговор со глас и
услуги на насочување на повици; услуги на

информатичка
технологија,
имено,
телефонски услуги и услуги за пренос на

електронски
гласовни
пораки,
имено,
снимање и пренос на гласовни пораки преку

глас;

телеконференциски

на
во

услуги;

услуги на телефонски, текстуални, нумерички

електронски пренос на глас и продатоци што
содржи енкрипција и декрипција; телематски

и фотографски безжични дигитални пораки
како и преку услуги на електронска пошта;

пренос на информации; пренос на податоци
и информации преку телеметрија; услуги на

телекомуникациски услуги од машина на
машина (m2m); телекомуникациски услуги на

телеприсуство (telepresence); телематско
испраќање на информации во врска со

интернетот на нештата (IoT); обезбедување
на електронски пренос на податоци и

сигурноста

безбедноста,

информации до безжично поврзани уреди за

управувањето
двонасочна

машина до машина (m2m), уреди поврзани
со мрежа и уреди поврзани со интернет кои

безжична
широкопојасна
комуникација
обезбедени во рамките на автомобилските

го содржат интернетот на нештата (IoT);
електронски пренос на податоци на безжични

возила; обезбедување на дијагностички
информации за возило како и потсетници за

мрежи за услуги на машина на машина
(m2m) и IoT услуги како и поврзани уреди;

одржување

електронски

на

дијагностиката
(менаџментот);

(електронска
апликации

возилото,
и
услуги

на

возило

на

преку

е-мејл

пошта), веб (интернет) и
на
мобилен
телефон;

телекомуникациски
обезбедување на

телематски

пренос

на

податоци во однос на надгледување,
лоцирање, враќање (пронаоѓање) и следење

имено,
да се

на имот и поврзани уреди во различни
индустрии; телекомуникациски консалтинг во

контактира оддалечен центар за повици од
возило за да се пријават несреќи и вонредни

областите на технологијата од машина на
машина
(m2m),
поврзаните
уреди,

ситуации така што локацијата на возилото

управување

може да се одреди и да се испрати персонал
за итни случаи; услуги за одговор при

интернетот на нештата (IoT); услуги од
машина на машина, имено, управување со

вонредни ситуации (итни случаи), имено,
испраќање на електронско известување со

возен парк; добротворни услуги, имено,
обезбедување на донации на безжични

аларм преку телекомуникациски мрежи;
безбеден (сигурен) електронски пренос на

телефони и безжично емитување за жртвите
од семејно насилство и слични застапувачки
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групи

телекомуникациските услуги и безжичните
US

уреди; обезбедување на програма со награди

кл. 39 услуги за помош на патот при итни
(вонредни) случаи, имено, услуги на влечење

за поттик наменета да ги наградува
учесниците кои покажуваат квалитет кој се

(шлеп служба), извлекување (со дигалка) и
достава на клуч; услуги за лоцирање на

однесува на иновацијата и технологијата;
изнајмување на простории од стадион

возило во вид на обезбедување географски
информации во врска со локацијата на

31.08.2015;
86742501
US
кл. 42
компјутерски услуги и услуги на

возилата; обезбедување информции преку

компјутерско

телекомуникациски
мрежи
и
мобилни
телефони, имено, насочување, навигација и

телекомуникациски софтвер; компјутерски
услуги, имено, техничка операција и

информации за глобално позиционирање на
возилата; услуги за информации во врска со

управување на компјутерските мрежи на
другите; услуги на управувани компјутери и

сообраќајот, имено, сообраќајниот метеж и
патување, имено, информации за бензиски

мрежни операции за другите; интернет
(cloud) компјутерски услуги; услуги на

пумпи и точки од интерес (предмети на

провајдер за интернет (cloud) хостирање;

интерес); обезбедување на веб страница
(веб-сајт) и линкови за веб страници (веб-

компјутерски услуги, имено, далечинско
управување или управување на лице место

сајтови) во врска со географски информации,
слики на мапи (карти) и насоки при

како и управување на системи за
информатичка технологија за други, кое

патувањето;
електронско
чување
(складирање) и архивирање на податоци за

опфаќа
виртуелна
и
физичка
инфраструктура, сервери, складирачки (за

други; чување (складирање) на компјутерска

чување) системи, мрежи и софтвер; враќање

и телекомуникациска опрема
31.08.2015;
86742493

други
US

и далечински бекап (резервна копија) на
компјутерски податоци; услуги на враќање

кл. 41
забава во вид на телевизиски
програми за вести како и визуелни и аудио

на податоци и враќање на компјутерски
податоци во случај на вонредна непогода;

настапи преку телевизија, компјутери и
безжични електронски уреди;
услуги на

обезбедување на виртуалени компјутерски
системи и виртуелни компјутерски средини

електронски

преку

31.08.2015;

86742490

игри

за

обезбедени

преку

вмрежување;

интернет

(cloud)

услуги

на

компјутери;

интернет; услуги на забава во вид на услуги
за
развој,
создавање,
производство

компјутерски услуги, имено, обезбедување
на
услуги
за
управување
со

(продукција)
и
пост-продукција
на
мултимедијална содржина за забава; услуги

инфраструктурата
за
следење,
администрација и менаџмент на јавни и

за забава, имено, обезбедување на
телевизиски програми, видео програми и

приватни
системи,

програми со содржина во живо кои програми

технологија

се одликуваат со широк спектар на теми;
обезбедување на интернет портал на веб

интеграција на приватни и јавни интернет
(cloud) компјутерски средини; обезбедување

страница (веб-сајт) во полето на забавата;
организирање на лотарии (игри на добивки

на интернет (cloud) компјутери и складирање
(чување) на инернет (cloud); консалтинг

со / преку обложување) и натпревари што ја
промовираат
употребата
на

услуги во областа на интернет (cloud)
компјутерите; технички консалтинг услуги во
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областите на решенија за архитектурата на

(SDKs) и API (интерфејс за програмирање на

центрите за податоци и интернет (cloud)

апликации) за употреба во софтверскиот

компјутерите; далечинска администрација и
менаџмент на внатрешни (in-house) и

развој и тестирање; обезбедување на
информации во областа на независниот

хостирани уреди, бази
софтверски апликации

податоци и
центри на

развој на софтверски апликации преку
интернет; дизајн, развој и имплементација на

податоци за другите; компјутерски колокациски услуги, имено, обезбедување на

компјутерски мрежи и компјутерски системи
за други; следење на компјутерски мрежи и

простории

за лоцирање на компјутерски

компјутерски системи за да се обезбеди

сервери со опремата на други; обезбедување
на
сигурни,
еколошки
контролирани,

нивно
правилно
функционирање;
компјутерски услуги и услуги за следење на

простории за компјутерските сервери и
мрежна опрема на другите; техничко

компјутерски мрежи, имено известување на
ефикасноста
(перформансите)
и

следење на компјутерските сервери и
телекомуникациската и мрежна опрема на

балансирање на товар (оптоварување) со
цел за контрола на квалитет; автентикациски

другите;

услуги

на
за

компјутерска

услуги во областите на телекомуникациските

инфраструктура, имено, обезбедување на
компјутерски мрежни сервери со далечински

и мрежните услуги; обезбедување на
привремено користење на софтвер, што не

пристап;
компјутерски
услуги,
имено,
обезбедување на онлајн виртуелна средина

може да се симне (преземе) за ревизија на
мрежа во областите на безбедна (сигурна)

за виртуелни компјутери со пристап преку
интернет или други компјутерски мрежи;

комуникација и мрежи на податоци; онлајн
безбедносни услуги, имено, обезбедување

лизинг

компјутерски

на сигурност (безбедност) и анонимност за

капацитет, имено, компјутерски софтвер,
компјутерски хардвер и компјутерска мрежна

трансакции на кредитни картички што се
пренесуваат електронски; дизајн во областа

опрема; лизинг на компјутерски сервери;
технички
менаџмент
на
виртуелна

на телекомуникациите како и мрежите на
компјутеризираните комуникации и мрежите

инфраструктура и компјутерско вмрежување;
обезбедување на привремено користење на

на
податоци;
услуги
на
консултирање во врска со

софтвер, што не може да се симне (преземе),

областите на информатичката технологија,

за пристап и употреба на интернет (cloud)
компјутерска мрежа; компјутерски услуги,

компјутерското
програмирање,
менаџирањето на центрите за податоци и

имено, евалуација и анализа на компјутерски
системи, вклучувајќи внатрешни компјутерски

глобалните компјутерски мрежи; инсталација,
одржување и поправка на компјутерски

системи,
компјутерски

софтвер;
работење
со
електронски
информациски
мрежи;
планирање
за

и

на

изнајмување

надворешни
системи

на

и

(екстранет)
глобални

компјутерски мрежни системи, за

дизајн
истите

и
во

да се

опоравување од компјутерска несреќа; дизајн

обезбеди усогласеност со индустриските
стандарди; имплементација на компјутерски

на комуникациски системи базирани на
простор (имот), комуникациски системи

софтвер за други; обезбедување на
привремено користење на онлајн софтвер,

базирани на интернет (cloud) и хибридни
унифицирани
комуникациски
системи;

што не може да се симне (преземе),
вклучувајќи комплети за развој на софтвер

обезбедување на привремено користење на
компјутерски софтвер, што не може да се
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симне

(преземе),

на

и евалуација на производи и услуги од други

во

во областите на компјутерите и проценките

областите на компјутерска и мрежна
безбедност; обезбедување на привремено

на компјутерска безбедност; консалтинг
услуги во областа на компјутерската

користење на софтвер, што не може да се
симне (преземе), за мрежна безбедност;

безбедност и мрежната безбедност на
комуникациите; хостирање на апликациите и

компјутерски консултации во областите на
безбедноста на интернетот и мрежната

веб станите на други; обезбедување на
информации во областа на дијагностика на

безбедност како и сигурен (безбеден) пренос

возилата и дијагностичката евиденција на

на податоци и информации; услуги
технички консултации во областите

на
на

возилата преку компјутерска информациска
мрежа; следење на работата на возилата и

компјутерскиот
софтвер,
компјутерскиот
хардвер и компјутерските мрежи, имено,

следење на емисијата (испуштањето на
гасови) кај возилата; софтвер, што не може

обезбедување на консултации во врска со
дизајнот,
имплементацијата,

да се симне (преземе), за услуги од машина
на машина (m2m) и мрежно и интернет

конфигурацијата и употребата на истите;

поврзани уреди; софтвер, што не може да се

технички консултантски услуги, имено,
решавање (отстранување) на проблеми со

симне (преземе), за интернетот на нештата
(IoT); софтверска платформа за управување

компјутерски хардвер и софтвер во врска со
виртуелната и физичка инфраструктура,

на услугите од машина на машина (m2m),
услугите за интернетот на нештата (IoT), како

сервери, складирачки (за чување) системи и
мрежи; технички консултантски услуги во

и
поврзаните
и
далечински
уреди;
софтверски платформи кои обезбедуваат

областа на компјутерскиот софтвер, имено,

средина за развој, комплети за развој на

обезбедување на консултации во врска со
одржување на софтвер; услуги на техничка

софтвер (sdk) и интерфејс за програмирање
на апликации (api) за создавање на

поддршка во врска со технологијата на
компјутерската
инфраструктура,
имено,

апликации за уреди од машина на машина
(m2m), мрежно и интернет поврзани уреди,

обезбедување на работни услуги за технички
совет и помош кои се однесуваат на сервери,

како и уреди и машини кои се управувани од
далеку, и за овозможување на интеграцијата

складирачки (за чување) системи, мрежи и

и

софтвери; компјутерски мрежи и услуги за
безбедност на комуникациска мрежа во вид

следењето и контролата на таквите уреди и
машини; обезбедување на веб портал за

на заштита од напади (упади), анализа на
опасност (закана) по безбедноста, услуги на

следење и управување на конекцијата,
употребата и обезбедувањето на m2m и IoT

менаџирана безбедност, управување и
проценка на ранливост, анализа на закана

уреди;
инженерски
и
компјутерски
консултации, дизајн и развој во областа на

(опасност) како и форензика и тестирање на

m2m и IoT комуникациските и поврзани

пенетрација (пробивање); услуги и софтвер
за енкрипција на податоци; компјутерски

уреди; техничка поддршка во областа на
m2m и IoT комуникациските и поврзани

консултации во областа на компјутерската
безбедност што се одликува со сигурен

уреди;
компјутерски
создавање
виртуелни

(безбеден) пренос на податоци, енкрипција и
декрипција на податоци; тестирање, анализа

регистрираните корисници да учествуваат во
дискусии и да се вклучат во вмрежувањето;

усогласеност
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и

за

анализа

менџирање
на

ризик

автоматизирање

на

обезбедувањето,

услуги,
имено,
заедници
за
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софтвер, што не може да се симне (преземе),

корисничките

за собирање, обработка, пренос, чување

следење анализирање и известување на

(складирање) и споделување (размена) на
аудиовизуелна содржина; обезбедување на

рекламните
рекламниот

веб страница (веб-сајт) која се одликува со
привремено користење на софтвер, што не

дигиталните рекламирачи и издавачи,
учествување на рекламни аукции и берзи,

може да се симне (преземе), кој им
овозможува
на
корисниците
на
веб

како и купување и продавање реклами;
добротворни услуги, имено донации на

страницата (веб-сајтот) да испратат (upload),

мобилни телефони и бесплатно емитување

стават (post) и прикажат онлајн видеа за
споделување;
обезбедување
на
веб

како
и
обезбедување
грантови
на
организации и други добротворни услуги кои

страница (веб-сајт) која се одликува со
технологија што им овозможува на интернет

ги поддржуваат превенцијата (спречувањето)
на семејното насилство и жртвите на семејно

корисниците да направат индивидуални
плејлисти (листи на музика и/или видеа) кои

насилство
31.08.2015;

создаваат

кл.

персонализирани

видливи

43

популации
кампањи,
инвентар,

(населенија),

управување
усогласување

86742509
услуги

на

со
на

US

арена,

имено,

содржини и овозможуваат незавино и
истовремено рагледување и споделување на

обезбедување на општонаменски простории
(објекти) за спорт, концерти, конвенции и

содржините; обезбедување на платформа за
веб хостирање за софтвер за игра кој не

изложби
31.08.2015;

може да се симне (преземе); обезбедување
на софтвер за игра кој не може да се симне

кл. 45 компјутерски услуги и безбедносни
услуги за компјутерски мрежи; следење на

(преземе);

компјутери,

прикачување

(uploading)

на

86742518

веб

страници

US

(веб-сајтови),

музичка, аудио и видео содржина на
интернет за други; компјутерски услуги,

компјутерски мрежи и комуникациски мрежни
системи за безбедносни цели; обезбедување

имено,
следење,
анализирање
и
известување на туѓите навики за користење

на услуги за проверка на корисникот за
безбедносни цели; обезбедување на облак-

на безжичен интернет, туѓите навики за
пребарување на безжичен интернет, како и

базирана
автентикација
на
идентификациски
информации

туѓите навики за лојалност на безжичните

безбедносни цели; компјутерски безбедносни

корисници за веб страници (веб-сајтови) на
трети
лица
(страни)
за
насочено

услуги во вид на издавање и управување со
дигитални сертификати и други безбедносни

рекламирање кон индивидуалните интереси
на корисниците на безжичните комуникации;

акредитиви за други; управување на
автомобилски возен парк во вид на следење

софтвер и софтверски платформи за
дигитални рекламирачи и издавачи со цел за

на автомобилите преку телематика
безбедносни
цели;
обезбедување

рекламирање

информација во областите на безбедноста

на

користење
од
рекламирачи и

бренд;

софтвер

за

страна
на
дигитални
издавачи со цел за

поставување
на
дигитални
управување на кампањи за

лични
за

на
интернетот
и
безбедноста
компјутерските мрежи; консултации

за
на
на
во

реклами,
дигитално

областа на кражба на податоци и кражба на
идентитет; консултантски услуги во областа

рекламирање, оптимизирање на рекламните
впечатоци, насочено рекламирање кон

на компјутерските, мрежните и податочните
интегритет и безбедност; онлајн следење за

Трговски марки

471 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

да се спречи незаконска размена на фајлови
(датотеки)

и

обезбедување

електронски

извештаи во врска со обидите за незаконска
размена на фајлови (датотеки) поврзани со
нив на мрежи низ целиот свет; обезбедување
на веб страници (веб-сајтови) кои се
одликуваат со информации во областа на
безбедноста; консултации за безбедноста;

(591) темно сина, црна и бела
(551) индивидуална

безбедносни услуги, имено, обезбедување

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

на безбедносни проценки за бизнисите и
владините агенции; услуги за онлајн

управување
работи

социјално вмрежување; услуги за помош на
патот во итни случаи (вонредни состојби),

кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

имено, отворање на брави; услуги за
враќање на украдени возила; услуги за

задоволување на потребите на поединците

следење во итни случаи, имено, следење на

(111) 25164

(151) 10/11/2017

електронски уред во
возилото преку
оддалечен центар за повици и организирање

(210) TM 2015/1180

(220) 17/11/2015
(181) 17/11/2025

за испраќање (диспечирање) на персонал за
итни случаи кога е утврдена несреќа; услуги

(450) 31/12/2017
(732) Трговско друштво НОВАТВ ВЕБ

на следење со аларм за одговор во итни
случаи, имено, следење на уреди за

ДОО Скопје

предупредување преку оддалечен центар за

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

следење за испраќање на итни јавни
здравствени и безбедносни услуги и

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

со

работата;

канцелариски

булевар Илинден бр. 47/3, Скопје, MK

известувања кон трети лица (страни), имено,
претпочитаните
семејни
контакти,
одговорните
медицинска

за

итни

случаи,

или пак
сестра

31.08.2015; 86742529 US
(111) 25241

(151) 14/11/2017

(210) TM 2015/1168

(220) 13/11/2015
(181) 13/11/2025

(450) 31/12/2017
(732) Здружение за ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
28, Скопје-Центар, MK
(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000,
Скопје
(540)
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(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
работи,

фотографии, хартија; печатени
фотографии;
канцелариски

материјали;

печатарски

букви;

клишиња

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл.

38

телекомуникации

кл. 41
забава;

забава, образовни услуги; обука;
спортски и културни активности

кл. 42

научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
Трговски марки
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услуги; изработка и развој на компјутерски

(551) индивидуална

хардвер и софтвер

(510, 511)

(111) 25165

(151) 06/11/2017

кл. 1 реагенси за лабораториска употреба;
решенија за предтретман на ткиво, реагенси

(210) TM 2015/1258

(220) 10/12/2015
(181) 10/12/2025

за миење
употреба;

и

бафери за лабораториска
врзувачки
реагенси
за

(450) 31/12/2017
(732) Aktsionerno Droujesvo

лабораториска
бафери
за

употреба; хибридизациски
лабораториска
употреба;

BULGARTABAC HOLDING

хибридизациски реагенси за лабораториска

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

употреба
кл.
5

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

употреба;решенија за предтретман на ткиво,
реагенси за миење и бафери за медицинска

реагенси

за

медицинска

употреба;врзувачки реагенси за медицинска
употреба;хибридизациски
бафери
за
медицинска

употреба,

хибридизациски

реагенси за медицинска употреба

(591) темно сива, жолта, жолто-зелена,
зелана, бела
(551) индивидуална

(111) 25163

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/102

(220) 01/02/2016

(181) 01/02/2026
(450) 31/12/2017
(732) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR

(510, 511)
кл. 34
тутун; цигари; цигарети; пури;
цигарилоси; филтер цигари; хартија за

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

цигари

(540)

SAPONIA

(111) 25235

(151) 14/11/2017

(210) TM 2015/1309

(220) 21/12/2015

(551) индивидуална

(181) 21/12/2025

(510, 511)

(450) 31/12/2017
(732) Abbott Molecular Inc.

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois
60018, US

триење и нагризување, сапуни

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

(111) 25327

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/133

(220) 08/02/2016

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VYSIS
Трговски марки

(181) 08/02/2026
(450) 31/12/2017
(732) Градежен Институт МАКЕДОНИЈА
АД Скопје
ул. Дрезденска бр. 52, Скопје, MK
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(540)

(450) 31/12/2017
(732) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)

(591) сива, бордо, црвена, темно црвена,
светло црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
37
градежни

бунари
(копање
работи (надзор на

(591) црвена, жолта, сина, бела, кафена

работи);
ископување
копање
надзор

(ископување

руда);

градежни

бунари;
работи

на

кл.

бунари);
градежни

42

испитувања;
истражувања;

геолошки
истражувања
на
терен;
градежни планови (изработка на градежни
планови);
градежно

советување;

испитувања
истражувања
истражувања
животната
истражувања

технички

(220) 12/02/2016
(181) 12/02/2026

(450) 31/12/2017
(732) Ciech Sarzyna Spolka Akcyjna
ul. Chemikow 1, PL-37-310 Nowa Sarzyna, PL

(геолошки

испитувања);

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(геолошки

материјали;
истражувања);

на

полето
на

за

зажтита на
средина;

терен

(геолошки

на

терен)
(мерење);

на
технички
за заштеда на

проекти

(проучување

проекти;
енергија;
технички

проекти);
урбанистичко планирање
(111) 25326

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/143

(220) 10/02/2016
(181) 10/02/2026
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(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/148

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

животна

истражувања
калибрирање
проучување
советување

(111) 25185

средина;

на

инженерство;
испитувања

кл. 30 кроасани

архитектура;

геолошки
геолошки

заштита

(551) индивидуална
(510, 511)

Glypho-POL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
индустријата,
хортикултурата
необработени
необработена
регулирање

и

земјоделството,
шумарството;

вештачки
смоли,
пластика;
препарати
за
на

растот

на

растенијата;

ѓубрива
кл. 5
хербициди; фунгициди, пестициди;
биоциди;
инсектициди;
уништување на штетници
(111) 25313

препарати

за

(151) 27/11/2017
Трговски марки
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(210) TM 2016/150

(220) 15/02/2016
(181) 15/02/2026
(450) 31/12/2017

(732) Novartis AG

SPAZMOL
(551) индивидуална
(510, 511)

4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FRAMSYL

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 25294

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/170

(220) 19/02/2016

(181) 19/02/2026
(450) 31/12/2017
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A

(551) индивидуална
(510, 511)

Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 25315

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/151

(220) 15/02/2016
(181) 15/02/2026
(450) 31/12/2017

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

EXQUALT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини за чoвечка употреба
(111) 25325

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/172

(220) 19/02/2016
(181) 19/02/2026

(450) 31/12/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

URGENTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

употреба

ROPUIDO

(111) 25268

(151) 13/11/2017

(210) TM 2016/158

(220) 18/02/2016
(181) 18/02/2026

(450) 31/12/2017
(732) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Анкарска 33 1/1, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за третман на
хиперхолестеролемија

и

превенција

на

кардиоваскуларни нарушувања
(111) 25296

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/198

(220) 24/02/2016
(181) 24/02/2026
(450) 31/12/2017
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(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK

(111) 25319

(151) 27/11/2017

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

(210) TM 2016/203

(220) 25/02/2016
(181) 25/02/2026

(540)

(450) 31/12/2017
(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(591) бела, црвена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

безалкохони пијалаци; води за пиење
[пијалаци], газирана вода; пијалаци од

ZARIPAX

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

работи; услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со: пиво; минерална и содавода и други безалкохолни пијалаци; води за

(111) 25314

(151) 17/11/2017

(210) TM 2016/204

(220) 25/02/2016

пиење [пијалаци], газирана вода; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

(181) 25/02/2026
(450) 31/12/2017

препарати за производство на пијалаци
кл. 39
транспортни услуги, пакување и

(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

складирање стока; организирање патувања

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(111) 25312

(151) 27/11/2017

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

(210) TM 2016/201

(220) 25/02/2016
(181) 25/02/2026

(540)

(450) 31/12/2017
(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

QUETIMAX

DUALOXY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 25318

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/205

(220) 25/02/2016
(181) 25/02/2026

(551) индивидуална
(510, 511)

(732) NOVARTIS AG

кл. 5

4002 BASEL, CH

фармацевтски препарати за човечка

(450) 31/12/2017

употреба
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кл. 5

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

употреба

фармацевтски препарати за човечка

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(111) 25316

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/236

(220) 03/03/2016
(181) 03/03/2026

DETINE

(450) 31/12/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 25170

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/211

(220) 26/02/2016

(181) 26/02/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за продукција и маркетинг
ИМИКА ДОО увоз-извоз Скопје

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

RAPTEN
(551) индивидуална

ул. Коле Неделковски бр. 20/3, Скопје, MK

(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
(111) 25320

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/222

(220) 01/03/2016

(111) 25259

(151) 15/11/2017

(210) TM 2016/245

(220) 08/03/2016

(181) 08/03/2026
(450) 31/12/2017
(732) Зонел Софтвер
ул. Васил Ѓоргов 34/1-3, 1000, Скопје, MK
(540)

(181) 01/03/2026

(591) сина, зелена

(450) 31/12/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(732) NOVARTIS AG
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кл. 9 апарати за вршење анализа на воздух;
апарати
за
далечинско
управување;

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

апарати
апарати

(540)

апарати

4002 BASEL, CH

AEROBREATH
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

апарати
апарати

за
обработка

за
за
за
и

електрични
инструменти

на

прецизно

мерење;
податоци;
мерење;

регулирање
топлина;
машини
за
сондирање;
уреди

за
за

мерење;
мерење;
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инструменти

за

мерење

температура;

компјутерски

програми,

снимени;

компјутерски
мерач

софтвер,
на

снимен;
густина;

мерачи
мерни

на

капацитет;
инструменти;

софтвер
уреди

(комјутерски
за

софтвер),

кл. 35

компјутерски бази на податоци

(систематизација
на
компјутерски
бази

снимен;
мерење

(732) Друштво за производство услуги и
трговија КОЛАЧИЊАТА НА МАМА ДООЕЛ
Скопје
ул. Козјак бр. 35/1-15, 1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

информации
во
на
податоци);

компјутерски бази на податоци (собирање
информации во компјутерски бази на
податоци);
статистички податоци (собирање статистички

(591) златна, црвена, црна
(551) индивидуална

податоци);

(510, 511)
кл. 30

кл. 42 заштеда на енергија (советување за
заштеда
на
енергија);

слаткарски производи, колачи со овошје,
тортички, торти, тортиљи, торти (украси за

изработка
на
инсталирање

торти, што се за јадење), колачи (колачи од

компјутерски
компјутерски

калибрирање
компјутерски

програми;
прогарми;

мерење;
(изнајмување

програми
програми

компјутерски
компјутерски

програми

компјутерски
компјутерски

слатки

од

бадем,

ориз), крем пудинг, чоколадо, овошни желеа
[слаткарски произвиоди], палачинки, пастили

прогарми);

[слаткарски производи], вафли, панцероти,
мали
кифли
[печива],
пити

(изработка
на
програми);

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: колачиња, слатки од бадем,

(инсталирање
програми);

слаткарски производи, колачи со овошје,

компјутерски
компјутерски
компјутерски

колачиња,

програми

(одржување
програми);

тортички, торти, тортиљи, торти (украси за
торти, што се за јадење), колачи (колачи од

компјутерски програми (осовременување на

ориз), крем пудинг, чоколадо, овошни желеа
[слаткарски произвиоди], палачинки, пастили

компјутерски
програми);
програми (осовремување на компјутерски

[слаткарски производи], вафли, панцероти,
мали кифли [печива], пити

програми);
програмирање

системи;

(111) 25302

(151) 27/11/2017

енергија

(210) TM 2016/402

(220) 13/04/2016

советување

компјутерски
за

заштеда

на

(181) 13/04/2026
(450) 31/12/2017
(111) 25216

(151) 15/11/2017

(210) TM 2016/354

(220) 01/04/2016
(181) 01/04/2026
(450) 31/12/2017

(732) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, Локотоварна, 1000,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(591) бела, жолта, портокалова, црвена

монетарни

(551) индивидуална
(510, 511)

работи,

работи

поврзани

со

недвижен имот

кл. 30 кафе, чај, како и вештачко кафе; ориз,
тапиока и саго; брашно и производи од жито;
леб; колачи и слаткарски
производи;
сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како
кл. 35

(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи,

мирудии),
мирудии,
мраз
огалсување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи,
услуги при трговија на големо и мало и увозизвоз со: кафе, чај, какао и вештачко кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производите
од жито; леб; колачи и слаткарски производи;
сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

(111) 25242

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/550

(220) 27/05/2016

(181) 27/05/2026
(450) 31/12/2017
(732) СПАСЕВСКИ АЛЕН and ИЧЕВ
ДУШКО
Разловци, Делчево, MK and Иловица бр.
303, Босилово, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(како мируди), мирудии, мраз; спојување, за
доброто
на
другите,
на
производи
овозможувајќи им на корисниците полесно да
ги видат и купат тие стоки од продавници,
преку каталози, пошта или со

помош на

електронски медиуми, преку веб-сајтови
кл. 39
транспортни услуги пакување и
складирање стока
(111) 25238

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/544

(220) 26/05/2016

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
(111) 25243

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/551

(220) 27/05/2016
(181) 27/05/2026

(181) 26/05/2026
(450) 31/12/2017
(732) КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АДДруштво за неживотно осигурување
Скопје
ул. Св. Кирил и методиј бр. 20, Скопје,
Центар, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
Трговски марки

(450) 31/12/2017
(732) ИСК Македонија Национален
комитет на Интернационална стопанска
комора
ул. Рилски КОнгрес бр. 112, 1000, Скопје,
MK
(540)
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(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување
работи

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување
работи
кл. 36

со

работата,

канцелариски

осигурување; финансиски работи;

монетарни
недвижен

работи;

работи

поврзани со
имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни
активности
кл. 42
научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на
компјутерски
хардвер
и
софтвер
кл. 45 правни услуги, лични и општествени
услуги

што

ги

даваат

трети

лица

за

задоволување на потребите на поединците,
безбедносни услуги за заштита на имот и
лица
(111) 25244

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/552

(220) 27/05/2016
(181) 27/05/2026

(450) 31/12/2017
(732) ИСК Македонија Национален

со

(540)

(591) сина
(551) индивидуална
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канцелариски

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен
имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава,

забава,

активности
кл. 42
научни

спортски
и

и

културни

технолошки

услуги,

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

проектирање и
хардвер
и

развој на
софтвер

кл. 45 правни услуги, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците,
безбедносни услуги за заштита на имот и
лица
(111) 25240

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/592

(220) 09/06/2016

(181) 09/06/2026
(450) 31/12/2017
(732) Przedsiebiorstwo farmaceutyczne LekAm Sp. z.o.o.
Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym, PL
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

комитет на Интернационална стопанска
комора
ул. Рилски КОнгрес бр. 112, 1000, Скопје,
MK

работата,

OLZAPIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 25300

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/638

(220) 24/06/2016
(181) 24/06/2026
(450) 31/12/2017

(732) КАМ ДОО

Трговски марки
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ул. Индустриска бб, Локотоварна, 1000,

8501 Williams Road, Estero, Florida 33928,

Скопје, MK

US

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

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

(540)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црвена и бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи, сирење,
кашкавал, кисела павлака
(111) 25232

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/646

(220) 28/06/2016
(181) 28/06/2026

(450) 31/12/2017
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac bb, 51000, Rijeka, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 услуги на изнајмување возила
(111) 25234

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/676

(220) 01/07/2016
(181) 01/07/2026

(450) 31/12/2017
(300) 86/880,421 20/01/2016 US
(732) Zimmer, Inc. (a corporation of the state
Delaware)
345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580,
US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

MERALYS HA
(551) индивидуална

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 3 парфимериски производи; козметички

(540)

производи;

прибор

за

лична

хигиена

кл. 5 лекови за хумна медицина; диететски
производи;
фармацевтски
производи,
медицински
кл. 35 огласување, рекламирање

прозводи

ZIMMER BIOMET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 алографт на човечко ткиво; алографт и
ксенографт импланти; биолошки екстракти на
ткиво за медицински цели; транспланти на

(111) 25224

(151) 06/11/2017

биолошко ткиво; трансплантанти на човечка

(210) TM 2016/654

(220) 29/06/2016

коска; материјали
составени
од

(181) 29/06/2026
(450) 31/12/2017
(732) DOLLAR RENT A CAR, INC.a
corporation organized and existing under the
laws of the State of Oklahoma

Трговски марки

за замена
природни

на коска
биолошки

материјали; преврски за рани; ортопедски,
спинални и забни импланти составени од
природни биолошки материјали; цемент за
коска за медицински цели; забарски
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препарати и соединенија, имено, замена за

(551) индивидуална

раст на коски како медиум за раст на коски

(510, 511)

составен од биолошки материјали; биолошки
матрици на ткиво и биолошки мембрани,

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

сите
кл. 10

за
медицински
цели
ортопедски, спинални и забни

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

импланти составен од вештачки материјали и
хируршки инструменти што се користат за

сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спасување и

работа со нив; материјали за замена на коска

обучување;

составени
од
вештачки
материјали;
надворешни уреди за фиксација за употреба

спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

во ортопедската хирургија; држач за рака;
ортопедски протези; лонгета/имобилизатор;

или контрола
апарати
за

антиемболични чорапи за медицински цели;
природни или синтетички полимери за

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

употреба за обновување, регенерација и

компакт дискови, ДВД и други дигитални

аугментација
на
кл. 44
обезбедување на

ткиво
медицински

медиуми за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

спинални,

регистарски каси, машини за сметање,
опрема
за
обработка
на
податоци,

информации во ортопедски,
забарски и хируршки полиња

апарати

и

инструменти

за

на електрична енергија;
снимање,
пренос
или

(111) 25230

(151) 06/11/2017

компјутери; компјутерски софтвер; апарати
за гаснење пожар; претходно снимени видео

(210) TM 2016/679

(220) 01/07/2016

дискови и ДВД-а што вклучуваат филмови,

(181) 01/07/2026
(450) 31/12/2017
(732) DreamWorks Animation L.L.C.
1000 Flower Street, Glendale, California

телевизиски серии или други кратки форми
на забавни програми како што се комедија,

91201, US
(740) Друштво за застапување од областа на

оптички дискови што вклучуваат музика,
филмови, телевизиски програми или други

индустриската сопственост ЖИВКО

кратки форми на забавни програми како што

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

се комедија, драма, вести, реалити и забавна
содржина; претходно снимени ЦД-а што

(540)

вклучуваат музички и фимски тонски запис;
програми кои може да се симнуваат што

драма, вести, реалити и забавна содржина;
претходно снимени оптички или магенетно-

вклучуваат телевизиски и кратки форми на
програми и филмови како што се комедија,
драма, вести, реалити и забавна содржина;
интерактивен мултимедиа софтвер за
играње игри; софтвер што може да се
симнува како што е мобилна апликација за
играње игри и пристап до забавни содржини
за употреба на компјутери, преносливи рачни
дигитални електронски комуникациски уреди,
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мобилни уреди и поврзани и безжични

налепници

комуникациски

за

привремени тетоважи (слични на налепници)

компјутерски игри за безжични и електронски
мобилни уреди, мобилни телефони и рачни

; лизгачки табли за пишување; моливи;
пенкала; гуми за бришење;декоративни

електронски уреди; дискови со компјутерска
игра; дискови со видео игра; предмети што се

орнаменти за моливи; новчаничиња за
пенкала и новчаничиња за моливи; кутии за

носат на очи, очила, очила за сонце и
нивните
кутии;
декоративни
магнети;

пенкала и кутии за моливи; острилки; креда;
маркери; постери; разгледници; карти за

кинематографски

апарати;

размена; честитки; барјаци направени од

безжични комуникациски уреди и системи за
компјутерски софтвер за пренос на звук, глас

хартија; комплети за боење за деца; прибор
за боење за уметност и вештини; прибори за

и слики; анимирани цртани филмови што се
симнуваат; електронски публикации, што се

учење, составени од гуми за бришење,
линијар за цртање, острилки за моливи и

симнуваат, имено, магазини и книги во
областа
на
забавата

кутии за моливи; канцелариски пакувања
составени од хартија за пишување, пликови,

кл. 16

маркери

уреди;

софтвер

машини

и

хартија и картон; печатени работи;

книговезнички
канцелариски

и

печатчиња;

од

и

хартија;

прибори

за

фотографии;
лепила
за

активности составени од сликички и гумени
печати

канцелариска
или
куќна
употреба;
материјали што ги користат уметниците;

кл. 25 облека, обувки и капи; облека имено,
кошули и горен дел, фустани, здолништа,

сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
прибор
(освен
мебел);

пантолони, пантолони, фармерки, шорцеви,
шпилхозни, комбинезони, горни и долни

материјал

тренерки,

за

материјал;
материјали;

направени

обука

и

настава

(освен

тренерки,

ракавици,

жартели;

апарати); пластични материјали за пакување;
печатарски букви; клишиња; книги и

вратоврски; палта и јакни, трикотажа,
пижами, пењоари, кошули за спиење, облека

списанија во областа на забавата; хартиени
декорации за забава; хартиени артикли за

за спиење, долни веш, костуми за
“маскенбал/ноќ на вештерките”, облека за

забави, имено, хартиени салфети, хартиени
подметачи, хартија за виткање подароци и

новороденчиња и бебешки лигавчиња од
текстил; капи; качкети; обувки, чизми и

хартиени

влечки

ленти

за

виткање

подароци,

хартиени машни за виткање подароци,
хартиени чаршафи за маса и хартиени кеси

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт; украси за елки; играчки,

за забави; детски книги со активности; книги
со приказни за деца; стрипови; сликовници;

игри и предмети за играње, имено акциони
фигури и нивни додатоци, играчки за

боенки; обележувачи за книги; тефтери;
портфолија на канцелариски материјал;

бањање, змејови, играчки за градење, игри
со табла, акциони игри на вештина,

тетратки со спирали; тефтерчиња; нотеси;

манипулативни игри, целни игри, стапчиња

дневници; дневни планери; календари; книга
за правење албуми; албум за цртање; албум

што прават балони и сетови со решенија,
детски играчки за повеќе активности, костуми

за фотографии; албум за сликички; сликички,
налепници; перничиња за печат; перничиња

за маскирање, механички играчки, возила
играчки, додатоци за возила играчки, кукли,

за мастило; гумени печати; апликации што се
нанесуваат со топлина во форма на

додатоци за кукла, облека за кукла, куклаперница, фигури како играчки, додатоци за

Трговски марки
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фигури како играчки, фигури за играње,

(740) Друштво за застапување од областа на

играчки

индустриската сопственост ЖИВКО

на

пумпање,

летечки

дискови

(фризби), сложувалка, џамлии, плишани
играчки, кукли, играчки што се возат,

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

скејтбордс, балони, ролшуи, детски касички,
играчки на вода, полнети играчки, и возила

(540)

играчки; украси за елка; топки со вода;
флипери; карти за играње; рачен дел за
играње електронски игри адаптирани за
употреба со надворешен диспеј екран или
монитор; и топки за спорт и голф; топки за
ослободување
на
стресот
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности; услуги на
забава како продукција и дистрибуција на
филм, телевизиски серии и кратка форма на
забавна содржина што вклучуваат реалити,
комедија, драма, вести и забавни програми;
забава како телевизиски серии и кратка
форма на забавна содржина што вклучува
реалити, комедија, драма, вести и забавни
програми;
услуги
на
забава,
имено,
обезбедување континуирани програми што
вклучуваат реалити, комедија, драма, вести и
забавни
програми
испорачани
преку
Интернет, бежично и преку мобилни мрежи;
обезбедување вести и информации во
областа на забава, телевизија и филмови
преку Интернет, мобилни и безжични мрежи;

COMPETACT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 антидијабетски препарати
(111) 25233

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/696

(220) 08/07/2016
(181) 08/07/2026
(450) 31/12/2017

(300) 87/064,473 08/06/2016 US
(732) John Masters Organics, Inc.
Corporation New York
30852 Huntwood Avenue, Hayward, Californi
94544, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

JOHN MASTERS
(551) индивидуална
(510, 511)

атракции во забавен парк и услуги во

кл. 3 производи за лична нега, имено, пени
за бричење, креми и гелови, гелови за после

тематски парк; сценска изведба во живо,
водени паркови; области за интерактивна

бричење,
креми,
лосиони,
пилинзи;
козметика, имено, креми за очи, гелови,

игра

лосиони и серуми; препарати за чистење
лице, сапуни, препарати за миење, лосиони,

(111) 25228

(151) 06/11/2017

креми, гелови, серуми, масла, навлажнувачи,

(210) TM 2016/681

(220) 04/07/2016

пилинзи,
ексфолианти,
препарати
за
минимизирање на брчките и препарати за

(181) 04/07/2026
(450) 31/12/2017
(732) Takeda Pharmaceutical Company

зацврстување на кожата; препарати за нега
на усни и кондиционери; производи за нега

Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku, OSAKA

на тело, имено, препарати за чистење,
сапуни, препарати за миење, лосиони, креми,

540-8645, JP

гелови,

серуми,

масла,

навлажнувачи,

пилинзи и ексфолианти; производи за нега на
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имено,

препарати

за

чистење,

30852 Huntwood Avenue, Hayward,

сапуни, препарати за миење, лосиони, креми,

California 94544, US

гелови, серуми, масла, навлажнувачи,
пилинзи и ексфолианти; креми, лосиони и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

гелови
за
заштита
од
сонце;
немедикаментозни прибори за лична хигиена;

(540)

производи за нега на коса, имено, шампони,
кондиционери, препарати за плакнење,
креми, гелови, спрејови, лосиони, помади,
масла, препарати за моделирање, бои,
фарби, осветлувачи; мириси, колонски води
и парфеми за лична употреба и третмани за
убавина, собни мириси; производи за нега на
миленичиња,
балсами

вклучувајќи

шампони

и

кл. 35 услуги за малопродажба на производи
за лична нега, козметика, тоалети, производи
за нега на тело, производи за нега на кожа,
производи за нега на коса, мириси за лична
употреба и третмани за убавина, свеќи,
козметички четки, апликатори и прибор, четки
за коса и опрема за дотерување, производи
за нега на домашни миленици вклучувајќи
шампони и балсами; Онлајн услуги за
малопродажба на производи за лична нега,
козметика, тоалети, производи за нега на
тело, нега на кожата производи, производи
за нега на коса, мириси за лична употреба и
третмани за

убавина, свеќи, козметички

четки, апликатори и прибор поврзано со
убавината и косата третмани, четки за коса и
чешлање опрема, производи за нега на
домашни миленици вклучувајќи шампони и
балсами
(111) 25299

(151) 15/12/2017

(210) TM 2016/697

(220) 08/06/2016
(181) 08/06/2026

(450) 31/12/2017
(300) 87064493 08/06/2016 US
(732) John Masters Organics, Inc.
Corporation New York

Трговски марки

JOHN MASTERS ORGANICS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за лична нега, имено, пени
за бричење, креми и гелови, гелови за после
бричење,
креми,
лосиони,
пилинзи;
козметика, имено, креми за очи, гелови,
лосиони и серуми; препарати за чистење
лице, сапуни, препарати за миење, лосиони,
креми, гелови, серуми, масла, навлажнувачи,
пилинзи,
ексфолианти,
препарати
за
минимизирање на брчките и препарати за
зацврстување на кожата; препарати за нега
на усни и кондиционери; производи за нега
на тело, имено, препарати за чистење,
сапуни, препарати за миење, лосиони, креми,
гелови, серуми, масла, навлажнувачи,
пилинзи и ексфолианти; производи за нега на
кожата,

имено,

препарати

за

чистење,

сапуни, препарати за миење, лосиони, креми,
гелови, серуми, масла, навлажнувачи,
пилинзи и ексфолианти; креми, лосиони и
гелови
за
заштита
од
сонце;
немедикаментозни прибори за лична хигиена;
производи за нега на коса, имено, шампони,
кондиционери,

препарати

за

плакнење,

креми, гелови, спрејови, лосиони, помади,
масла, препарати за моделирање, бои,
фарби, осветлувачи; мириси, колонски води
и парфеми за лична употреба и третмани за
убавина, собни мириси; производи за нега на
миленичиња,
вклучувајќи
шампони
и
балсами
кл. 35 услуги за малопродажба на производи
за лична нега, козметика, тоалети, производи
за нега на тело, производи за нега на кожа,
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производи за нега на коса, мириси за лична

кл. 3

употреба и третмани за убавина, свеќи,

лосиони; козметички производи; креми за

марамички наполнети со козметички

козметички четки, апликатори и прибор, четки
за коса и опрема за дотерување, производи

бебиња; шампони за бебиња; купки за
бебиња; производи за одржување на хигиена

за нега на домашни миленици вклучувајќи
шампони и балсами; Онлајн услуги за

кл. 5 пелени; непропустив долен веш за
енократна употреба; фластери, материјали

малопродажба на производи за лична нега,
козметика, тоалети, производи за нега на

за преврзување; средства за дезинфекција;
влошки за дојки; храна за бебиња

тело, нега на кожата производи, производи

кл. 35

за нега на коса, мириси за лична употреба и
третмани за убавина, свеќи, козметички

мало за: марамички наполнети со козметички
лосиони; козметички производи; креми за

четки, апликатори и прибор поврзано со
убавината и косата третмани, четки за коса и

бебиња; шампони за бебиња; купки за
бебиња; производи за одржување на

чешлање опрема, производи за нега на
домашни миленици вклучувајќи шампони и

хигиена, пелени; непропустив долен веш за
енократна употреба; фластери, материјали

балсами

за преврзување; средства за дезинфекција;

огласување и трговија на големо и

влошки за дојки; храна за бебиња
(111) 25362

(151) 18/12/2017

(210) TM 2016/698

(220) 08/07/2016
(181) 08/07/2026

(111) 25344

(151) 18/12/2017

(210) TM 2016/700

(220) 08/07/2016

(450) 31/12/2017

(181) 08/07/2026
(450) 31/12/2017

(732) UNION Sh.p.k.
Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika Kosovo,

(732) UNION Sh.p.k.

ZB
(740) Друштво за застапување од областа на

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika Kosovo,
ZB

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

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

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
диететски додатоци во исхраната

(591) сина, бела, светло зелена, темно
зелена, светло црвена, темно црвена, розе,
кафена, жолта, боја на кожа
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење;

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(како

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 35 огласување и трговија на големо и
Трговски марки
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мало за диететски додатоци во исхраната,

замена за кафе; брашно и производи од

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,

жито, леб, производи од тесто и слатки,

замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како

мирудии); мирудии; мраз

мирудии); мирудии; мраз

(111) 25341

(151) 18/12/2017

(210) TM 2016/702

(220) 08/07/2016

(111) 25343

(151) 15/12/2017

(181) 08/07/2026

(210) TM 2016/701

(220) 08/07/2016
(181) 08/07/2026

(450) 31/12/2017
(732) UNION Sh.p.k.

(732) UNION Sh.p.k.

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika Kosovo,
ZB

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika Kosovo,
ZB

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

(740) Друштво за застапување од областа на

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(450) 31/12/2017

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сребрено бела, црна, зелена,
црвена
(551) индивидуална
(591) небесно сина, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
диететски додатоци во исхраната
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 35 огласување и трговија на големо и
мало за диететски додатоци во исхраната,
кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
Трговски марки

(510, 511)
кл. 5
диететски додатоци во исхраната
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 35 огласување и трговија на големо и
мало за диететски додатоци во исхраната,
кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
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сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

ул. Рилски Конгрес бр.112 , 1000, Скопје,

печење;

MK

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(како

мирудии); мирудии; мраз

(740)

(111) 25342

(151) 15/12/2017

(540)

(210) TM 2016/703

(220) 08/07/2016
(181) 08/07/2026
(450) 31/12/2017

(732) UNION Sh.p.k.
Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika Kosovo,
ZB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекамирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 36

осигурување; финансиски работи;

монетарни

работи;

работи

поврзани

со

недвижен
имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава, забава,
активности

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите: услуги за индустриски анализи и
(591) бела, зелена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 мал рачен кујнски прибор и апарати за
домаќинство; тоалетен прибор; стакларија и

итражувања,
компјутерски

проектирање
хардвер

и
и

развој на
софтвер

кл. 45 правни услуги, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за

производи од порцелан; прибор и садови за

задоволување на потребите на поединците,
безбедносни услови за заштита на импт и

домаќинство и домашна употреба; кујнски
прибор; кофи, тави од железо, алуминиум,

лица

пластика или други материјали; мали рачни
апарати за мелење, брусење или пресување

(111) 25247

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/709

(220) 13/07/2016
(181) 13/07/2026

(111) 25246

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/708

(220) 13/07/2016

(450) 31/12/2017
(732) ИСК Македонија Национален

(181) 13/07/2026
(450) 31/12/2017
(732) ИСК Македонија Национален
комитет на Интернационална стопанска

комитет на Интернационална стопанска

комора

(740)
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комора
ул. Рилски Конгрес бр.112 , 1000, Скопје,
MK
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(540)

(591) бела, сина, светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сина

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
уптравување со работата; канцелариски

(551) индивидуална
(510, 511)

работи

кл. 35 рекамирање, водење на работењето,
управување
работи

со

работата,

канцелариски

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен
имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава,

забава,

активности
кл. 42
научни

спортски
и

и

технолошки

проектирање
хардвер

и
и

услуги,

развој на
софтвер

кл. 45 правни услуги, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците,
безбедносни услови за заштита на импт и
лица
(111) 25273

(151) 24/11/2017

(210) TM 2016/774

(220) 08/08/2016

(181) 08/08/2026
(450) 31/12/2017
(732) Клик Консалтинг увоз-извоз ДООЕЛ
Скопје
ул. Сава Ковачевиќ бр. 11-1/42, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

културни

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите: услуги за индустриски анализи и
итражувања,
компјутерски

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски
и
културни
активности

(111) 25257

(151) 24/11/2017

(210) TM 2016/805

(220) 19/08/2016
(181) 19/08/2026

(450) 31/12/2017
(732) Богоја Блажески
ул. Периша Савелиќ бр. 3, 1000, Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

SIPO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
возила

сигурносни појаси за седишта на

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало и увоз и извоз на сигурносни појаси за
седишта на возила
(111) 25178

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/851

(220) 01/09/2016
(181) 01/09/2026
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(450) 31/12/2017
(732) Друштво за трговија на мало и

какао, шекер, ориз, тапиока, саго, замена за

големо КАМ ДОО Скопје
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

производи од тесто и слатки, сладолед: мед,
меласа: Квасец, прашок за печење, сол,

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

сенф: оцет, сосови ( како мирудии): мирудии,
мраз: чоколаден крем: крем со какао, мус од

(540)

чоколадо, марципан: слатки сосови: преливи
од чоколадо

кафе: брашно и производи од жита, леб,

AMIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
маргарин; пире од јаболка; подготовки од
преработено овошје; путер; путер од какао за
исхрана; компоти; сос од брусница [компот];

(111) 25298

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/854

(220) 02/09/2016

(181) 02/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат 158, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

кристализирано овошје; замрзнато овошје;
карамелизирано овошје; слатко; овошна
каша; овошни
желатин

желиња;

овошни

салати;

кл. 30 кафе, чај, какао, шеѓер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно производи од
жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз; чоколаден крем;
крем во какао, мус од чоколадо, марципан;
слатки
кл. 35

сосови;
прелив
од
чоколадо
огласување; водење на работење;

управување со работи; услугии на увоз извоз
и трговија на големо и мало со: месо, риба,
живина
и
дивеч;
месни
преработки;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; пире од
јаболка; подготовки од преработено овошје;
путер, путер од какао за исхрана, компоти,
сос од брусница [компот], кристализирано
овошје; замрзнато овошје; карамелизирано
овошје, слатко, овошна каша, овошни
желиња, овошни салати, желатин; кафе, чај,
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(591) бела, виолетова, циклама и розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
еценцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 16
тоалетна хартија, шамичиња од
хартија и целулоза, салфети од хартија за
маса, бебешки пелени, бебешки шамичиња,
хартија
(111) 25173

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/858

(220) 06/09/2016
(181) 06/09/2026

(450) 31/12/2017
(732) СИНАНИ НИМЕТУЛА
ул. Дижонска 5/2, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Трговски марки
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ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

книговодство; комерциално или индустриска

(540)

асистенција за управувањето; услуги на
продажба на мало и големо на технички,
електротехнички и електронски производи,
нарочито на апаратите за осветлување,
греење, спроведување и инсталациите за

(591) бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,

осветлување
(111) 25329

(151) 05/12/2017

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола

(210) TM 2016/864

(220) 12/09/2016
(181) 12/09/2026

(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот;

и услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ извоз-увоз
Велес

апарати за снимање, пренос и репродукција

ул. Ѓошо Органџиев бр. 8, Скопје, MK

на звук или слика, магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање; компакт

(540)

поморски,

геодетски,

фотографски,

дискови, ДВД и други дигитални медии за
снимање; автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци
и компјутери, компјутерски софтвер, апарати
за
гаснење
пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и за санитарни намени; инсталации
за осветлување; апарати за осветлување за
возила, внатрешни и надворешни светла;
лампи, електрични сијалици, лампи за
прожектирање, фенери за осветлување,
лустери, осветлувачки сијалици, лампи за
сенки, сијалици за жмигавци и светла за
паркирање на возила (сијалици), предни
светла за возила, светла за стопирање,
светла за сигнализирање и светла за
паркирање, рефлектори за возила, сијалици

(591) црвена, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 4 соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; свеќи и фитили
за
осветлување
кл. 5
храна

за

бебиња;

фластери

за
рефлектори,
клима
уреди
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење;
ладно
оружје;
жилети

управување со работата; канцелариски
работи; маркетинг; канцелариски работи;

што не се опфатени со другите класи;

Трговски марки
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печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;

канцелариски

материјали;

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија

лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;

и услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ извоз-увоз
Велес

сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски

ул. Ѓошо Органџиев бр. 8, Скопје, MK
(540)

прибор (освен мебел); материјал за обука и
настава
(освен
апарати);
пластични
материјали за пакување (што не се вклучени
во другите
клишиња

класи);

печатарски

букви;

кл. 21 чешли и сунѓери; прибор за чистење
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за
кревети
и
маси

(591) црвена, бела

кл.

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за

28

игри

и

играчки;

предмети

за

гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла

и

масти

за

јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол,
мирудии);
кл. 31

сенф; оцет, сосови
муридии;

(како
мраз

земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски
слад
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 25328

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/865

(220) 12/09/2016
(181) 12/09/2026
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(551) индивидуална

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 4 соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; свеќи и фитили
за
осветлување
кл. 5
храна

за

бебиња;

фластери

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење;
ладно
оружје;
жилети
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука и
настава
(освен
апарати);
пластични
материјали за пакување (што не се вклучени
во другите класи); печатарски букви;
клишиња
кл. 21 чешли и сунѓери; прибор за чистење
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
Трговски марки
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се опфатени со другите класи; покривки за
кревети

и

маси

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

(111) 25297

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/870

(220) 13/09/2016
(181) 13/09/2026
(450) 31/12/2017

(732) ФИТОФАРМ

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, MK

компоти; јајца, млеко и млечни производи;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(540)

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);

муридии;

мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски
слад
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 25321

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/868

(220) 13/09/2016
(181) 13/09/2026

(450) 31/12/2017
(732) Dow AgroSciences LLC
(Delaware limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

NAFAMAX НАФАМАКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

препарати;
медицински

и

ветеринарни

санитарни
препарати
за
цели; диететска храна и

супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња, диететски
суплементи
за
луѓето
и
животните;
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби, забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди
(111) 25188

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/872

(220) 13/09/2016
(181) 13/09/2026

(450) 31/12/2017
(300) 15214844 14/03/2016 EM
(732) BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes
Corporate Services
(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108
Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ELEVOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди за употреба во земјоделство
Трговски марки
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 лекови за хуманитарни цели, капсули

кл. 5 лекови за хуманитарни цели, капсули

за фармацевтски цели, капсули за лекови,
фармацевтски
препарати,
хемико-

за фармацевтски цели, капсули за лекови,
фармацевтски
препарати,
хемико-

фармацевтски
препарати,
лекови
за
медицински цели, хемиски препарати за

фармацевтски
препарати,
лекови
за
медицински цели, хемиски препарати за

фармацевтски цели, биолошки препарати за
медицински цели, хемиски препарати за

фармацевтски цели, биолошки препарати за
медицински цели, хемиски препарати за

медицински цели, дијагностички биомаркер

медицински цели, дијагностички биомаркер

реагенси
за
медицински
цели
кл. 35 услуги за продажба на мало или

реагенси
за
медицински
цели
кл. 35 услуги за продажба на мало или

големо за
медицински

големо за
медицински

фармацевтски

препарати и
набавки

фармацевтски

препарати и
набавки

кл. 40 услуги во врска со хемиска обработка
и трансформација на неоргански или

кл. 40 услуги во врска со хемиска обработка
и трансформација на неоргански или

органски

органски

супстанции

супстанции

кл. 42
технички истражувања, технички
проект студии, истражување и развој на нови

кл. 42
технички истражувања, технички
проект студии, истражување и развој на нови

производи за другите, хемиска анализа,
услуги на хемија, хемиски истражувања,

производи за другите, хемиска анализа,
услуги на хемија, хемиски истражувања,

клинички
истражувања

клинички
истражувања

кл. 44

испитувања,

биолошки

фармацевтски совети, услуги на

кл. 44

испитувања,

биолошки

фармацевтски совети, услуги на

телемедицина, советување за здравје

телемедицина, советување за здравје

(111) 25190

(151) 07/11/2017

(111) 25191

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/873

(220) 13/09/2016

(210) TM 2016/874

(220) 13/09/2016

(181) 13/09/2026
(450) 31/12/2017

(181) 13/09/2026
(450) 31/12/2017

(300) 15214811 14/03/2016 EM
(732) BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes
Corporate Services

(300) 15214836 14/03/2016 EM
(732) BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes
Corporate Services

(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108

(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108

Grand Cayman, KY

Grand Cayman, KY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
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(732) BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes
Corporate Services
(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108
Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена,бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за хуманитарни цели, капсули
за фармацевтски цели, капсули за лекови,
фармацевтски
препарати,
хемико-

(551) индивидуална

за

(510, 511)
кл. 5 лекови за хуманитарни цели, капсули

медицински цели, хемиски препарати за
фармацевтски цели, биолошки препарати за

за фармацевтски цели, капсули за лекови,
фармацевтски
препарати,
хемико-

медицински цели, хемиски препарати за
медицински цели, дијагностички биомаркер

фармацевтски

фармацевтски

препарати,

лекови

реагенси
за
медицински
цели
кл. 35 услуги за продажба на мало или

препарати,

лекови

за

медицински цели, хемиски препарати за
фармацевтски цели, биолошки препарати за

и

медицински цели, хемиски препарати за
медицински цели, дијагностички биомаркер

медицински
набавки
кл. 40 услуги во врска со хемиска обработка

реагенси
за
медицински
цели
кл. 35 услуги за продажба на мало или

и трансформација
органски

големо

големо

за

фармацевтски

на

препарати

неоргански или
супстанции

кл. 42
технички истражувања, технички
проект студии, истражување и развој на нови

за

фармацевтски

препарати

и

медицински
набавки
кл. 40 услуги во врска со хемиска обработка

производи за другите, хемиска анализа,

и трансформација
органски

на

неоргански или
супстанции

услуги на хемија, хемиски истражувања,
клинички
испитувања,
биолошки

кл. 42
технички истражувања, технички
проект студии, истражување и развој на нови

истражувања
кл. 44
фармацевтски совети, услуги на

производи за другите, хемиска анализа,

телемедицина, советување за здравје

услуги на хемија, хемиски истражувања,
клинички
испитувања,
биолошки

(111) 25192

(151) 07/11/2017

истражувања
кл. 44
фармацевтски совети, услуги на

(210) TM 2016/875

(220) 13/09/2016
(181) 13/09/2026

(450) 31/12/2017
(300) 15214851 14/03/2016 EM

телемедицина, советување за здравје
(111) 25183

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/881

(220) 16/09/2016
(181) 16/09/2026
(450) 31/12/2017
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(732) FRANCK Prehrambena industrija,

кл.

dionicko drustvo - ZAGREB

мешавини

4

гас,

(производствен

Vodovodna 20, 10000, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

производствен
гас
кл. 6 амбалажи од бел лим; затворачи од

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

метал за садови; затворачи од метал за
шишиња; контејнери од метал [складирање,

(испарени

гасни

гас);

гасни

мешавини);

превоз]; контејнери од метал за компресиран
гас или течен воздух; лим (амбалажи од бел
лим); обвивки железарија од метал; шишиња
[метални садови] за компресиран гас или
течен
воздух

Franck Camomile & Ginger
(591) жолта, црвена, маслинесто зелена,
бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(111) 25180

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/885

(220) 16/09/2016

(181) 16/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ
ЛПГ ДООЕЛ Скопје
ул. Качанички пат бб, Визбегово, Бутел,
Скопје, MK
(740) Лидија Јаќимовиќ, адвокат
ул.Христо Смирненски бр. 17, 1000, Скопје

кл. 39 испорачување стоки; пакување стоки;
превезување; превезување со камиони; стоки
(испорачување стоки); транспортирање стоки
кл. 40 литографско печатење; обработка на
метали; обработување на метали; печатење
(литографско
печатење);
составување
материјали по нарачка за трети лица
(111) 25181

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/886

(220) 16/09/2016
(181) 16/09/2026

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги РАПИД ГАС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Ѓорѓи Капчев 4 бр. 9, Скопје, MK
(740) Лидија Јаќимовиќ, адвокат
ул.Христо Смирненски бр. 17, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(591) сина, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

496 | С т р а н а
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производствен
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гас
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амбалажи од бел лим; затворачи од

метал за садови; затворачи од метал за
шишиња; контејнери од метал [складирање,
превоз]; контејнери од метал за компресиран

(181) 20/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за трговија и услуги НУРОЛ
ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје

гас или течен воздух; лим (амбалажи од бел
лим); обвивки железарија од метал; шишиња

ул.СКУПИ Бр.10,КАРПОШ, 1000, Скопје, MK

[метални садови] за компресиран гас или
течен
воздух

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 39 испорачување стоки; пакување стоки;
превезување; превезување со камиони; стоки
(испорачување стоки); транспортирање стоки
кл. 40 литографско печатење; обработка на
метали; обработување на метали; печатење
(литографско
печатење);
составување
материјали по нарачка за трети лица
(111) 25306

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/890

(220) 19/09/2016

(181) 19/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) Orexigen Therapeutics, Inc., a
Delaware corporation
3344 N. Torrey Pines Court, Suite 200 La

(591) розева,сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

парфимерија, козметички производи,

лосиони за коса, пасти за заби, сапун
кл. 11 апарати за осветлување, греење
кл. 20
кл. 24

мебел, огледала, рамки за слики
текстил и текстилни производи

кл. 25 облека, обувки и капи, маици, маици
со
кратки
ракави
кл.

37

градежни

работи,

конструкции,

Jolla, CA 92037, US

поправки
и
инсталациски
работи
кл. 43 хотели, мотели, ресторани, кафулиња,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

услуги за обезбедување храна и пијалоци

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 25186

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/895

(220) 20/09/2016

MYSIMBA

(181) 20/09/2026

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2017
(732) BMJ Industries FZCO

кл. 5 фармацевтски производи за употреба

P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al
Khaimah, AE

при третман за дебелина, вклучително и
губење
тежина
кл. 16 печатени материјали, имено брошури,
билтени и слично за регулирање на тежината
и
кл.

44

третман
за
провидирање на

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

дебелина
медицински

информации за регулирање на тежината и
третман за дебелина

MIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(111) 25292

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/894

(220) 20/09/2016
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(210) TM 2016/898

(220) 21/09/2016
(181) 21/09/2026

(450) 31/12/2017
(732) FRANCK Prehrambena industrija,
dionicko drustvo - ZAGREB
Vodovodna 20, 10000, Zagreb, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

БУЧЕН КОЗЈАК Б BUCHEN
KOZYAK (во изглед)
(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи, јајца;
месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

Franck
(591) бела, жолта, кафена, црвена,
портокалова, сина, лила, зелена, црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
(111) 25184

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/899

(220) 21/09/2016
(181) 21/09/2026

(450) 31/12/2017
(732) СНЕЖАНА СТАНОЈКОВИЌ and
СЛОБОДАН СТОЈКОВСКИ
ул.Октомвриска Револуција бр.45-4, 1300,
Куманово, MK and ул.Доктор Рибар бр.20,

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; масла и масти за јадење
(111) 25187

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/900

(220) 22/09/2016

(181) 22/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) Комора на извршители на Република
Македонија
Бул. Илинден бр.60/2-2, 1000, Скопје, MK
(740)
(540)

Правда
(551) индивидуална

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

(510, 511)
кл. 16 списанија, весници, билтени, книги,

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

печатени матерјали, печатени публикации,

(540)

публикации (печатени публикации), брошури,
проспекти

1300, Куманво, MK

кл. 35
обработка на текстови, текстови
(обработка
на
текстови)
кл. 41
on-line публикување, електронски
книги списание, објавување текстови со
498 | С т р а н а
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текстови,

употреба;

брилијантин

обезбедување на on-line публикации што не

на

рекламни

употреба;

веѓи

за

можат да се даунлодираат, електронско
издаваштво и образовни услуги

вештачки вилици (производи за чистење
вештачки вилици); вештачки нокти; вештачки

(111) 25177

(151) 07/11/2017

трепки; вода пепелница за перење со сода;
воздух во лимени садови под притисок за

(210) TM 2016/901

(220) 22/09/2016
(181) 22/09/2026

чистење и бришење прав; восок (чевларски
восок); восок за алишта; восок за депилација;

(моливчиња

козметичка
за

веѓи);

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги БИОНОВА ДОО Скопје

восок за кројачи; восок за мустаќи; восок за

ул.Бојмија бр.6, Скоје-Аеродром, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

лизгање за подови; вулканска пепел за
чистење; гелови за белење на забите;

ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка

гераниол;
дезинфекција
(сапун
за
дезинфекција);
дезодоранси
за
лична

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

употреба; дезодорантни сапуни; депилатори;

(540)

детергенти што не се користат во процесите
на производството и што не се за

паркетни подови; восок за полирање; восок
за чевлари; восок за чевли; восок против

медицинска употреба; дијамантин [бор во
прав како абразивно средство]; домашни
миленичиња
(шампони
за
домашни
миленичиња); екстракт од нане [есенцијални

(551) индивидуална
(510, 511)

масла];

екстракти

(етерични

екстракти);

кл. 3 абразивна ткаенина; абразивна хартија;
абразивни средства; алишта (восок за

екстракти од цвеќе [парфеми]; есенција oд
анис;
есенцијални
масла;
етерични

алишта);

екстракти; етерични масла; жавелова вода;
желе (нафтено желе) за козметичка

алишта

(плавило

за

алишта);

алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за
алишта); алкалии (испарливи алкалии)
[амонијак][детергент];
амбра
[парфем];
амониајк [испарливи алкалии] [детергент];

употреба; заби (гелови за белење на забите);
испарливи алкалии [амонијак] [детергент];
јонон [парфимерија]; камен за мазнење;

антисептички камења за бричење; аромати
[есенцијални масла]; ароми за пијалаци

камен за полирање; камен од пемза; камена
стипса [антисептик]; капење (козметички

[есенцијални

производи за капење); кармини; кварц; кедар
(есенцијални масла од кедар); кесички за

масла];

ароми

за

слатки

[есенцијални
масла];
бадемов
сапун;
бадемово масло; бадемово млеко за
козметичка употреба; белење (сода за
белење); белење на кожата (крем за белење

парфимирање постелнина; киснeње на
алишта (производи за киснење на алишта);
кожа (креми за белење на кожата); кожа

на кожата); белило; бергамотови масла; бои
(козметички бои); бои (производи за

(производи
за
белење
кожа);
кожа
(производи за заштита на кожа) [политури];

отстранување бои); бои (хемиски средства за

кожени производи (креми за кожени
производи); козметички лосиони (шамичиња

освежување на боите) што се користат во
домаќинството [перење алишта]; бои за
брада;

бои

за

коса;

Трговски марки

бои
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козметички производи; козметички производи

памукчиња [тоалетни производи]; паркетни

за веѓи; козметички производи за животни;

подови (восок за паркетни подови); парфеми;

колонска вода; кора од дрво квилаја за
миење; корунд [абразивно средство]; коса

парфимерија; пасти за полирање чевли;
пасти за ремени за острење бричеви; пепел

(бои за коса); коса (производи за виткање
коса); креда за чистење; креми (козметички

(вулканска пепел) за чистење; перење
алишта (плавила за перење алишта); перики

креми); креми [пасти] за чевли; креми за
белење на кожата; креми за кожени

(лепила за прицврстување перики); пијалаци
(ароми за пијалаци) [есенцијални масла];

производи;

кројачи

пити од сапуни; плавило за алишта; подови

(восок за кројачи); лавандова вода; лак за
нокти; лепила за козметичка употреба;

(восок против лизгање за подови); подови
(отстранувачи
на
восок
за
подови)

лепила за прицврстување перики; лимон
(есенцијални масла од лимон); листови на

[производи за триење]; подови (течности
против лизгање за подови) ; полирање (восок

растенија (производи што им даваат сјај на
листовите на растенијата); лосиони за

за полирање); полирање вештачки вилици
(препарати за полирање на вештачки

козметичка

вилици);

креми

за

употреба;

полирање;

лосиони

за

коса;

политура

за

мебел

и

подови;

лосиони што се користат по бричење;
маскара; маски за разубавување; масла за

постелнина (кесички за парфимирање
постелнина); потење (сапуни против потење);

козметичка употреба; масла за парфеми и
мириси; масла за тоалетна употреба; масла

потење на стапалата (сапуни против потење
на стапалата); препарати за отстранување

за чистење; масла од голтерија; масло од
јасмин; масло од лаванда; масло од роза;

лак; препарати за полирање; препарати за
полирање
вештачки
вилици;
прибор

масло од терпентин за одмастување; масти

(козметички прибор); производи за белење

за козметичка употреба; медицински сапун;
метални карбиди [абразиви]; миризлива

[деколоранти] за козметичка употреба;
производи за белење [перење алишта];

водичка; миризливо дрво; млеко за чистење
за
тоалетна
употреба;
моливчиња

производи за белење кожа; производи за
бричење; производи за виткање коса;

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи;
мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за

производи за депилација; производи за
заштита на кожа [политури]; производи за

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено

измазнување

желе за козметичка употреба; нега на кожата
(козметички производи за нега на кожата);

кадење [мириси]; производи за киснeње
алишта; производи за нега на ноктите;

неутрализатори за трајно виткање на косата;
нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти);

производи за
отстранување

одводни цевки (производи за чистење
одводни цевки); одмастувачи што не се

отстранување
лак;
производи
за
отстранување шминка; производи за перење

користат

алишта; производи за постигнување сјај

во

текот

на

процесот

на

[штиркање];

производи

острење; производи
бои;
производи

за
за

производството; освежување бои (хемиски
средства за освежување на боите) што се

[политури];
производи

користат во домаќинството [перење алишта];
острење
(производи
за
острење);

производи]; производи за хемиско чистење;
производи за чистење; производи за чистење

отстранувачи на восок за подови [производи
за триење]; памук за козметичка употреба;

одводни цевки; производи за чистење
тапети; производи за шминкање; пудра за
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за

при перење алишта; ткаенини импрегнирани

разубавување); раствори за дезинфекција на

разубавување

(маски

со детергент за чистење; тоалетна вода;

устата, што не се за медицинска употреба;
раствори за триење; растенија (производи

тоалетни производи; трајно виткање на
косата (неутрализатори за трајно виткање на

што им даваат сјај на листовите на
растенијата); ремени за бричење (пасти за

косата); трепки (вештачки трепки); трепки
(козметички производи за трепки); трепки

ремени за бричење); сапуни; сапуни
(дезодорантни сапуни); сапуни (пити од

(лепила за вештачки трепки); триполски
камен за полирање; хартија (стаклена

сапуни); сапуни за бричење; сапуни за

хартија); хартија за полирање; хартија за

дезинфекција;
сапуни
за
освежување
текстил; сапуни против потење; сапуни

стружење; хелиотропин; хемиски средства за
освежување на боите што се користат во

против потење на стапалата; сафрол;
силициумов карбид [абразивно средство]; сјај

домаќинството [перење алишта]; хидроген
пероксид
за
козметичка
употреба;

(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај
за перење алишта; слабеење (козметички

хипохлорид (калиум хипохлорид); цветни
мириси (бази за цветни мириси); цвеќе

препарати за слабеење); слатки (ароми за

(екстракти

слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за
ткаенини што се користат при перење

(есенцијални масла од цитрон); црвило за
сјај; цртежи (декоративни цртежи) за

алишта; сода бикарбона за чистење; сода за
белење; соли за белење; соли за капење,

козметичка употреба; чевларски восок;
чистење вештачки вилици (производи за

што не се за медицинска употреба; сончање
(производи за сончање); спрејови за коса;

чистење вештачки вилици); чистење одводни
цевки (производи за чистење одводни цевки);

спрејови за освежување на здивот; средства

шамивиња натопени со козметички лосиони;

за белење при перење алишта; средства за
неутрализација на статичкиот електрицитет

шампони; шампони за домашни миленичиња;
шминка; шминкање (пудра за шминкање);

што се користат во домаќинството; средства
за
отстранување
бои;
средства
за

штирак за алишта

отстранување
корозија;
средства
за
отстранување на бигор што се користат во

(111) 25176

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/902

(220) 22/09/2016

домаќинството; средства за спречување на

од

цвеќе)

[парфеми];

цитрон

(181) 22/09/2026

крварење за козметичка употреба; средства
за чистење на забите; средства за чистење

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија

флеки; средства против потење [тоалетни
производи]; стаклена ткаенина; стаклена

и услуги БИОНОВА ДОО Скопје
ул.Бојмија бр.6, Скоје-Аеродром, MK

хартија; стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; страк кинески темјан;

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ

сушено

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка

ароматично

лисје

и

мирудии

[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан;
терпени [есенцијални масла]; терпентин за

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)

одмастување;
течности
за
чистење
шофершајбна; течности против лизгање за
подови; ткаенина за стружење; ткаенини
(смекнувачи за ткаенини) што се користат
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(591) тиркизна

миленичиња

(551) индивидуална

миленичиња); екстракт од нане [есенцијални

(510, 511)
кл. 3 абразивна ткаенина; абразивна хартија;

масла]; екстракти (етерични екстракти);
екстракти од цвеќе [парфеми]; есенција oд

абразивни средства; алишта (восок за
алишта); алишта (плавило за алишта);

анис;
есенцијални
масла;
етерични
екстракти; етерични масла; жавелова вода;

алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за
алишта); алкалии (испарливи алкалии)

желе (нафтено желе) за козметичка
употреба; заби (гелови за белење на забите);

[амонијак][детергент];

[парфем];

испарливи алкалии [амонијак] [детергент];

амониајк [испарливи алкалии] [детергент];
антисептички камења за бричење; аромати

јонон [парфимерија]; камен за мазнење;
камен за полирање; камен од пемза; камена

[есенцијални масла]; ароми за пијалаци
[есенцијални масла]; ароми за слатки

стипса [антисептик]; капење (козметички
производи за капење); кармини; кварц; кедар

[есенцијални
масла];
бадемов
сапун;
бадемово масло; бадемово млеко за

(есенцијални масла од кедар); кесички за
парфимирање постелнина; киснeње на

козметичка

употреба;

амбра

домашни

за

алишта (производи за киснење на алишта);
кожа (креми за белење на кожата); кожа
(производи
за
белење
кожа);
кожа

(козметички бои); бои (производи за
отстранување бои); бои (хемиски средства за

(производи за заштита на кожа) [политури];
кожени производи (креми за кожени

освежување на боите) што се користат во
домаќинството [перење алишта]; бои за

производи); козметички лосиони (шамичиња
натопени со козметички лосиони); козметички

брада;

тоалетна

препарати за слабеење; козметички прибор;

козметичка
за веѓи);

козметички производи; козметички производи
за веѓи; козметички производи за животни;

вештачки вилици (производи за чистење
вештачки вилици); вештачки нокти; вештачки

колонска вода; кора од дрво квилаја за
миење; корунд [абразивно средство]; коса

трепки; вода пепелница за перење со сода;
воздух во лимени садови под притисок за

(бои за коса); коса (производи за виткање
коса); креда за чистење; креми (козметички

чистење и бришење прав; восок (чевларски

креми); креми [пасти] за чевли; креми за

восок); восок за алишта; восок за депилација;
восок за кројачи; восок за мустаќи; восок за

белење на кожата; креми за
производи; креми за полирање;

паркетни подови; восок за полирање; восок
за чевлари; восок за чевли; восок против

(восок за кројачи); лавандова вода; лак за
нокти; лепила за козметичка употреба;

лизгање за подови; вулканска пепел за
чистење; гелови за белење на забите;

лепила за прицврстување перики; лимон
(есенцијални масла од лимон); листови на

гераниол;

за

растенија (производи што им даваат сјај на

дезинфекција);
дезодоранси
за
лична
употреба; дезодорантни сапуни; депилатори;

листовите на растенијата); лосиони за
козметичка употреба; лосиони за коса;

детергенти што не се користат во процесите
на производството и што не се за

лосиони што се користат по бричење;
маскара; маски за разубавување; масла за

медицинска употреба; дијамантин [бор во
прав како абразивно средство]; домашни

козметичка употреба; масла за парфеми и
мириси; масла за тоалетна употреба; масла

употреба;
употреба;

за

коса;

бои

брилијантин
за
веѓи (моливчиња
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дезинфекција

за

(сода

за

белење); белење на кожата (крем за белење
на кожата); белило; бергамотови масла; бои

бои

белење

(шампони

(сапун

кожени
кројачи
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за чистење; масла од голтерија; масло од

лак; препарати за полирање; препарати за

јасмин; масло од лаванда; масло од роза;

полирање

масло од терпентин за одмастување; масти
за козметичка употреба; медицински сапун;

(козметички прибор); производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба;

метални карбиди [абразиви]; миризлива
водичка; миризливо дрво; млеко за чистење

производи за белење [перење алишта];
производи за белење кожа; производи за

за
тоалетна
употреба;
моливчиња
(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи;

бричење; производи за виткање коса;
производи за депилација; производи за

мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за

заштита на кожа [политури]; производи за

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено
желе за козметичка употреба; нега на кожата

измазнување [штиркање]; производи за
кадење [мириси]; производи за киснeње

(козметички производи за нега на кожата);
неутрализатори за трајно виткање на косата;

алишта; производи за нега на ноктите;
производи за острење; производи за

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти);
одводни цевки (производи за чистење

отстранување
отстранување

одводни цевки); одмастувачи што не се

отстранување шминка; производи за перење

користат во текот на процесот на
производството; освежување бои (хемиски

алишта; производи за постигнување сјај
[политури];
производи
за
светнување;

средства за освежување на боите) што се
користат во домаќинството [перење алишта];

производи
за
сончање
[козметички
производи]; производи за хемиско чистење;

острење
(производи
за
острење);
отстранувачи на восок за подови [производи

производи за чистење; производи за чистење
одводни цевки; производи за чистење

за триење]; памук за козметичка употреба;

тапети; производи за шминкање; пудра за

памукчиња [тоалетни производи]; паркетни
подови (восок за паркетни подови); парфеми;

шминкање;
разубавување
(маски
за
разубавување); раствори за дезинфекција на

парфимерија; пасти за полирање чевли;
пасти за ремени за острење бричеви; пепел

устата, што не се за медицинска употреба;
раствори за триење; растенија (производи

(вулканска пепел) за чистење; перење
алишта (плавила за перење алишта); перики

што им даваат сјај на листовите на
растенијата); ремени за бричење (пасти за

(лепила за прицврстување перики); пијалаци

ремени

(ароми за пијалаци) [есенцијални масла];
пити од сапуни; плавило за алишта; подови

(дезодорантни сапуни); сапуни (пити од
сапуни); сапуни за бричење; сапуни за

(восок против лизгање за подови); подови
(отстранувачи
на
восок
за
подови)

дезинфекција;
сапуни
за
освежување
текстил; сапуни против потење; сапуни

[производи за триење]; подови (течности
против лизгање за подови) ; полирање (восок

против потење на стапалата; сафрол;
силициумов карбид [абразивно средство]; сјај

за полирање); полирање вештачки вилици

(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај

(препарати за полирање на вештачки
вилици); политура за мебел и подови;

за перење алишта; слабеење (козметички
препарати за слабеење); слатки (ароми за

постелнина (кесички за парфимирање
постелнина); потење (сапуни против потење);

слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за
ткаенини што се користат при перење

потење на стапалата (сапуни против потење
на стапалата); препарати за отстранување

алишта; сода бикарбона за чистење; сода за
белење; соли за белење; соли за капење,

Трговски марки

вештачки

за

бои;
лак;

бричење);

вилици;

прибор

производи
производи

сапуни;

за
за

сапуни
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што не се за медицинска употреба; сончање

чистење вештачки вилици); чистење одводни

(производи за сончање); спрејови за коса;

цевки (производи за чистење одводни цевки);

спрејови за освежување на здивот; средства
за белење при перење алишта; средства за

шамивиња натопени со козметички лосиони;
шампони; шампони за домашни миленичиња;

неутрализација на статичкиот електрицитет
што се користат во домаќинството; средства

шминка; шминкање (пудра за шминкање);
штирак за алишта

за
отстранување
бои;
отстранување
корозија;

средства
средства

за
за

(111) 25175

(151) 07/11/2017

отстранување на бигор што се користат во

(210) TM 2016/903

(220) 22/09/2016

домаќинството; средства за спречување на
крварење за козметичка употреба; средства

(181) 22/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги БИОНОВА ДОО Скопје

за чистење на забите; средства за чистење
флеки; средства против потење [тоалетни
производи]; стаклена ткаенина; стаклена
хартија; стапчиња обложени со памук за

ул.Бојмија бр.6, Скоје-Аеродром, MK

козметичка употреба; страк кинески темјан;

ПАРТЕС СКОПЈЕ

сушено ароматично лисје и мирудии
[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан;

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

терпени [есенцијални масла]; терпентин за
одмастување;
течности
за
чистење

(540)

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

шофершајбна; течности против лизгање за
подови; ткаенина за стружење; ткаенини
(смекнувачи за ткаенини) што се користат
при перење алишта; ткаенини импрегнирани
со детергент за чистење; тоалетна вода;
тоалетни производи; трајно виткање на
косата (неутрализатори за трајно виткање на
косата); трепки (вештачки трепки); трепки
(козметички производи за трепки); трепки
(лепила за вештачки трепки); триполски
камен за полирање; хартија (стаклена
хартија); хартија за полирање; хартија за
стружење; хелиотропин; хемиски средства за
освежување на боите што се користат во
домаќинството [перење алишта]; хидроген
пероксид
за
козметичка
употреба;
хипохлорид

(калиум

хипохлорид);

цветни

мириси (бази за цветни мириси); цвеќе
(екстракти од цвеќе) [парфеми]; цитрон
(есенцијални масла од цитрон); црвило за
сјај; цртежи (декоративни цртежи) за
козметичка употреба; чевларски восок;
чистење вештачки вилици (производи за
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(591) златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 абразивна ткаенина; абразивна хартија;
абразивни средства; алишта (восок за
алишта); алишта (плавило за алишта);
алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за
алишта); алкалии (испарливи алкалии)
[амонијак][детергент];
амбра
[парфем];
амониајк [испарливи алкалии] [детергент];
антисептички камења за бричење; аромати
[есенцијални масла]; ароми за пијалаци
[есенцијални масла]; ароми за слатки
[есенцијални

масла];

бадемов

сапун;

бадемово масло; бадемово млеко
козметичка употреба; белење (сода

за
за

белење); белење на кожата (крем за белење
на кожата); белило; бергамотови масла; бои
(козметички бои); бои (производи за
отстранување бои); бои (хемиски средства за
Трговски марки
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освежување на боите) што се користат во

производи); козметички лосиони (шамичиња

домаќинството [перење алишта]; бои за

натопени со козметички лосиони); козметички

брада; бои за коса; бои за тоалетна
употреба;
брилијантин
за
козметичка

препарати за слабеење; козметички прибор;
козметички производи; козметички производи

употреба; веѓи (моливчиња за веѓи);
вештачки вилици (производи за чистење

за веѓи; козметички производи за животни;
колонска вода; кора од дрво квилаја за

вештачки вилици); вештачки нокти; вештачки
трепки; вода пепелница за перење со сода;

миење; корунд [абразивно средство]; коса
(бои за коса); коса (производи за виткање

воздух во лимени садови под притисок за

коса); креда за чистење; креми (козметички

чистење и бришење прав; восок (чевларски
восок); восок за алишта; восок за депилација;

креми); креми [пасти] за чевли; креми за
белење на кожата; креми за кожени

восок за кројачи; восок за мустаќи; восок за
паркетни подови; восок за полирање; восок

производи; креми за полирање; кројачи
(восок за кројачи); лавандова вода; лак за

за чевлари; восок за чевли; восок против
лизгање за подови; вулканска пепел за

нокти; лепила за козметичка употреба;
лепила за прицврстување перики; лимон

чистење; гелови за белење на забите;

(есенцијални масла од лимон); листови на

гераниол;
дезинфекција
(сапун
за
дезинфекција);
дезодоранси
за
лична

растенија (производи што им даваат сјај на
листовите на растенијата); лосиони за

употреба; дезодорантни сапуни; депилатори;
детергенти што не се користат во процесите

козметичка употреба; лосиони за коса;
лосиони што се користат по бричење;

на производството и што не се за
медицинска употреба; дијамантин [бор во

маскара; маски за разубавување; масла за
козметичка употреба; масла за парфеми и

прав како абразивно средство]; домашни

мириси; масла за тоалетна употреба; масла

миленичиња
(шампони
за
домашни
миленичиња); екстракт од нане [есенцијални

за чистење; масла од голтерија; масло од
јасмин; масло од лаванда; масло од роза;

масла]; екстракти (етерични екстракти);
екстракти од цвеќе [парфеми]; есенција oд

масло од терпентин за одмастување; масти
за козметичка употреба; медицински сапун;

анис;
есенцијални
масла;
етерични
екстракти; етерични масла; жавелова вода;

метални карбиди [абразиви]; миризлива
водичка; миризливо дрво; млеко за чистење

желе

за

(нафтено

желе)

за

козметичка

тоалетна

употреба;

моливчиња

употреба; заби (гелови за белење на забите);
испарливи алкалии [амонијак] [детергент];

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи;
мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за

јонон [парфимерија]; камен за мазнење;
камен за полирање; камен од пемза; камена

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено
желе за козметичка употреба; нега на кожата

стипса [антисептик]; капење (козметички
производи за капење); кармини; кварц; кедар

(козметички производи за нега на кожата);
неутрализатори за трајно виткање на косата;

(есенцијални масла од кедар); кесички за

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти);

парфимирање постелнина; киснeње на
алишта (производи за киснење на алишта);

одводни цевки (производи за чистење
одводни цевки); одмастувачи што не се

кожа (креми за белење на кожата); кожа
(производи
за
белење
кожа);
кожа

користат во текот на процесот на
производството; освежување бои (хемиски

(производи за заштита на кожа) [политури];
кожени производи (креми за кожени

средства за освежување на боите) што се
користат во домаќинството [перење алишта];
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острење

(производи

за

острење);

производи за чистење; производи за чистење

отстранувачи на восок за подови [производи

одводни

за триење]; памук за козметичка употреба;
памукчиња [тоалетни производи]; паркетни

тапети; производи за шминкање; пудра за
шминкање;
разубавување
(маски
за

подови (восок за паркетни подови); парфеми;
парфимерија; пасти за полирање чевли;

разубавување); раствори за дезинфекција на
устата, што не се за медицинска употреба;

пасти за ремени за острење бричеви; пепел
(вулканска пепел) за чистење; перење

раствори за триење; растенија (производи
што им даваат сјај на листовите на

алишта (плавила за перење алишта); перики

растенијата); ремени за бричење (пасти за

(лепила за прицврстување перики); пијалаци
(ароми за пијалаци) [есенцијални масла];

ремени за бричење); сапуни; сапуни
(дезодорантни сапуни); сапуни (пити од

пити од сапуни; плавило за алишта; подови
(восок против лизгање за подови); подови

сапуни); сапуни за бричење; сапуни за
дезинфекција;
сапуни
за
освежување

(отстранувачи
на
восок
за
подови)
[производи за триење]; подови (течности

текстил; сапуни против потење; сапуни
против потење на стапалата; сафрол;

против лизгање за подови) ; полирање (восок

силициумов карбид [абразивно средство]; сјај

за полирање); полирање вештачки вилици
(препарати за полирање на вештачки

(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај
за перење алишта; слабеење (козметички

вилици); политура за мебел и подови;
постелнина (кесички за парфимирање

препарати за слабеење); слатки (ароми за
слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за

постелнина); потење (сапуни против потење);
потење на стапалата (сапуни против потење

ткаенини што се користат при перење
алишта; сода бикарбона за чистење; сода за

на стапалата); препарати за отстранување

белење; соли за белење; соли за капење,

лак; препарати за полирање; препарати за
полирање
вештачки
вилици;
прибор

што не се за медицинска употреба; сончање
(производи за сончање); спрејови за коса;

(козметички прибор); производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба;

спрејови за освежување на здивот; средства
за белење при перење алишта; средства за

производи за белење [перење алишта];
производи за белење кожа; производи за

неутрализација на статичкиот електрицитет
што се користат во домаќинството; средства

бричење;

за

производи

за

виткање

коса;

цевки;

производи

отстранување

бои;

за

чистење

средства

за

производи за депилација; производи за
заштита на кожа [политури]; производи за

отстранување
корозија;
средства
за
отстранување на бигор што се користат во

измазнување [штиркање]; производи за
кадење [мириси]; производи за киснeње

домаќинството; средства за спречување на
крварење за козметичка употреба; средства

алишта; производи за нега на ноктите;
производи за острење; производи за

за чистење на забите; средства за чистење
флеки; средства против потење [тоалетни

отстранување

производи];

бои;

производи

за

стаклена

ткаенина;

стаклена

отстранување
лак;
производи
за
отстранување шминка; производи за перење

хартија; стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; страк кинески темјан;

алишта; производи за постигнување сјај
[политури];
производи
за
светнување;

сушено ароматично лисје и мирудии
[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан;

производи
за
сончање
[козметички
производи]; производи за хемиско чистење;

терпени [есенцијални масла]; терпентин за
одмастување;
течности
за
чистење
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шофершајбна; течности против лизгање за
подови; ткаенина за стружење; ткаенини
(смекнувачи за ткаенини) што се користат
при перење алишта; ткаенини импрегнирани
со детергент за чистење; тоалетна вода;
тоалетни производи; трајно виткање на
косата (неутрализатори за трајно виткање на
косата); трепки (вештачки трепки); трепки
(козметички производи за трепки); трепки
(лепила за вештачки трепки); триполски
камен за полирање; хартија (стаклена
хартија); хартија за полирање; хартија за
стружење; хелиотропин; хемиски средства за
освежување на боите што се користат во
домаќинството [перење алишта]; хидроген
пероксид

за

козметичка

употреба;

хипохлорид (калиум хипохлорид); цветни
мириси (бази за цветни мириси); цвеќе
(екстракти од цвеќе) [парфеми]; цитрон
(есенцијални масла од цитрон); црвило за
сјај; цртежи (декоративни цртежи) за
козметичка употреба; чевларски восок;
чистење вештачки вилици (производи за
чистење вештачки вилици); чистење одводни
цевки (производи за чистење одводни цевки);
шамивиња натопени со козметички лосиони;
шампони; шампони за домашни миленичиња;
шминка; шминкање (пудра за шминкање);
штирак за алишта
(111) 25174

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/904

(220) 22/09/2016

(181) 22/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги БИОНОВА ДОО Скопје
ул.Бојмија бр.6, Скоје-Аеродром, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)

(591) сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 абразивна ткаенина; абразивна хартија;
абразивни средства; алишта (восок за
алишта);

алишта

(плавило

за

алишта);

алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за
алишта); алкалии (испарливи алкалии)
[амонијак][детергент];
амбра
[парфем];
амониајк [испарливи алкалии] [детергент];
антисептички камења за бричење; аромати
[есенцијални масла]; ароми за пијалаци
[есенцијални

масла];

ароми

за

слатки

[есенцијални
масла];
бадемов
сапун;
бадемово масло; бадемово млеко за
козметичка употреба; белење (сода за
белење); белење на кожата (крем за белење
на кожата); белило; бергамотови масла; бои
(козметички бои); бои (производи за
отстранување бои); бои (хемиски средства за
освежување на боите) што се користат во
домаќинството [перење алишта]; бои за
брада; бои за коса; бои за тоалетна
употреба;
брилијантин
за
козметичка
употреба; веѓи (моливчиња за веѓи);
вештачки вилици (производи за чистење
вештачки вилици); вештачки нокти; вештачки
трепки; вода пепелница за перење со сода;
воздух во лимени садови под притисок за
чистење и бришење прав; восок (чевларски
восок); восок за алишта; восок за депилација;
восок за кројачи; восок за мустаќи; восок за
паркетни подови; восок за полирање; восок
за чевлари; восок за чевли; восок против
лизгање за подови; вулканска пепел за
чистење; гелови за белење на забите;
гераниол;
дезинфекција
(сапун
за
дезинфекција);
дезодоранси
за
лична
употреба; дезодорантни сапуни; депилатори;
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детергенти што не се користат во процесите

лосиони

на

за

маскара; маски за разубавување; масла за

медицинска употреба; дијамантин [бор во
прав како абразивно средство]; домашни

козметичка употреба; масла за парфеми и
мириси; масла за тоалетна употреба; масла

миленичиња
(шампони
за
домашни
миленичиња); екстракт од нане [есенцијални

за чистење; масла од голтерија; масло од
јасмин; масло од лаванда; масло од роза;

масла]; екстракти (етерични екстракти);
екстракти од цвеќе [парфеми]; есенција oд

масло од терпентин за одмастување; масти
за козметичка употреба; медицински сапун;

анис;

метални

производството

есенцијални

и

што

не

масла;

се

етерични

што

се

карбиди

користат

по

[абразиви];

бричење;

миризлива

екстракти; етерични масла; жавелова вода;
желе (нафтено желе) за козметичка

водичка; миризливо дрво; млеко за чистење
за
тоалетна
употреба;
моливчиња

употреба; заби (гелови за белење на забите);
испарливи алкалии [амонијак] [детергент];

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи;
мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за

јонон [парфимерија]; камен за мазнење;
камен за полирање; камен од пемза; камена

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено
желе за козметичка употреба; нега на кожата

стипса

(козметички

(козметички производи за нега на кожата);

производи за капење); кармини; кварц; кедар
(есенцијални масла од кедар); кесички за

[антисептик];

неутрализатори за трајно виткање на косата;
нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти);

парфимирање постелнина; киснeње на
алишта (производи за киснење на алишта);

одводни цевки (производи за чистење
одводни цевки); одмастувачи што не се

кожа (креми за белење на кожата); кожа
(производи
за
белење
кожа);
кожа

користат во текот на процесот на
производството; освежување бои (хемиски

(производи за заштита на кожа) [политури];

средства за освежување на боите) што се

кожени производи (креми за кожени
производи); козметички лосиони (шамичиња

користат во домаќинството [перење алишта];
острење
(производи
за
острење);

натопени со козметички лосиони); козметички
препарати за слабеење; козметички прибор;

отстранувачи на восок за подови [производи
за триење]; памук за козметичка употреба;

козметички производи; козметички производи
за веѓи; козметички производи за животни;

памукчиња [тоалетни производи]; паркетни
подови (восок за паркетни подови); парфеми;

колонска вода; кора од дрво квилаја за

парфимерија; пасти за полирање чевли;

миење; корунд [абразивно средство]; коса
(бои за коса); коса (производи за виткање

пасти за ремени за острење бричеви; пепел
(вулканска пепел) за чистење; перење

коса); креда за чистење; креми (козметички
креми); креми [пасти] за чевли; креми за

алишта (плавила за перење алишта); перики
(лепила за прицврстување перики); пијалаци

белење на кожата; креми за
производи; креми за полирање;

кожени
кројачи

(ароми за пијалаци) [есенцијални масла];
пити од сапуни; плавило за алишта; подови

(восок за кројачи); лавандова вода; лак за

(восок против лизгање за подови); подови

нокти; лепила за козметичка употреба;
лепила за прицврстување перики; лимон

(отстранувачи
на
восок
за
подови)
[производи за триење]; подови (течности

(есенцијални масла од лимон); листови на
растенија (производи што им даваат сјај на

против лизгање за подови) ; полирање (восок
за полирање); полирање вештачки вилици

листовите на растенијата); лосиони за
козметичка употреба; лосиони за коса;

(препарати за полирање на вештачки
вилици); политура за мебел и подови;
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(кесички

за

парфимирање

слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за

постелнина); потење (сапуни против потење);

ткаенини

потење на стапалата (сапуни против потење
на стапалата); препарати за отстранување

алишта; сода бикарбона за чистење; сода за
белење; соли за белење; соли за капење,

лак; препарати за полирање; препарати за
полирање
вештачки
вилици;
прибор

што не се за медицинска употреба; сончање
(производи за сончање); спрејови за коса;

(козметички прибор); производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба;

спрејови за освежување на здивот; средства
за белење при перење алишта; средства за

производи

алишта];

неутрализација на статичкиот електрицитет

производи за белење кожа; производи за
бричење; производи за виткање коса;

што се користат во домаќинството; средства
за
отстранување
бои;
средства
за

производи за депилација; производи за
заштита на кожа [политури]; производи за

отстранување
корозија;
средства
за
отстранување на бигор што се користат во

измазнување [штиркање]; производи за
кадење [мириси]; производи за киснeње

домаќинството; средства за спречување на
крварење за козметичка употреба; средства

алишта; производи за нега на ноктите;

за чистење на забите; средства за чистење

производи за
отстранување

за
за

флеки; средства против потење [тоалетни
производи]; стаклена ткаенина; стаклена

отстранување
лак;
производи
за
отстранување шминка; производи за перење

хартија; стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; страк кинески темјан;

алишта; производи за постигнување сјај
[политури];
производи
за
светнување;

сушено ароматично лисје и мирудии
[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан;

производи

[козметички

терпени [есенцијални масла]; терпентин за

производи]; производи за хемиско чистење;
производи за чистење; производи за чистење

одмастување;
течности
за
чистење
шофершајбна; течности против лизгање за

одводни цевки; производи за чистење
тапети; производи за шминкање; пудра за

подови; ткаенина за стружење; ткаенини
(смекнувачи за ткаенини) што се користат

шминкање;
разубавување
(маски
за
разубавување); раствори за дезинфекција на

при перење алишта; ткаенини импрегнирани
со детергент за чистење; тоалетна вода;

устата, што не се за медицинска употреба;

тоалетни

раствори за триење; растенија (производи
што им даваат сјај на листовите на

косата (неутрализатори за трајно виткање на
косата); трепки (вештачки трепки); трепки

растенијата); ремени за бричење (пасти за
ремени за бричење); сапуни; сапуни

(козметички производи за трепки); трепки
(лепила за вештачки трепки); триполски

(дезодорантни сапуни); сапуни (пити од
сапуни); сапуни за бричење; сапуни за

камен за полирање; хартија (стаклена
хартија); хартија за полирање; хартија за

дезинфекција;

освежување

стружење; хелиотропин; хемиски средства за

текстил; сапуни против потење; сапуни
против потење на стапалата; сафрол;

освежување на боите што се користат во
домаќинството [перење алишта]; хидроген

силициумов карбид [абразивно средство]; сјај
(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај

пероксид
за
козметичка
употреба;
хипохлорид (калиум хипохлорид); цветни

за перење алишта; слабеење (козметички
препарати за слабеење); слатки (ароми за

мириси (бази за цветни мириси); цвеќе
(екстракти од цвеќе) [парфеми]; цитрон

за

белење

за

[перење

острење; производи
бои;
производи

сончање

сапуни

Трговски марки

за

што

се

користат

производи;

трајно

при

перење

виткање
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509 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(есенцијални масла од цитрон); црвило за

(551) индивидуална

сјај;

(510, 511)

цртежи

(декоративни

цртежи)

за

козметичка употреба; чевларски восок;
чистење вештачки вилици (производи за

кл. 32 минерални и сода води и други
безалкохолни
пијалаци;
безалкохолни

чистење вештачки вилици); чистење одводни
цевки (производи за чистење одводни цевки);

пијалаци; енергетски пијалаци; пијалаци од
сурутка;
освежителни
пијалаци;

шамивиња натопени со козметички лосиони;
шампони; шампони за домашни миленичиња;

хипертонични и хипотонични пијалаци (за
употреба и /или како што се бара од страна

шминка; шминкање (пудра за шминкање);

на спортистите); изотонични пијалаци; пива;

штирак за алишта

пиво од слад; пченично пиво; портер пиво;
пиво (але) стаут (темно пиво); лагер (светло

(111) 25179

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/905

(220) 22/09/2016

пиво); вода за на маса; овошни пијалаци и
овошни
сокови;
зеленчукови
сокови

(181) 22/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) МАКПРОГРЕС ДОО

[пијалаци]; безалкохолни овошни екстракти;
сирупи и други препарати за правење на

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

газирани пијлаци; прашоци за газирани
пијалаци; аперативи, безалкохолни ; коктели,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

безалкохолни; шербети [пијалаца]; овошни
каши за пиење (smoothies);безалкохолни

пијалаци; сирупи за лимонада; пастили за

пијалаци со вкус на кафе; безалкохолни
пијалаци со вкус на чај; производи од

(591) бела, виолетова, црвена, жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки, торти,
тортици,
вафли,
пекарски
производи,
слаткарски производи

(151) 15/11/2017

(210) TM 2016/921

(220) 26/09/2016

(181) 26/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) Hyatt International Corporation
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL
60606, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(111) 25171

(151) 07/11/2017

(210) TM 2016/906

(220) 22/09/2016
(181) 22/09/2026
(450) 31/12/2017

(732) Red Bull GmbH
Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ЦРВЕН БИК
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пиварница
(111) 25260

(540)

WORLD OF HYATT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 хотели; хотелски комплекси; мотели;
привремени

сместувања;

туристички агенции за
хотелски
сместувања;

услуги

на

резервации на
специјализирани

хотелски услуги извршени како дел од
програмата за чести гости на хотелот;
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хотелски услуги кои содржат стимулативни

(210) TM 2016/935

програми со услуги за специјални гости,

(220) 29/09/2016
(181) 29/09/2026

удобности и награди за членовите на
редовните гости во хотелот; ресторански,

(450) 31/12/2017
(732) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

бар и коктел салонски услуги; снек бар
услуги; кетеринг услуги за обезбедување на

Качанички пат 158, Скопје, MK

храна и пијалоци; обезбедување на простор
за банкети и социјални збиднувања за

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

специјални прилики; обезбедување простор
за конференции, изложби и средби;
изнајмување на столици, маси, чаршафи за
маси и стакларија за конференции, изложби,
состаноци и социјални збиднувања и
банкети; изнајмување
состаноци

на

прстории

за

(591) бела, црвена, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 25291

(151) 28/11/2017

кл. 29 маслинки, маслиново масло и масло

(210) TM 2016/934

(220) 29/09/2016

за
кл. 35

(181) 29/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат 158, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

јадење
услуги при продажба на големо и

мало со маслинки, маслиново масло и масло
за јадење
(111) 25218

(151) 15/11/2017

(210) TM 2016/938

(220) 30/09/2016

(181) 30/09/2026
(450) 31/12/2017
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) бела, зелна, сина, виолетова, розева
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 16
тоалетна хартија, шамичиња од
хартија и целулоза, салфети од хартија за
маса, бебешки пелени, бебешки шамичиња,
хартија
(111) 25289
Трговски марки

(151) 28/11/2017

(591) бела, сребрено сива, сива, светло и
темно сина
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
[пијалаци], минерална вода, газирана вода
(111) 25248

(151) 15/11/2017

(210) TM 2016/939

(220) 03/10/2016

(181) 03/10/2026
(450) 31/12/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(591) сина, бела, црна, црвена, зелена
(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(510, 511)
кл. 29 црни маслинки

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(111) 25220

(151) 15/11/2017

(210) TM 2016/969

(220) 13/10/2016

(181) 13/10/2026
(450) 31/12/2017
(732) ENRICO GIOTTI S.P.A.
Via Pisana 592 I-50018 Scandicci (FI), IT
(591) бела, црвена, сина, сива, портокалова
и црна
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

GIOTTI

(111) 25290

(151) 15/11/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/955

(220) 07/10/2016
(181) 07/10/2026

кл. 1 хемиски додатоци за храна; витамини
за
прехрамбената
индустрија

(450) 31/12/2017
(732) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK

кл. 2

бои за храна; бои за пијалоци

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

кл. 29 екстракти од зеленчук за готвење;
екстракти
од
зеленчук
за
храна

(540)

кл. 30 мирудии; сужени билки; зачини

кл. 3 ароми за храна (есенцијални масла);
ароми за пијалоци (есенцијални масла)

(111) 25221

(151) 15/11/2017

(210) TM 2016/970

(220) 13/10/2016
(181) 13/10/2026

(450) 31/12/2017
(732) ENRICO GIOTTI S.P.A.
Via Pisana 592 I-50018 Scandicci (FI), IT
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
512 | С т р а н а
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ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(181) 21/10/2026

(540)

(450) 31/12/2017
(732) NEOSTRATA COMPANY, INC.
307 College Road East, Princeton, New
Jersay, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) црвена, црна, зелена
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 1 хемиски додатоци за храна; витамини
за
прехрамбената
индустрија
кл. 2
бои за храна; бои за пијалоци
кл. 3 ароми за храна (есенцијални масла);
ароми за пијалоци (есенцијални масла)
кл. 29 екстракти од зеленчук за готвење;
екстракти

од

зеленчук

за

храна

NEOGLUCOSAMINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за чистење на лицето,
лосиони, навлажнувачи, креми, гелови,
серуми, тонери, производи за миење за

кл. 30 мирудии; сужени билки; зачини

ексфолијација, лосиони за ексфолијација,
тријачи, производи за сончање, маски за

(111) 25219

(151) 15/11/2017

лице, производи за луштење на лицето,

(210) TM 2016/986

(220) 14/10/2016

серуми и креми против-стареење; производи
за
чистење
на
телото,
лосиони,

(181) 14/10/2026
(450) 31/12/2017
(732) Сашо Спасовски

навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи,
маски за очи; козметика, имено, основи и

ул. Манчу Матак 36, Скопје, MK

маски

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

(111) 25199

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/1025

(220) 26/10/2016
(181) 26/10/2026

(450) 31/12/2017
(732) Сојуз на стопански комори на
Македонија
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 1,
1000, Скопје, MK
(591) темно сина, бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални

масла

кл. 5 хигиенски производи за медицинска
употреба; дезинфекциони средства
(111) 25189

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/1011

(220) 21/10/2016

Трговски марки
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања;

проектирање

и

развој

на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, и вештачко кафе;
сите видови на кафе, ладно кафе, ледено
кафе

компјутерски хардвер и софтвер
(111) 25206

(151) 14/11/2017

(111) 25159

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1029

(220) 27/10/2016

(210) TM 2016/1027

(220) 26/10/2016

(181) 26/10/2026
(450) 31/12/2017
(732) Colgate - Palmolive Company, a

(181) 27/10/2026
(450) 31/12/2017
(732) ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.
Factory No. 207, owned by Dubai Industrial

Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York

City, Sieh Shuaib 2, P.O. Box 450695, Dubai,
AE

10022, US

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

CALSEAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби и течност за испирање на
усна шуплина

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, и вештачко кафе;
сите видови на кафе, ладно кафе, ледено

(111) 25207

(151) 14/11/2017

кафе

(210) TM 2016/1028

(220) 27/10/2016

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалаци; киосци за продажба на готово кафе

(181) 27/10/2026
(450) 31/12/2017
(732) ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.
Factory No. 207, owned by Dubai Industrial
City, Sieh Shuaib 2, P.O. Box 450695, Dubai,
AE
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(111) 25162

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1039

(220) 31/10/2016
(181) 31/10/2026

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за трговија, производство
и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО
Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје,
MK
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(540)

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

TIP OF THE WEEK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
прибор
(освен
мебел);
материјал за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(што не се вклучени во другите класи);
печатарски
букви;
клишиња
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
(111) 25160

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1056

(220) 04/11/2016

(181) 04/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Марија КАРАЕВА
ул. Сремски Фронт бр. 9/19 , Штип, MK

што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски

прибор

(освен

мебел);

материјал за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(што не се вклучени во другите класи);
печатарски
букви;
клишиња
кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите

класи;

украси

за

елки

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
(111) 25161

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1057

(220) 04/11/2016
(181) 04/11/2026

(450) 31/12/2017
(732) Марија КАРАЕВА
ул. Сремски Фронт бр. 9/19 , Штип, MK
(740) Билјана Панова Видески, адвокат
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2, 1000, Скопје
(540)

(740) Билјана Панова Видески, адвокат
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2, 1000, Скопје
(540)

(591) темно зелена, светло зелена, црвена,
жолта, портокалова, розева, светло сина и
темно сина

(591) темно зелена, светло зелена, црвена,
жолта, портокалова, розева, светло сина и
темно сина
(551) индивидуална
Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;

канцелариски

материјали;
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лепила за канцелариска или куќна употреба;

(181) 10/11/2026

материјали што ги користат уметниците;

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за трговија и услуги
СТЕНСО-МАК ДОО увоз-извоз Скопје

сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
прибор
(освен
мебел);
материјал за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување

Булевар Србија 13 А, Скопје, MK

(што не се вклучени во другите класи);
печатарски
букви;
клишиња

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

кл.

28

игри

и

играчки;

предмети

за

гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
(111) 25287

(151) 23/11/2017

(210) TM 2016/1077

(220) 10/11/2016

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(591) портокалова, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 очила, заштитни очила, очила (врвки за
очила), очила (кутии за очила), очила
(синџирчиња за очила), очила (оптика), очила
за сонце, очила за спорт, рамки за очила
кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи

(181) 10/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Сетек Се од Техника ДООЕЛ
ул. Франклин Рузвелт бр. 21, Скопје, MK

направени од овие материјали, што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа,

(740) Виолета Колевска Сетек Се од Техника
ул. Франклин Рузвелт бр. 21, Скопје
(540)

делови од животинска кожа; торби и куфери;
чадори, сонцебрани и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи
кл. 21 средства за чистење, градинарски
ракавици, ракавици за полирање, ракавици
за
употреба
во
домаќинствата
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

(551) индивидуална

се опфатени со другите класи, покривки за

(510, 511)
кл. 9
мобилни

кревети
и
кл. 25 облека, обувки и капи

телевизори,
инструменти,

телефони,

телефони,

климатизери,
апарати
опрема за обработка

податоци

и

и
на

компјутери

кл. 11
шпорети, фрижидери, бојлери
кл. 21 апарати за домаќинство и кујнски

(111) 25334

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/1081

(220) 10/11/2016
(181) 10/11/2026

маси

прибор
кл. 35 услуги при продажба на големо и

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за консалтинг,
производство, трговија и услуги ЊУ

мало на компјутери, ТВ, клими и бела
техника

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK

кл. 38 телекомуникации

(540)

(111) 25227

(151) 14/11/2017

(210) TM 2016/1078

(220) 10/11/2016
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(510, 511)

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми

кл. 9

ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;

систем за позиционирање [GPS] апарат;
компјутерски софтвер, снимен; USB флеш

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални
ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;

дискови;
електромагнетни
вентили
[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски

дигитални знаци; читачи на бар кодови
кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);

програми
за
играње;
акумулатори,
електрични; акумулатори, електрични, за

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки
дијаманти; ѓердани (накит); жици од

возила; кутии за акумулатори; садови за

благородни метали (накит); златни нишки

акумулатори;
компјутерски
оперативни
програми, снимени; акустични [звучни]

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за
накит; игли (накит); кутии за накит; накит;

аларми; акустични спојки; акустични цевки;
аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани

накит (кутии за накит); монистри за правење
накит; накит насликан со специјална техника,

филмови (анимирани цртани филмови);
апарати за галванизација; апарати за

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени
камења; приврзоци (ситни украси или

дишење за подводно пливање; апарати за

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња

мерење растојанија; монитори [компјутерски
хардвер]; апарати за сателитска навигација;

(накит); слонова коска (накит); сувенири од
бакар; талисмани (накит); украси (накит);

компјутерски
аудиовизуелни

играње;
настава;

украси од сребро; украсни ситници (накит);
уметнички дела од благородни метали;

барометри; видео монитори за бебе;
двогледи; електрични брави; компјутерски

шпинел
(скапоцени
камења)
кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за

хардвер

коцкање;

програми
апарати

за
за

(инсталирање,

одржување

и

апарати

за

игри

за

коцкање;

поправање
на
компјутерски
хардвер);
компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;

апарати за исфрлање тениски топки; безбол
(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо
фрекфентни
апарати;
грамофони;

за удирање; дама(игри); даски за сурфање;
дрезги (обувки за одење по снег); друштвени

фонографски плочи; џебни калкулатори;
монитори [компјутерски програми]; мембрани

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за
градење;
плишани
играчки;
појаси

[фотографија];

чад);

(планинарски појаси); потполнки (заштитни

апарати
за
снимање,
пренос
или
репородукција на звук или слика; чипови

потполнки) (делови од спортскиот одела);
ракавици (боксерски ракавици); ракавици за

(ДНА чипови); автомати
електрични
адаптери;

за дозирање;
апарати
за

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;
скејтборд; слот машини [апарати га игри]

електролиза; епрувети; полначи за батерии;
акустични [звучни] аларми; количество

слот машини и апарати за игри; скии; скии
(восок за скии); скии за на вода; стрели за

(мерни

количество);

пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети

калориметри; навлаки за очила; компјутерски
тастатури;
леќи;
одела
за
нуркање;

за играње); штитници за нозе (спортска
опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;

педометри; кутии за акумулатори; магнети;
магнетофони;
математички
инструмети;

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;
кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;

микроскопи; модеми; огледала [оптика];
оптички дискови; очила за сонце; очила за

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки
(миризливи мамки за лов или риболов);

чад

(детектори

инструменти

Трговски марки

за

за
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мечиња;

појаси

вадење

на

за

пливање;

уловена

риба

за

мрежи

за

спортски

риболовци; мрежи за спортови; параглајдери;
пливачко одело; перничиња за билјардски
маси;
планинарски
хартиени
капи

појаси;
за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

сноуборд;
забава

кл. 41
вариетеа; гимнастичка обука;
дресирање
животни;
забава;
забавни

(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална

паркови; известување за рекреација; казино

(510, 511)

(коцкање) (обезбедување опрема во казино);
изнајмување
тениски
игралишта;

кл. 2 тонери (боја) и кертриџи за печатарски
и фотокопирани уреди; печатарска боја

изнајмување спортска опрема со исклучок на
возила; книги (објавување книги); коцкање

кл. 9 фотокопири и делови за нив вклучени
во
класа
9

(играње за пари); лотарии (организирање
лотарии); ноќни клубови; обезбедување

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
тонери (боја) за печатарски и фотокопирани

услуги за караоке; објавување книги; обука

уреди; печатарска боја; фотокопири и делови

(практична
обука)
(демонстрирање);
организирање избори на убавици; паркови

за нив вклучени во класа 9; услуги на
продажба на големо врзани за тонери (боја)

(забавни паркови); стидија (филмски студија);
продавање билети (забава); разонода

за
печатарскии
фотокопирани
уреди;
печатарска боја; фотокопири и делови за нив

(забава); телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми); услуги на

вклучени во класа 9

дискотеки; услуги на здравствени клубови;

(111) 25214

(151) 06/11/2017

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн
од една информатичка мрежа; услуги на

(210) TM 2016/1087

(220) 11/11/2016
(181) 11/11/2026

кампови за летување (забава); услуги на
клубови (забава и образование); услуги на

(450) 31/12/2017
(732) Огнен Узуновски

компонирање музика; спроведување
фитнес
часови;
спроведување

ул. 11 Октомври бр. 16-35, Центар, 1000,
Скопје, MK

на
на

оркестри;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

филмови на видео ленти (производство на
филмови на видео ленти); услуги на личен

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

организирани

тури;

услуги

на

тренер [фитнес тренинг]
(111) 25209

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1086

(220) 10/11/2016
(181) 10/11/2026

(450) 31/12/2017
(732) ХД-ЕНИКС ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово
ул. Титово Митровачка бр. 25, 1300,
Куманово, MK

(591) црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за емитување звук; апарати за
забава приспособени за употреба со
надворешен екран или монитор; апарати за
репродукција на звук; апарати за снимање на
звук; високотонци за звучници; грамофони;
грамофонски
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дискови); дискови за снимање на звук; звук

(ленти за снимање звук); звучници; компакт

(ленти за снимање звук); звучници; компакт

диск плеери; кутии за звучници; ленти за

диск плеери; кутии за звучници; ленти за
снимање звук; микрофони; плеери (ДВД

снимање звук; микрофони; плеери (ДВД
плеери); радија; апарати за снимање; пренос

плеери); радија; апарати за снимање; пренос
и
репродукција
на
звук

и
кл.

кл. 16
постери

постери
кл. 41

кл.

печатени

материјали;

плакати;

забава;

планирање

забави;

41

16

репродукција
на
печатени материјали;
забава;

известување

за

звук
плакати;

планирање

забави;

забави;

музички

групи;

известување за забави; музички групи;
музичка продукција; забавни манифестации;

музичка продукција; забавни манифестации;
културни настани; ноќни клубови; услуги на

културни настани; ноќни клубови; услуги на
дискотеки; услуги на естрадни уметници

дискотеки; услуги на естрадни уметници
(забавувачи); услуги на клубови (забава);

(забавувачи); услуги на клубови (забава);
организирање
и
водење
концерти;

организирање
обезбедување

обезбедување

продавање

на

услуги

за

караоке;

и
на

билети

водење
концерти;
услуги за караоке;
(забава);

разонода

продавање билети (забава); разонода
(забава); услуги на компонирање музика;

(забава); услуги на компонирање музика;
звучни записи; изнајмување звучни записи;

звучни записи; изнајмување звучни записи;
издавање на звучни записи - албуми на

издавање на звучни записи - албуми на
артисти и ди џеи; ди џеи; музичари; пејачи

артисти и ди џеи; ди џеи; музичари; пејачи
(111) 25284

(151) 23/11/2017
(220) 11/11/2016

(111) 25215

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1089

(210) TM 2016/1088

(220) 11/11/2016
(181) 11/11/2026

(450) 31/12/2017
(732) Огнен Узуновски

(181) 11/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

ул. 11 Октомври бр. 16-35, Центар, 1000,
Скопје, MK

проиводи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.44,

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Скопје, MK

СЕКТОР 909

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

Y.O.L.O.

кл. 9 апарати за емитување звук; апарати за
забава приспособени за употреба со

(551) индивидуална
(510, 511)

надворешен екран или монитор; апарати за

кл. 29

репродукција на звук; апарати за снимање на
звук; високотонци за звучници; грамофони;

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

грамофонски
игли;
дискови
(компакт
дискови); дискови за снимање на звук; звук

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење

Трговски марки
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кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(111) 25249

(151) 17/11/2017

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(210) TM 2016/1091

(220) 17/11/2016
(181) 17/11/2026

печење, сол,
мирудии);

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство на

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и

овошни сокови, сирупи и други препарати за

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

производство на пијалоци

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.44,
Скопје, MK

(111) 25285

(151) 23/11/2017

(210) TM 2016/1090

(220) 11/11/2016

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(181) 11/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство на

(540)

You Only Live Once

мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и

(551) индивидуална

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.44,
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(540)

саго, замена за кафе; брашно и производи од

YOLO
(551) индивидуална

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

печење, сол,
мирудии);

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

компоти, јајца, млеко и млечни производи,

овошни сокови, сирупи и други препарати за

масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

производство на пијалоци

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(111) 25308

(151) 23/11/2017

(210) TM 2016/1093

(220) 10/11/2016

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

(181) 10/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Соколовиќ Будимир

мирудии);

мирудии;

мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

ул. Димитар Влахов бр. 34-1, Охрид, MK
(540)

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
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(181) 14/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Exelixis, Inc.
10 East Grand Avenue, South San Francisco,
California, 94080, US

Villa & Winery Mal Sv. Kliment
(во изглед)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) темно кафена, златна

APTIMETYX

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл.
кл. 35

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување

33
вино
компјутерско рекламирање преку

интернет
кл.
43

привремено

сместување

на рак, болка, инфекција,
хормонски
нарушувања,

(резервирање за привремено сместување)

нарушувања,
аналгетици;

(111) 25309

(151) 23/11/2017

антиинфективи;

(210) TM 2016/1094

(220) 10/11/2016
(181) 10/11/2026

канцер препарати

и

ментални
хормони;

воспаление,
коскени
нарушувања;
психотропи;

антиинфламатори;

(450) 31/12/2017
(732) Соколовиќ Будимир

(111) 25208

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1096

(220) 14/11/2016

ул. Димитар Влахов бр. 34-1, Охрид, MK

(181) 14/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Abbott Medical Optics Inc.

(540)

анти-

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

Вила и винарија Мал Св.
Климент (во изглед)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) темно кафена, златна

BLINK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 35

33
вино
компјутерско рекламирање преку

(551) индивидуална
(510, 511)

интернет

кл. 5 раствори за дезинфекција; контактни
леќи; раствори за чистење, дезинфекција и

кл.
43
привремено
сместување
(резервирање за привремено сместување)

киснење (чување); раствори за миење и нега
на очи; вештачки солзи; физиолошки
раствори;

(111) 25283

(151) 23/11/2017

(210) TM 2016/1095

(220) 14/11/2016

Трговски марки

офтамолошки
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и
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навлажнување, третман и препарати за нега

(540)

на очи; капки за очи; офтамолошки капки за
очи;
витамини,
минерали,
масла
и
медицински масла за орална и локална
употреба; маски за очи за затоплување,
маски за очи за смирување, козметички
маски за очи и медицински маски за очи;
медицински влажни марамчиња; санитетски
влажни марамчиња; влажни марамчиња за
очни капаци; влажни марамчиња за лице
(111) 25167

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1097

(220) 15/11/2016

(181) 15/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија
с. Негорци - Башут, MK

CITIKOL B
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, препарати за
очи
(111) 25251

(151) 17/11/2017

(210) TM 2016/1099

(220) 16/11/2016
(181) 16/11/2026

(450) 31/12/2017
(732) Rowa Pharmaceuticals Limited
Newtown, Bantry, County Cork, IE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(740) Димитар Атанасов
ул. 16-та Македонска Бригада бр. 4

TROPEX
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

препарати
супстанции

и

и
супстанции;
прилагодени за

ветеринарни
диететски
медицинска

употреба
(111) 25250

(151) 17/11/2017

(210) TM 2016/1100

(220) 16/11/2016
(181) 16/11/2026

(591) црвена, жолта, светло и темно зелена
и виолетова
(551) индивидуална

(450) 31/12/2017
(732) Rowa Pharmaceuticals Limited

(510, 511)
кл. 29 ајвар

Newtown, Bantry, County Cork, IE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(111) 25254

(151) 17/11/2017

(210) TM 2016/1098

(220) 15/11/2016

(181) 15/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
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прилагодени

за

медицинска

употреба

KAPAFOX

(111) 25226

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1102

(220) 17/11/2016
(181) 17/11/2026

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
графички репродукции, графички
слики и модели, графички цртежи, натписи

(450) 31/12/2017
(732) Гранап ГНП дооел Скопје

од хартија и картон, огласни табли од хатија
и картон, печатени материјали, производи од

ул. Драгиша Мишовиќ бр. 10, Скопје, MK

картон, слики, фотографии

(540)

За маалска дружба (во изглед)

(111) 25323

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/1104

(220) 17/11/2016
(181) 17/11/2026

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за информатичка

кл. 35

технологија ИНПЛЕЕР ХУБ ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 20 А, 1000, Скопје, MK

услуги при продажба на големо и

мало на прехранбени производи; пиво;
минерална и сода-вода; безалкохолни и

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ

алкохолни пијалоци; козметички производи;
хигиенски производи; парфимерија; облека,

Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје

помошни апарати, садови и средства за
домаќинство;
ангажирање
лица
за

(540)

рекламирање

или

промовирање

на

производи; изнајмување рекламен простор;
компјутерско рекламирање преку интернет;
презентација на стоки преку комуникациски
медиуми за малопродажба; објавување

(591) сина и сива
(551) индивидуална

рекламни текстови печатени и електронски
медиуми

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: апарати за

кл. 40

обработка и конзервирање храна и

пијалоци, замрзнување храна, чадење храна
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци, кафетерија

меѓусебна
обработка

комуникација,
на податоци,

апарати
апликации

компјутерски софтвери, што мошат да се
преземат,
видеорекордери,
компјутерски
програми,

(111) 25229

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1103

(220) 17/11/2016
(181) 17/11/2026

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за графичка дејност

за
за

компјутери,
компјутерски

софтвер,
компјутерски
хардвер,
микропроцесори, програми, софтвер, чипови
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и

трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ
Скопје

истражувања,
компјутерски

ул. Рајко Жинзифов бр. 50, Скопје, MK

кл. 45 лични и општествени услуги што ги

проектирање и
хардвер
и

развој на
софтвер

(540)
Трговски марки
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даваат трети лица за задоволување на
потребите

на

поединците,

компјутерски

програми (издавање лиценци за компјутерски
програми)
(111) 25210

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1105

(220) 17/11/2016
(181) 17/11/2026

(450) 31/12/2017
(732) НИМЕКС ДОО - Скопје
ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, MK
(540)

Harmony FOODS (во изглед)
(591) сина, темно и светло сина, нијанси на
сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
муридии;
мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и

(591) сина, темно и светло сина, нијанси на
сина, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 35

30
гриз
услуги при продажба на мало и

големо со гриз
(111) 25213

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1106

(220) 17/11/2016
(181) 17/11/2026

(450) 31/12/2017
(732) НИМЕКС ДОО - Скопје

природно цвеќе; храна за животни; пивски
слад
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со прехранбени проиаводи
(111) 25166

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1108

(220) 21/11/2016
(181) 21/11/2026
(450) 31/12/2017

(300)
(732) Гранап ГНП дооел Скопје
ул. Драгиша Мишовиќ бр. 10, Скопје, MK
(540)

ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) златна, портокалова, кафена и нијанси
на кафена
(551) индивидуална
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(510, 511)

(732) Друштво за производство, трговија

кл. 35

услуги при продажба на големо и

и услуги, консалтинг и инженеринг Алфа

мало на: месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

Аудио ДООЕЛ
ул. Васил Ѓоргов бб, ТЦ Капиштец лок 12,

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;

Скопје, MK
(540)

масла и масти за јадење; кафе, чај, какао,
шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;
брашно и производи од жито, леб, производи
од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет,

(591) црна, бела, црвена
(551) индивидуална

сосови (како мирудии); мирудии; пиво;
минерална и сода вода и други безалкохолни

(510, 511)
кл. 9
апарати за емитување, снимање,

пијалоци; пијалоци од овошје и овошни
сокови; сирупи и други препарати за тутун;

репродукција и пренос на звук и слика,
дискови за снимање, фотографски снимки,

производи

оптички

за

пушачите;

кибрити;

бои;

апарати

и

инструменти,

кабли,

фирнајзи, лекови; средства за заштита од
'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;

опрема за обработка на податоци и
компјутери, машини за сметање, носачи на

средства за нагризување; средства за
белење и други материи за перење;

податоци,
кл.
15

препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување;
сапуни;
парфимерија,

кл. 35 продажба на големо и мало на стока
од класа 9: апарати за емитување, снимање,

есенцијални масла, козметички производи,

репродукција

лосиони за коса; препарати за нега на
забите; храна за бебиња; фластери;

дискови за снимање, фотографски снимки,
оптички апарати и инструменти, кабли,

дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; ангажирање лица за

опрема за обработка на податоци и
компјутери, машини за сметање, носачи на

рекламирање
или
промовирање
на
производи; изнајмување рекламен простор;

податоци, приемници (аудио и видео)
кл. 37 монтирање и одржување на стоки од

компјутерско рекламирање преку интернет;

класа 9: апарати за емитување, снимање,

презентација на стоки преку комуникациски
медиуми за малопродажба; објавување

репродукција и пренос на звук и слика,
дискови за снимање, фотографски снимки,

рекламни
текстови
кл. 39
пакување и складирање стока;

оптички
опрема

испорачување стоки и складирање стоки
кл. 40 обработка и конзервирање на храна и

компјутери, машини за сметање, носачи на
податоци, приемници (аудио и видео);

пијалоци, замрзнување храна, чадење храна

поправки

(111) 25286

(151) 23/11/2017

кл. 38
услуги
телекомуникации

(210) TM 2016/1109

(220) 22/11/2016
(181) 22/11/2026

кл. 41 изнајмување на аудио опрема

(450) 31/12/2017

(111) 25335

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/1111

(220) 22/11/2016

Трговски марки

приемници (аудио и видео)
музички
инструменти

и пренос на звук и слика,

апарати и инструменти, кабли,
за обработка на податоци и

во

видеоконференција,

525 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

електрични

(181) 22/11/2026

адаптери;

апарати

за

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за консалтинг,
производство, трговија и услуги ЊУ

електролиза; епрувети; полначи за батерии;

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK

калориметри; навлаки за очила; компјутерски
тастатури;
леќи;
одела
за
нуркање;

(540)

педометри; кутии за акумулатори; магнети;
магнетофони;
математички
инструмети;

акустични [звучни] аларми; количество
(мерни
инструменти
за
количество);

микроскопи;

WILD 7
(510, 511)
кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
систем за позиционирање [GPS] апарат;
компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
дискови;
електромагнетни
вентили
[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски
програми
за
играње;
акумулатори,
акумулатори,

електрични,

за

возила; кутии за акумулатори; садови за
акумулатори;
компјутерски
оперативни
програми, снимени; акустични [звучни]
аларми; акустични спојки; акустични цевки;
аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани
филмови (анимирани цртани филмови);
апарати

за

галванизација;

апарати

за

дишење за подводно пливање; апарати за
мерење растојанија; монитори [компјутерски
хардвер]; апарати за сателитска навигација;
компјутерски
програми
за
играње;
аудиовизуелни
апарати
за
настава;
барометри; видео монитори за бебе;
двогледи; електрични брави; компјутерски
хардвер
(инсталирање,
одржување
и
поправање
на
компјутерски
хардвер);
компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;
ваги; очила (синџирчиња за очила); високо
фрекфентни
фонографски

апарати;
плочи; џебни

грамофони;
калкулатори;

монитори [компјутерски програми]; мембрани
[фотографија];
апарати
за

чад (детектори за
снимање,
пренос

чад);
или

репородукција на звук или слика; чипови
(ДНА чипови); автомати за дозирање;
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огледала

[оптика];

оптички дискови; очила за сонце; очила за
спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми

(551) индивидуална

електрични;

модеми;

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;
реостати; свирчиња за кучиња; сигнални
ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;
дигитални знаци; читачи на бар кодови
кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);
белезгии (накит); бисери (накит); вештачки
дијаманти; ѓердани (накит); жици од
благородни метали (накит); златни нишки
(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за
накит; игли (накит); кутии за накит; накит;
накит (кутии за накит); монистри за правење
накит; накит насликан со специјална техника,
клуазоне (накит); обетки; полускапоцени
камења; приврзоци (ситни украси или
синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња
(накит); слонова коска (накит); сувенири од
бакар; талисмани (накит); украси (накит);
украси од сребро; украсни ситници (накит);
уметнички

дела

од

благородни

метали;

шпинел
(скапоцени
камења)
кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за
коцкање; апарати за игри за коцкање;
апарати за исфрлање тениски топки; безбол
(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи
за удирање; дама(игри); даски за сурфање;
дрезги (обувки за одење по снег); друштвени
игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за
градење;
плишани
играчки;
појаси
(планинарски појаси); потполнки (заштитни
потполнки) (делови од спортскиот одела);
ракавици (боксерски ракавици); ракавици за
безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

скејтборд; слот машини [апарати га игри]
слот машини и апарати за , игри; скии; скии

(111) 25336

(151) 05/12/2017

(восок за скии); скии за на вода; стрели за
пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети

(210) TM 2016/1113

(220) 22/11/2016
(181) 22/11/2026

за играње); штитници за нозе (спортска
опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за консалтинг,

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;
кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;

производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK

(миризливи мамки за лов или риболов);
мечиња; појаси за пливање; мрежи за

(540)

вадење на уловена риба за спортски
риболовци; мрежи за спортови; параглајдери;
пливачко одело; перничиња за билјардски
маси;
планинарски
појаси;
сноуборд;
хартиени

капи

за

забава

кл. 41
вариетеа; гимнастичка обука;
дресирање
животни;
забава;
забавни
паркови; известување за рекреација; казино
(коцкање) (обезбедување опрема во казино);
изнајмување
тениски
игралишта;
изнајмување спортска опрема со исклучок на
возила; книги (објавување книги); коцкање
(играње за пари); лотарии (организирање
лотарии); ноќни клубови; обезбедување
услуги за караоке; објавување книги; обука
(практична
обука)
(демонстрирање);
организирање избори на убавици; паркови
(забавни паркови); стидија (филмски студија);
продавање

билети

(забава);

разонода

(забава); телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми); услуги на
дискотеки; услуги на здравствени клубови;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн
од една информатичка мрежа; услуги на
кампови за летување (забава); услуги на
клубови (забава и образование); услуги на
компонирање музика; спроведување
фитнес
часови;
спроведување

на
на

организирани тури; услуги на оркестри;
филмови на видео ленти (производство на
филмови на видео ленти); услуги на личен
тренер [фитнес тренинг]

Трговски марки

RED HOT 40
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
систем за позиционирање [GPS] апарат;
компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
дискови;

електромагнетни

вентили

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски
програми
за
играње;
акумулатори,
електрични; акумулатори, електрични, за
возила; кутии за акумулатори; садови за
акумулатори;
компјутерски
оперативни
програми, снимени; акустични [звучни]
аларми; акустични спојки; акустични цевки;
аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани
филмови (анимирани цртани филмови);
апарати за галванизација; апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
мерење растојанија; монитори [компјутерски
хардвер]; апарати за сателитска навигација;
компјутерски

програми

за

играње;

аудиовизуелни
апарати
за
настава;
барометри; видео монитори за бебе;
двогледи; електрични брави; компјутерски
хардвер
(инсталирање,
одржување
и
поправање
на
компјутерски
хардвер);
компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;
ваги; очила (синџирчиња за очила); високо
фрекфентни
фонографски

апарати;
плочи; џебни

грамофони;
калкулатори;

монитори [компјутерски програми]; мембрани
[фотографија]; чад (детектори за чад);
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апарати

или

потполнки) (делови од спортскиот одела);

репородукција на звук или слика; чипови

за

снимање,

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за

(ДНА чипови); автомати
електрични
адаптери;

за дозирање;
апарати
за

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;
скејтборд; слот машини [апарати га игри]

електролиза; епрувети; полначи за батерии;
акустични [звучни] аларми; количество

слот машини и апарати за , игри; скии; скии
(восок за скии); скии за на вода; стрели за

(мерни
инструменти
за
количество);
калориметри; навлаки за очила; компјутерски

пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети
за играње); штитници за нозе (спортска

тастатури;

нуркање;

опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;

педометри; кутии за акумулатори; магнети;
магнетофони;
математички
инструмети;

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;
кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;

микроскопи; модеми; огледала [оптика];
оптички дискови; очила за сонце; очила за

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки
(миризливи мамки за лов или риболов);

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми
[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;

мечиња; појаси за пливање; мрежи за
вадење на уловена риба за спортски

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални

риболовци; мрежи за спортови; параглајдери;

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;
дигитални знаци; читачи на бар кодови

пливачко одело; перничиња за билјардски
маси;
планинарски
појаси;
сноуборд;

кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);
белезгии (накит); бисери (накит); вештачки

хартиени
кл. 41

дијаманти; ѓердани (накит); жици од
благородни метали (накит); златни нишки

дресирање
животни;
забава;
забавни
паркови; известување за рекреација; казино

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за

(коцкање) (обезбедување опрема во казино);

накит; игли (накит); кутии за накит; накит;
накит (кутии за накит); монистри за правење

изнајмување
тениски
игралишта;
изнајмување спортска опрема со исклучок на

накит; накит насликан со специјална техника,
клуазоне (накит); обетки; полускапоцени

возила; книги (објавување книги); коцкање
(играње за пари); лотарии (организирање

камења; приврзоци (ситни украси или
синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња

лотарии); ноќни клубови; обезбедување
услуги за караоке; објавување книги; обука

(накит); слонова коска (накит); сувенири од

(практична

бакар; талисмани (накит); украси (накит);
украси од сребро; украсни ситници (накит);

организирање избори на убавици; паркови
(забавни паркови); стидија (филмски студија);

уметнички
шпинел

дела од благородни метали;
(скапоцени
камења)

продавање билети (забава); разонода
(забава); телевизиски програми (продукција

кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за
коцкање; апарати за игри за коцкање;

на радио и телевизиски програми); услуги на
дискотеки; услуги на здравствени клубови;

апарати за исфрлање тениски топки; безбол

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи
за удирање; дама(игри); даски за сурфање;

од една информатичка мрежа; услуги на
кампови за летување (забава); услуги на

дрезги (обувки за одење по снег);друштвени
игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за

клубови (забава и образование); услуги на
компонирање музика; спроведување на

градење;
плишани
играчки;
појаси
(планинарски појаси); потполнки (заштитни

фитнес
часови;
организирани тури;

леќи;
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одела

пренос

за

капи
вариетеа;

обука)

за
забава
гимнастичка обука;

(демонстрирање);

спроведување
на
услуги на оркестри;
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филмови на видео ленти (производство на

(510, 511)

филмови на видео ленти); услуги на личен

кл.

тренер [фитнес тренинг]

кл. 43
подготвување храна и пијалоци,
кафеани, ресторани за брзо и постојано

(111) 25252

(151) 17/11/2017

(210) TM 2016/1114

(220) 23/11/2016

послужување /шанк-барови/, ресторани за
самопослужување

(181) 23/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за угостителство, туризам
и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул. 1732 бр. 4-3, Центар, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

33

вино

(111) 25337

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/1116

(220) 23/11/2016

(181) 23/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за консалтинг,
производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK

(540)

TWINS

(540)

(551) индивидуална

RED HOT BURNING

(510, 511)
кл.
кл. 43

33
вино
подготвување храна и пијалоци,

(551) индивидуална
(510, 511)

кафеани, ресторани за брзо и постојано
послужување /шанк-барови/, ресторани за

кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
систем за позиционирање [GPS] апарат;

самопослужување

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
дискови;
електромагнетни
вентили

(111) 25253

(151) 17/11/2017

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски

(210) TM 2016/1115

(220) 23/11/2016
(181) 23/11/2026

програми
за
играње;
акумулатори,
електрични; акумулатори, електрични, за

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за угостителство, туризам

возила; кутии за акумулатори; садови за
акумулатори;
компјутерски
оперативни

и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул. 1732 бр. 4-3, Центар, 1000, Скопје, MK

програми, снимени; акустични [звучни]
аларми; акустични спојки; акустични цевки;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

филмови (анимирани цртани филмови);
апарати за галванизација; апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
мерење растојанија; монитори [компјутерски
хардвер]; апарати за сателитска навигација;
компјутерски
програми
за
играње;
аудиовизуелни

TWINS (во изглед)
(591) црна, зелена, црвена, бела
(551) индивидуална

Трговски марки

апарати

за

настава;

барометри; видео монитори за бебе;
двогледи; електрични брави; компјутерски
хардвер
(инсталирање,
одржување
и
поправање
на
компјутерски
хардвер);
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компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо

за удирање; дама(игри); даски за сурфање;

фрекфентни
фонографски

грамофони;
калкулатори;

дрезги (обувки за одење по снег);друштвени
игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за

монитори [компјутерски програми]; мембрани
[фотографија]; чад (детектори за чад);

градење;
плишани
играчки;
појаси
(планинарски појаси); потполнки (заштитни

апарати
за
снимање,
пренос
или
репородукција на звук или слика; чипови

потполнки) (делови од спортскиот одела);
ракавици (боксерски ракавици); ракавици за

(ДНА

дозирање;

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;

електрични
адаптери;
апарати
за
електролиза; епрувети; полначи за батерии;

скејтборд; слот машини [апарати га игри]
слот машини и апарати за , игри; скии; скии

акустични [звучни] аларми; количество
(мерни
инструменти
за
количество);

(восок за скии); скии за на вода; стрели за
пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети

калориметри; навлаки за очила; компјутерски
тастатури;
леќи;
одела
за
нуркање;

за играње); штитници за нозе (спортска
опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;

педометри; кутии за акумулатори; магнети;

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;

магнетофони;
математички
инструмети;
микроскопи; модеми; огледала [оптика];

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;
мамец (вештачки мамец за риболов); мамки

оптички дискови; очила за сонце; очила за
спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми

(миризливи мамки за лов или риболов);
мечиња; појаси за пливање; мрежи за

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;
реостати; свирчиња за кучиња; сигнални

вадење на уловена риба за спортски
риболовци; мрежи за спортови; параглајдери;

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;

пливачко одело; перничиња за билјардски

дигитални знаци; читачи на бар кодови
кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);

маси;
планинарски
хартиени
капи

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки
дијаманти; ѓердани (накит); жици од

кл. 41
вариетеа; гимнастичка обука;
дресирање
животни;
забава;
забавни

благородни метали (накит); златни нишки
(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за

паркови; известување за рекреација; казино
(коцкање) (обезбедување опрема во казино);

накит; игли (накит); кутии за накит; накит;

изнајмување

накит (кутии за накит); монистри за правење
накит; накит насликан со специјална техника,

изнајмување спортска опрема со исклучок на
возила; книги (објавување книги); коцкање

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени
камења; приврзоци (ситни украси или

(играње за пари); лотарии (организирање
лотарии); ноќни клубови; обезбедување

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња
(накит); слонова коска (накит); сувенири од

услуги за караоке; објавување книги; обука
(практична
обука)
(демонстрирање);

бакар; талисмани (накит); украси (накит);

организирање избори на убавици; паркови

украси од сребро; украсни ситници (накит);
уметнички дела од благородни метали;

(забавни паркови); стидија (филмски студија);
продавање билети (забава); разонода

шпинел
(скапоцени
камења)
кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за

(забава); телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми); услуги на

коцкање; апарати за игри за коцкање;
апарати за исфрлање тениски топки; безбол

дискотеки; услуги на здравствени клубови;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн

апарати;
плочи; џебни

чипови);
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автомати

за

појаси;
за

тениски

сноуборд;
забава

игралишта;
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од една информатичка мрежа; услуги на

двогледи; електрични брави; компјутерски

кампови за летување (забава); услуги на

хардвер

клубови (забава и образование); услуги на
компонирање музика; спроведување на

поправање
на
компјутерски
хардвер);
компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;

фитнес
часови;
организирани тури;

спроведување
на
услуги на оркестри;

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо
фрекфентни
апарати;
грамофони;

филмови на видео ленти (производство на
филмови на видео ленти); услуги на личен

фонографски плочи; џебни калкулатори;
монитори [компјутерски програми]; мембрани

тренер [фитнес тренинг]

[фотографија];

(111) 25338

(151) 05/12/2017

апарати
за
снимање,
пренос
или
репородукција на звук или слика; чипови

(210) TM 2016/1118

(220) 23/11/2016
(181) 23/11/2026

(ДНА чипови); автомати
електрични
адаптери;

(инсталирање,

чад

одржување

(детектори

за

и

чад);

за дозирање;
апарати
за

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за консалтинг,

електролиза; епрувети; полначи за батерии;
акустични [звучни] аларми; количество

производство, трговија и услуги ЊУ

(мерни

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK

калориметри; навлаки за очила; компјутерски
тастатури;
леќи;
одела
за
нуркање;

(540)

педометри; кутии за акумулатори; магнети;
магнетофони;
математички
инструмети;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
систем за позиционирање [GPS] апарат;
компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
дискови;
електромагнетни
вентили
[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски
програми
за
играње;
акумулатори,
електрични; акумулатори, електрични, за
возила; кутии за акумулатори; садови за
компјутерски

оперативни

програми, снимени; акустични [звучни]
аларми; акустични спојки; акустични цевки;
аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани
филмови (анимирани цртани филмови);
апарати за галванизација; апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
мерење растојанија; монитори [компјутерски
хардвер]; апарати за сателитска навигација;
компјутерски
програми
за
играње;
аудиовизуелни
апарати
за
настава;
барометри; видео монитори за бебе;
Трговски марки

за

количество);

микроскопи; модеми; огледала [оптика];
оптички дискови; очила за сонце; очила за

BLAZING DICE

акумулатори;

инструменти

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми
[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;
реостати; свирчиња за кучиња; сигнални
ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;
дигитални знаци; читачи на бар кодови
кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);
белезгии (накит); бисери (накит); вештачки
дијаманти;

ѓердани

(накит);

жици

од

благородни метали (накит); златни нишки
(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за
накит; игли (накит); кутии за накит; накит;
накит (кутии за накит); монистри за правење
накит; накит насликан со специјална техника,
клуазоне (накит); обетки; полускапоцени
камења;

приврзоци

(ситни

украси

или

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња
(накит); слонова коска (накит); сувенири од
бакар; талисмани (накит); украси (накит);
украси од сребро; украсни ситници (накит);
уметнички
шпинел

дела од благородни метали;
(скапоцени
камења)
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кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за

на радио и телевизиски програми); услуги на

коцкање;

коцкање;

дискотеки; услуги на здравствени клубови;

апарати за исфрлање тениски топки; безбол
(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн
од една информатичка мрежа; услуги на

за удирање; дама(игри); даски за сурфање;
дрезги (обувки за одење по снег);друштвени

кампови за летување (забава); услуги на
клубови (забава и образование); услуги на

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за
градење;
плишани
играчки;
појаси

компонирање музика; спроведување
фитнес
часови;
спроведување

(планинарски појаси);

организирани

апарати

за

игри

за

потполнки (заштитни

тури;

услуги

на

на
на

оркестри;

потполнки) (делови од спортскиот одела);
ракавици (боксерски ракавици); ракавици за

филмови на видео ленти (производство на
филмови на видео ленти); услуги на личен

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;
скејтборд; слот машини [апарати га игри]

тренер [фитнес тренинг]

слот машини и апарати за , игри; скии; скии
(восок за скии); скии за на вода; стрели за

(111) 25339

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/1119

(220) 23/11/2016

пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети

(181) 23/11/2026

за играње); штитници за нозе (спортска
опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за консалтинг,

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;
кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;

производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки
(миризливи мамки за лов или риболов);

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK

мечиња;

појаси

за

пливање;

мрежи

за

вадење на уловена риба за спортски
риболовци; мрежи за спортови; параглајдери;
пливачко одело; перничиња за билјардски
маси;
планинарски
појаси;
сноуборд;
хартиени
кл. 41

капи
вариетеа;

дресирање

животни;

за
забава
гимнастичка обука;
забава;

забавни

паркови; известување за рекреација; казино
(коцкање) (обезбедување опрема во казино);
изнајмување
тениски
игралишта;
изнајмување спортска опрема со исклучок на
возила; книги (објавување книги); коцкање
(играње за пари); лотарии (организирање
лотарии);

ноќни

клубови;

обезбедување

услуги за караоке; објавување книги; обука
(практична
обука)
(демонстрирање);
организирање избори на убавици; паркови
(забавни паркови); стидија (филмски студија);
продавање билети (забава); разонода
(забава); телевизиски програми (продукција
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(540)

BLAZING GAMES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
систем за позиционирање [GPS] апарат;
компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
дискови;
електромагнетни
вентили
[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски
програми

за

играње;

акумулатори,

електрични; акумулатори, електрични, за
возила; кутии за акумулатори; садови за
акумулатори;
компјутерски
оперативни
програми, снимени; акустични [звучни]
аларми; акустични спојки; акустични цевки;
аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани
филмови

(анимирани

цртани

филмови);

апарати за галванизација; апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
мерење растојанија; монитори [компјутерски
хардвер]; апарати за сателитска навигација;
Трговски марки
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програми

за

играње;

апарати

за

настава;

украси од сребро; украсни ситници (накит);
уметнички

дела

од

благородни

метали;

барометри; видео монитори за бебе;
двогледи; електрични брави; компјутерски

шпинел
(скапоцени
камења)
кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за

хардвер
(инсталирање,
одржување
и
поправање
на
компјутерски
хардвер);

коцкање; апарати за игри за коцкање;
апарати за исфрлање тениски топки; безбол

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;
ваги; очила (синџирчиња за очила); високо

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи
за удирање; дама(игри); даски за сурфање;

фрекфентни

грамофони;

дрезги (обувки за одење по снег);друштвени

фонографски плочи; џебни калкулатори;
монитори [компјутерски програми]; мембрани

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за
градење;
плишани
играчки;
појаси

[фотографија];
апарати
за

чад);
или

(планинарски појаси); потполнки (заштитни
потполнки) (делови од спортскиот одела);

репородукција на звук или слика; чипови
(ДНА чипови); автомати за дозирање;

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за
безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;

електрични

апарати;

чад (детектори за
снимање,
пренос

за

скејтборд; слот машини [апарати га игри]

електролиза; епрувети; полначи за батерии;
акустични [звучни] аларми; количество

адаптери;

слот машини и апарати за , игри; скии; скии
(восок за скии); скии за на вода; стрели за

(мерни
инструменти
за
количество);
калориметри; навлаки за очила; компјутерски

пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети
за играње); штитници за нозе (спортска

тастатури;
леќи;
одела
за
нуркање;
педометри; кутии за акумулатори; магнети;

опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;
калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;

магнетофони;

инструмети;

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;

микроскопи; модеми; огледала [оптика];
оптички дискови; очила за сонце; очила за

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки
(миризливи мамки за лов или риболов);

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми
[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;

мечиња; појаси за пливање; мрежи за
вадење на уловена риба за спортски

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални
ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;

риболовци; мрежи за спортови; параглајдери;
пливачко одело; перничиња за билјардски

дигитални знаци; читачи на бар кодови

маси;

кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);
белезгии (накит); бисери (накит); вештачки

хартиени
кл. 41

дијаманти; ѓердани (накит); жици од
благородни метали (накит); златни нишки

дресирање
животни;
забава;
забавни
паркови; известување за рекреација; казино

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за
накит; игли (накит); кутии за накит; накит;

(коцкање) (обезбедување опрема во казино);
изнајмување
тениски
игралишта;

накит (кутии за накит); монистри за правење

изнајмување спортска опрема со исклучок на

накит; накит насликан со специјална техника,
клуазоне (накит); обетки; полускапоцени

возила; книги (објавување книги); коцкање
(играње за пари); лотарии (организирање

камења; приврзоци (ситни украси или
синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња

лотарии); ноќни клубови; обезбедување
услуги за караоке; објавување книги; обука

(накит); слонова коска (накит); сувенири од
бакар; талисмани (накит); украси (накит);

(практична
обука)
(демонстрирање);
организирање избори на убавици; паркови

математички

Трговски марки
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(забавни паркови); стидија (филмски студија);
продавање

билети

(забава);

(210) TM 2016/1121

(220) 24/11/2016

разонода

(181) 24/11/2026

(забава); телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми); услуги на

(450) 31/12/2017
(732) Анастасија Трајковска

дискотеки; услуги на здравствени клубови;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн

ул. Марктплац 7а, Фелдкирх, AT

од една информатичка мрежа; услуги на
кампови за летување (забава); услуги на

Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

клубови (забава и образование); услуги на

(540)

компонирање музика; спроведување
фитнес
часови;
спроведување

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров

на
на

организирани тури; услуги на оркестри;
филмови на видео ленти (производство на
филмови на видео ленти); услуги на личен
тренер [фитнес тренинг]
(111) 25310

(151) 23/11/2017

(210) TM 2016/1120

(220) 24/11/2016

(551) индивидуална

(181) 24/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) Анастасија Трајковска
ул. Марктплац 7а, Фелдкирх, AT

(510, 511)
кл.
25

облека,

обувки

и

капи

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

петлици, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко
цвеќе
кл. 40 обработка на материјали
(111) 25288

(151) 23/11/2017

(210) TM 2016/1122

(220) 25/11/2016
(181) 25/11/2026

(450) 31/12/2017
(732) Venator Materials Corporation (a
Delaware Corporation)
10003 Woodloch Forest Drive, The
Woodlands, Texas 77380, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
(551) индивидуална

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(510, 511)
кл.
25

(540)
облека,

обувки

и

капи

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;
петлици, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко
кл. 40 обработка на материјали
(111) 25311
534 | С т р а н а
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цвеќе

VENATOR
(551) индивидуална
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и науката; хемиски производи за индустриски
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цели, особено за пластика, бои и лакови,

влажен;

гуртни, огноотпорни материјали, хартиени

производи за завршна обработка на текстил,

лакови, малтер и титаниум
диоксид
катализатори за употреба во хемиското

понатаму за правење на средства за текстил
и ткаенини отпорни на вода и почва како и за

производство; бетонски адитиви; агенси за
третирање на водата; хемиски препарати за

спречување (т.е. против) филцање на волна
кл. 2 титаниум диоксид (пигмент), пигменти,

употреба во индустриите за текстил, кожа,
хартија и пластика, детергенти, козметика и

титаниум пигменти, пигменти во боја,
инфрацрвени одразувачки пигменти, бои,

градежништво;

лакови,

хемиски

производи

за

финишери,

политури

кои

(т.е.

се

хемиски

премачкувања),

употреба како помошен агенс во текстилната
индустрија; хемиски супстанци за употреба

фиксатори, агенси за сушење, бои (т.е.
пигменти), бои, текстилни бои и мастила,

како емулзирачки агенс и растворувач и за
олеснување
на
навлажнувањето
на

материи за боење, средства за заштита на
дрво;
материјали
отпорни
на
'рѓа

текстилни
материјали;
хемикалии
за
употреба во текстилната индустрија, имено,

кл. 3 сапуни, детергенти и препарати за
белење и други супстанци за употреба при

предтретмански

навлажнувачки

перење алишта; прајмери, омекнувачи на

агенси, емулзирачки агенси, дисперзирачки
агенси, агенси за белење и перење; хемиски

агенси,

ткаенина,
емулзирачки
препарати
за
употреба во производството на текстил,

соединенија за употреба како огноотпорни
материјали за употреба во текстилната

дисперзирачки
агенси,
мерцеризирачки
агенси, агенси за заштита на влакна (т.е.

индустрија и за општа индустриска употреба;
хемиско омекнување и хидрофилни агенси за

фибер), емолиентни агенси, расклопувачки
агенси, навлажнувачки агенси

употреба во текстилната индустрија; хемиски
помошни средства (агенси) во форма на
течности и прашоци за употреба во

(111) 25217

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1123

(220) 25/11/2016

текстилната индустрија; ензими за употреба
во текстилната индустрија; хемикалии за
употреба во текстилната индустрија кои
содржат ензими; омекнувачки агенси за

(181) 25/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) GR. SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA

употреба во производството на текстил;

KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON &

хемиски агенси за дефинирана деградација
на влакна употребувајќи ензими; хемиски

PHARMAKEFTIKON EIDON
Amarousiou - Halandriou 26, Maroussi

агенси за разложување агенси за белење;
агенси за зголемување и намалување за

15125, GR

индустриска
употреба;
хемиски
предтретмански агенси за боење на текстил

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кои

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

се

индустрија;
емулгатори

употребуваат
и

во

навлажнувачки
дисперзанти за

текстилната
агенси,
текстилно

(740) Друштво за застапување од областа на

(540)

боење; хемикалии кои се употребуваат како
адитиви за агенси за белење; стабилизатори,
имено, стабилизатори на боја, стабилизатори
на боја за обработка на текстил додека е
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(591) сина и бела

кл. 3 средства за белење и други супстанции

(551) индивидуална

за перење; препарати за чистење, полирање,

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски, медицински и

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите

ветеринарни
препарати;
санитарни
препарати за медицински цели; диететска

кл.

и

храна и супстанции што се користат во

ветеринарни
препарати;
санитарни
препарати за медицински цели; диететска

медицината и ветеринарството, храна за
бебиња; диететски додатоци за луѓе и за

храна и супстанции што се користат во
медицината и ветеринарството, храна за

животни; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски

бебиња; диететски додатоци за луѓе и за
животни; фластери, материјали за завои;

смоли; средства за дезинфекција; препарати
за
уништување
штетници;
фунгициди;

материјали за пломбирање заби и забарски

хербициди

смоли; средства за дезинфекција; препарати
за
уништување
штетници;
фунгициди;

(111) 25281

(151) 17/11/2017

хербициди

(210) TM 2016/1125

(220) 25/11/2016
(181) 25/11/2026

5

фармацевтски,

медицински

(111) 25225

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1124

(220) 25/11/2016

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за управување со имоти

(181) 25/11/2026

ФАСИЛИТИ МЕНАЏМЕНТ СЕРВИЦЕС

(450) 31/12/2017
(732) GR. SARANTIS ANONYMI

ДООЕЛ Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3/3 канц

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON &

3012, ТЦ Соравија, Скопје, MK
(540)

PHARMAKEFTIKON EIDON
Amarousiou - Halandriou 26, Maroussi
15125, GR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

(540)

(510, 511)
кл. 35 аутсорсинг услуги, помош во водење
бизнис, комерцијално или индустриско
управување, услуги за набавки за трети лица
кл.

36

изнајмување

на

канцеларии,

посредници за недвижности, управување со
недвижен имот, финансиско управување,
(591) сина и бела
(551) индивидуална

управување
со
станбени
згради
кл. 37 чистење на градби, монтирање и

(510, 511)
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поправање противпожарни аларми, градење

(732) ЛЕНСМАК ДООЕЛ

фабрики, изградба

ул. Франклин Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје,
MK

(111) 25333

(151) 05/12/2017

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2016/1126

(220) 28/11/2016
(181) 28/11/2026

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

(450) 31/12/2017
(732) Адвокат Маја Ристова
ул. Пролет бр. 21-2, 1000, Скопје, MK
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

(591) црна, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
кл.
кл. 45

мерење,

канцелариски

работи

41
обука
услуги при водење судски процеси;

услуги за изработка на правни документи
(111) 25195

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1128

(220) 29/11/2016
(181) 29/11/2026

(450) 31/12/2017
(732) Genetics Institute, LLC
87 Cambridge Park Drive, Cambridge, MA
02140, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

REFACTO AF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на хемофилија

сигнализација,

контрола

(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање, компактни
дискови, ДВД-а и други дигитални медии за
снимање; механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање, опрема за
обработка
на
податоци,
компјутери;
компјутерски софтвер; апарати за гаснење
пожар
кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 25262

(151) 17/11/2017

(210) TM 2016/1131

(220) 29/11/2016

(181) 29/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) ДПТУ Терзи-Компани ДООЕЛ
ул. Гоце Делчев бб, Струмица, MK
(540)

(111) 25193

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1129

(220) 29/11/2016
(181) 29/11/2026
(450) 31/12/2017
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стоки, логистика, консултации во полето на

(510, 511)
кл.

9

колектори,

електрични

логистиката, пакување и складирање стоки,

кл. 11 соларни колектори

испорачување стоки, транспортирање стоки,
завиткување
стоки,
сортирање
стоки,

(111) 25222

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1132

(220) 01/12/2016

превезување на стоки со камиони и комбиња,
следење на стоки во транспорт

(181) 01/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за трговија и услуги ЕУРО
ТАБАК ДОО Скопје
ул. Босна и Херцеговина бр. 11А, 1000,

(111) 25223

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1133

(220) 01/12/2016

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

(181) 01/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за трговија и услуги ЕУРО
ТАБАК ДОО Скопје

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

ул. Босна и Херцеговина бр. 11А, 1000,
Скопје, MK

Скопје, MK

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување
(договарање

со

телекомуникациски

работата,
претплати
претплати)
за
услуги за трети лица,

(591) темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,

промовирање на продажба за трети лица,
маркетинг
истражување,
маркетинг,

управување
(договарање

со

работата,
претплати
претплати)
за

претствување на производите, дистрибуција
на примероци, услуги за посредување во

телекомуникациски услуги за трети лица,
промовирање на продажба за трети лица,

трговија, административна обработка на
нарачките за купување, бизнис информации,

маркетинг

истражување,

маркетинг,

бизнис испитување, бизнис истражување,

претствување на производите, дистрибуција
на примероци, услуги за посредување во

бизнис консултирање, комерцијално
индустриско
упрвување,
нарачки

или
за

трговија, административна обработка на
нарачките за купување, бизнис информации,

купување, административна обработка на
нарачките за купување, услуги во трговија на

бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис консултирање, комерцијално или

големо
кл. 38

и
мало
телекомуникаии, изнајмување на

индустриско

опрема

за

телекомуникации,

услуги

за

упрвување,

нарачки

за

купување, административна обработка на
нарачките за купување, услуги во трговија на

продажба
на
е-ваучери
за
мобилна
телефонија, информации од областа на

големо
кл. 38

и
мало
телекомуникаии, изнајмување на

телекомуникациите, изнајмување апарати за
испраќање
на
пораки

опрема

за

кл. 39 транспортни услуги, дистрибуцуја на
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е-ваучери
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телекомуникациите, изнајмување апарати за

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000,

испраќање

Штип, MK

на

пораки

кл. 39 транспортни услуги, дистрибуцуја на
стоки, логистика, консултации во полето на

(540)

логистиката, пакување и складирање стоки,
испорачување стоки, транспортирање стоки,
завиткување
стоки,
сортирање
стоки,
превезување на стоки со камиони и комбиња,
следење на стоки во транспорт
(111) 25332

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/1134

(220) 29/11/2016
(181) 29/11/2026

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2017
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000,

работи
кл.

Штип, MK

38

телекомуникации

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(540)

(111) 25196

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1136

(220) 01/12/2016

(181) 01/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Aflofarm Farmacija Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice, PL
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(591) црна, црвена и бела

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл.

38

кл. 41

образовни услуги; обука; забава;

телекомуникации

спортски и културни активности
(111) 25331

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/1135

(220) 29/11/2016

(181) 29/11/2026
(450) 31/12/2017
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77

Diohespan max
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 25198

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1138

(220) 01/12/2016
(181) 01/12/2026

(450) 31/12/2017
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

Трговски марки
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кл. 43

(540)

услуги на обезбедување храна и

пијалоци; ресторани, кафулиња

(591) портокалова, бела, магента, розева,
жолта, темно и светло сина, црвена, црна,
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги
кл. 36

(111) 25201

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1140

(220) 01/12/2016
(181) 01/12/2026

(450) 31/12/2017
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

преку
медиуми
осигурување, финансиски работи,

монетарни работи и работи поврзани со
недвижен
имот
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалоци; ресторани, кафулиња

(591) портокалова, магента, розева, жолта,
темно и светло сина, црвена, црна, зелена

(111) 25200

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1139

(220) 01/12/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 01/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги
преку
медиуми

ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис

монетарни работи и работи поврзани со
недвижен
имот

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; ресторани, кафулиња

(591) портокалова, бела, магента, розева,
жолта, темно и светло сина, црвена, црна,
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги
кл. 36

кл. 36

осигурување, финансиски работи,

(111) 25202

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1141

(220) 01/12/2016

(181) 01/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

преку
медиуми
осигурување, финансиски работи,

монетарни работи и работи поврзани со
недвижен
имот
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(540)

(551) индивидуална
(591) портокалова, магента, розева, жолта,
темно и светло сина, црвена, црна, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги

преку

медиуми

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи и работи поврзани со
недвижен
имот
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; ресторани, кафулиња
(111) 25203

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1142

(220) 01/12/2016
(181) 01/12/2026

(450) 31/12/2017
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

НА ВАША СТРАНА

(510, 511)
кл. 7
хидраулични
кл.

9

кл. 11
апарати

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/1143

(220) 01/12/2016

надгледување,
маскки;
механички;
мерење;

апарати за филтрирање вода;
за јонизирање на воздухот;

апарати
за
сушење
на
воздухот;
апарати и машини за за прочистување на
воздух;
апарати и машини за прочистување на вода;
апарати и уреди за омекнување на вода;
вода за пиење (филтри за вода за пиење);
воздух (апарати за јонизирање на воздухот);
опрема
санитарни

за
апарати

седишта
за
стерилизатор

бањи;
инсталации;

и

клозетски
на

стерилизатор

шољи;
вода;

на

возду;

12

велосипеди;
возила)

(електрични
14

рачни

контролни
кл.
15

часовници;
часовници;
часовници
инструменти;

музички

музички

ранци што
спортски

(181) 01/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) ВАУРОН ДОО СКОПЈЕ

торби
торби

ул. Визбегово бр. 39 Б, 1000, Скопје, MK

маси;

Трговски марки

за

за

кутии;

кл.
18
ранци;

(111) 25324

кражба;

или

инструменти

кл.
ѕидни

недвижен имот

аларми;

апарати

знаци;
светлечки

(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама на

монетарни работи и работи поврзани со

(звучни)

против

електрични
заштитни

кл.
возила

преку
медиуми
осигурување, финансиски работи,

мотори

акустични

аларми;
аларми

(551) индивидуална

услуги
кл. 36

машини и

кл.

мали
се

носат
за
за

20

излложбени

патни
на

торби;

едно

рамо;
торби;

кампери;
патување;
витрини(мебел);
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

работни

маси;

мебел;
мебел
кл.
28

од
апарати

за

метал
вежбање;

играчки;
игри;
машини
скутери

за

физички

вежби;
(играчки);

(510, 511)

фитнес апарати (растегнувачи);
(111) 25197

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1145

(220) 01/12/2016
(181) 01/12/2026

(551) индивидуална
кл. 35 огалсување, водење на работење,
управување со работа, канцелариски работи
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци

(450) 31/12/2017
(732) Zoetis Services LLC

(111) 25194

(151) 06/11/2017

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US

(210) TM 2016/1149

(220) 02/12/2016

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(181) 02/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Stafford-Miller (Ireland) Limited
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co.

(540)

Waterford, IE

ZOETIS
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 5 ветеринарни препарати; ветеринарни

(540)

вакцини;

лекови

за

ветеринарни

цели;

дијагностички препараи за медицински цели;
дијагностички препарати за ветеринарни
цели; препарати за уништување на штетни
животни;
пестициди
кл. 44 обезбедување информации и совети
од областа на здравјето на животните и
ветеринарната медицина
(111) 25204

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1147

(220) 02/12/2016
(181) 02/12/2026

(450) 31/12/2017
(732) ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бр. 56,
Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати и супстанции за чистење на
забни

протези

кл. 5 адхезивни препарати и супстанции за
забни протези
(111) 25168

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1150

(220) 02/12/2016
(181) 02/12/2026

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за проектирање и
дизајнирање СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
ул. „Прашка“ бр. 26, Карпош, 1000, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
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Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

пијалоци, самопослужување (ресторани со

(540)

самопослужување), привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10
апарати за физички вежби за
медицинска употреба; помагала за антистрес
и
развој
на
моторика;
масажа
кл. 28 игри и играчки; антистрес топки; топки
за ослободување од стрес преку вежбање со
рака; топки за стискање намемети за

(111) 25169

(151) 06/11/2017

(210) TM 2016/1152

(220) 02/12/2016
(181) 02/12/2026

(450) 31/12/2017
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ослободување
од
стрес
кл. 44 услуги поврзани со справување со
стрес; масажа
(111) 25357

(151) 15/12/2017

(210) TM 2016/1151

(220) 02/12/2016
(181) 02/12/2026

(450) 31/12/2017
(732) Занаетчија Пекара ВАТАША Сузана
Митовска Скопје
ул. Борис Трајковски бр. 89, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,

преработен

или

сиров;

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун; (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивните

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од брашно и жита, леб,

делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори од

производи од тесто, торти и слатки, бели

течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

пецива,
кл. 35

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

кроасани,
бурек
услуги при продажба на мало и

големо со производи од брашно и жита, леб,
производи
кл. 43

џебни машинки
запалки, кибрити

за

мотање

на

цигари,

услуги за подготвување храна и
(111) 25205

Трговски марки
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(210) TM 2016/1153

(220) 05/12/2016

менаџмент

(181) 05/12/2026

кл. 38 обезбедување на пристап до база на

кај

уметничките

професии)

(450) 31/12/2017
(732) Здружение на граѓани за подршка и

податоци; пренесување слики и пораки со
помош на компјутери; пристап на глобална

промоција на културата КОНТИНЕО 2020
Скопје

компјутерска мрежа; услуги со електронски
огласни табли (телекомуникациски услиги)

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
28, 1000, Скопје, MK

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активност; забави

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(известување и водење забави); изложби

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(организирање
образовни

изложби)
цели;

за

културни и
конференции

(организирање и водење конференции);
микрофилмување (снимање микрофилмови);
обезбедување
електронски
публикации
што
не
можат
даунлодираат;
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управувањето со работа; канцелариски
работи; изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели; уметнички
професии
(бизнис
менаџмент
кај
уметничките

професии);

изнајмување

рекламен материјал; изнајмување рекламен
простор; истражување (бизнис истражување);
компјутерски
бази
(систематизација
на

на
податоци
информации
во

компјутерски
бази
на
податоци);
комуникациски медиуми (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми), за
малопродажба; малопродажба (презентација
на стоки преку комуникациски медиуми за
малопродажба); маркетинг истражување;
објавување рекламни текстови; односи со
јавноста; презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за малопродажба;
рекламен

материјал

(ажурирање

на

рекламниот материјал); систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци; трговски саеми (организирање
трговски саеми) за комерцијални или
рекламни цели; уметнички професии (бизнис
544 | С т р а н а

обука

(практична

он-лајн
да
се
обука);

образовни услуги; он-лајн публикување
електронски книги и списанија; организирање
и водење работилници; организирање и
водење
семинари;
продавање
билети
(забава);
репортажи;

фотографија;
електронско

информирање
кинематографски
кинематографски

за

фотографски
издаваштво;
образование;

филмови (изнајмување
филмови);
конгреси

(организирање
и
водење
конгреси);
претстави во живо (одржување претстави во
живо); прикажување филмови; филмски
студија; продукција на шоу програми;
производство на филмови; професионално
насочување
(совети
во
врска
образованието и оспособувањето)
(111) 25264

(151) 17/11/2017

(210) TM 2016/1154

(220) 06/12/2016
(181) 06/12/2026

со

(450) 31/12/2017
(732) LABORATORIO ALDO-UNION, S.L.
Baronesa de Malada, 73, 08950, Esplugues
de Llobregat,, Barcelona, ES
(740) Блаже Крчински, адвокат
ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје
(540)
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(732) NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH

VENTOALDO

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

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

фармацевтски производи, лекови за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати,
вештачки

ARZERRA

екстремитети,
ортопедски
производи,
хируршки
материјали
за
шиење

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 продажба на големо и продажба на

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање

мало на фармацевтски производи, лекови за
луѓе

на рак

(111) 25340

(151) 05/12/2017

(210) TM 2016/1155

(220) 06/12/2016
(181) 06/12/2026

(111) 25258

(151) 24/11/2017

(210) TM 2016/1241

(220) 20/12/2016
(181) 20/12/2026
(450) 31/12/2017

(450) 31/12/2017
(732) LABORATORIO ALDO-UNION, S.L.
Baronesa de Malada, 73, 08950, Esplugues

(300) m201623936 31/10/2016 UA
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

de Llobregat,, Barcelona, ES
(740) Блаже Крчински, адвокат

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје
(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

SALBUAIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, лекови за
луѓе
кл. 10

медицински, хируршки, забарски и

ветеринарни
екстремитети,
хируршки

апарати,
ортопедски
материјали

вештачки
производи,
за

шиење

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на фармацевтски производи, лекови за

(591) црна, сите нијанси на сина, бела, сива,
розева, сите нијанси на виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

34

тутун,

преработен

или

сиров;

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

луѓе
(111) 25317

(151) 27/11/2017

(210) TM 2016/1187

(220) 14/12/2016
(181) 14/12/2026
(450) 31/12/2017

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; произоводи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивните
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делови за загревање на цигари или тутун со

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

цел за ослободување на аеросоли кои

(540)

содржат никотин за инхалација; раствори од
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити
(111) 25261

(151) 24/11/2017

(210) TM 2016/1243

(220) 22/12/2016
(181) 22/12/2026

(591) цвена, бела, црна

(450) 31/12/2017
(732) Castrol Limited (A company organized

(551) индивидуална
(510, 511)

and existing under the laws of England &

кл. 1

Wales)
Technology Centre, Whitchurch Hill,

флуиди
флуиди);

Pangbourne, Reading, RG8 7QR, GB

флуиди за
управувачи;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

флуиди за трансмисија (за пренос);
за
хидраулика
(хидраулични
антифриз/разладни
течности;
за серво
што
се

употребуваат во индутријата, науката и
фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата
необработени
необработена

TURBOMAX

кочници; флуиди
хемикалии
кои

и

шумарството;

вештачки
пластика;

смоли,
ѓубрива;

(551) индивидуална

соединенија за гаснење на пожар; препарати
за калење и лемење; хемиски препарати за

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;

зачувување (презервирање) на храна;
препарати за штавење; адхезиви кои што се

мазивни масла и масти; не-хемиски адитиви
за мазива и масти; масла за менувач; масла

користат

во

индустријата

за трансмисија

кл. 4
моторни масла;
подмачкување;
масти;

масла за
лубриканти;

(111) 25263

(151) 24/11/2017

синтетички лубриканти за мотори; восоци;
basestocks (беизстокс); моторни горива,

(210) TM 2016/1244

(220) 23/12/2016
(181) 23/12/2026

имено бензин и дизел горива; компресиран
природен гас; индустриски масла и масти;

(450) 31/12/2017
(732) Exxon Mobil Corporation, a

лубриканти; соединенија за апсорбирање на

corporation organized and existing under the

прашина, навалжнување и врзување; горива,
(вклучувајќи и моторен спирт за гориво) и

laws of the State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

илуминанти; свеки и фители за осветлување
кл. 37 сервисни станици за малопродажба

75039-2298, US

на гориво; услуги за миење на автомобили;

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
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подмачкување

на

возила;

градежни

имено бензин и дизел горива; компресиран

конструкции; поправка; инсталациски услуги

природен гас; индустриски масла и масти;

(111) 25265

(151) 24/11/2017

лубриканти; соединенија за апсорбирање на
прашина, навалжнување и врзување; горива,

(210) TM 2016/1245

(220) 23/12/2016
(181) 23/12/2026

(вклучувајќи и моторен спирт за гориво) и
илуминанти; свеки и фители за осветлување

(450) 31/12/2017
(732) Exxon Mobil Corporation, a

кл. 37 сервисни станици за малопродажба
на гориво; услуги за миење на автомобили;

corporation organized and existing under the

подмачкување

laws of the State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

конструкции; поправка; инсталациски услуги

75039-2298, US

(111) 25266

(151) 24/11/2017

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2016/1246

(220) 23/12/2016

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

(181) 23/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Bayer Consumer Care AG

на

возила;

градежни

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SUPRADYN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 флуиди за трансмисија (за пренос);
флуиди
флуиди);
флуиди

за
хидраулика
(хидраулични
антифриз/разладни
течности;
за

кочници;

флуиди

за

серво

управувачи;
хемикалии
кои
што
се
употребуваат во индустријата, науката и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

диететска

храна

и

супстанции

прилагодени за медицинска употреба;
додатоци во исхраната за луѓето; шумливи
таблети; пијалаци
исхраната

како

додатоци

во

фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата
и
шумарството;

(111) 25353

(151) 18/12/2017

(210) TM 2016/1247

(220) 23/12/2016

необработени
необработена

(181) 23/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МЕТАМЕДИКО ДООЕЛ Скопје

вештачки
пластика;

смоли,
ѓубрива;

соединенија за гаснење на пожар; препарати
за калење и лемење; хемиски препарати за
зачувување (презервирање) на храна;

ул. ЈАН ХУС 28, 1000, Скопје, MK

препарати за штавење; адхезиви кои што се
користат
во
индустријата

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

кл. 4
моторни масла;
подмачкување;
масти;

(540)

масла за
лубриканти;

синтетички лубриканти за мотори; восоци;
basestocks

(беизстокс);
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METAMEDICO
547 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(551) индивидуална

за пломбирање заби и забарски смоли,

(510, 511)

средства за дезинфекција, препарати за

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,

уништување
хербициди

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

(111) 25267

(151) 24/11/2017

(210) TM 2016/1254

(220) 26/12/2016
(181) 26/12/2026

за
кл.

35

шиење
водење
на

огласување;

работење;управување

со

работи;

штетници,

фунгициди,

канцелариски
работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

(450) 31/12/2017
(732) INCI DERI MAMULLERI SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

наставата; забава;
активности

Flatofis Otakcilar Caddesi, No: 78, Kat: 1/1011, Eyup, Istanbul, TR

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

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

на истите; услуги за индустриски анализи и

(540)

истражувања;
компјутерски

проектирање и
хардвер
и

развој на
софтвер

кл. 44
медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето или животните; услуги од областа на
земјоделството,
градинарството
и
шумарството
(111) 25354

(151) 18/12/2017

(210) TM 2016/1248

(220) 23/12/2016

(551) индивидуална

(181) 23/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) RAFARM S.A. PHARMACEUTICAL
INDUSTRY

(510, 511)
кл. 18 необработена или полуобработена

12 Korinthou street, N. Psihiko, 154 51,

предмети изработени од кожа, имитација на
кожа и други материјали, со цел за носење

Athens, GR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

фармацевтски

паричници, кутии и кофчежиња направени од
кожа или цврста кожа; кутии за клучеви,

пешачење; камшици; појаси; седла; узди;
ремени
од
кожа
(седла)

(551) индивидуална
(510, 511)
5

на артикли, вклучени во оваа класа; торби,

кофчежиња [патни торби], куфери; чадор;
сонцебрани; чадор за сонце; стапови за

REXTOL

кл.

кожа и животински кожи, имитации на кожа,
цврста кожа, кожа што се користи за облоги;

и

ветеринарни

кл. 25

облека, вклучувајќи долна облека и

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

надворешна облека, освен облека со
посебна намена заштитна; чорапи, муфови

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

[облека], шалови, марами, шамии, ремени
[облека]; обувки, чевли, влечки, сандали;
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капи, шапки, капи со очила, баретки, капи

(510, 511)

[облека],

кл. 30

капчиња

кафе, кафе (пијалаци што се на

кл. 35 агенции за рекламирање, маркетинг и
бироа со рекламни услуги, вклучвајќи

основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за
кафе

организирање изложби за комерцијални и
рекламни цели и организирање трговски

кл. 35
продажба на мало на кафе и
производи од кафе (пијалаци што се основа

саеми,
комерцијални
рекламни
цели;
обезбедување
канцелариски
функции;

на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе
кл. 41
забава; организирање лотарии;

бизнис менаџмент; бизнис администрација;

организирање наградни игри, организирање

агенции
за
истражувања,

натпревари (образование или забава)

увоз
и
извоз;
бизнис
проценки,
експерт
за

оценување на бизнис; аукции; спојување, за
бенефит на други, на кожа и имитација на

(111) 25355

(151) 18/12/2017

(210) TM 2016/1258

(220) 28/12/2016

кожа и производи направени од овие
материјали, а кои не се вклучени во другите
класи, животински кожи, кожи, ковчези и

(181) 28/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Агенција за супервизија на

патни торби, чадори и чадори за сонце,
стапови за пешачење, камшици, сарачки и

капитално финансирано пензиско
осигурување

седла, облека, обувки, капи, овозможувајќи
им на корисниците за полесно да ги видат и

ул.Стив Наумов бр. 100, Скопје, MK

да ги купат овие производи, сите од
горенаведените услуги што на мало се
понудени во продавници, продавници на

(540)

„За посигурни пензионерски
денови“

големо, преку каталози по пошта или со
помош на електронски медиуми, вклучувајќи

(551) индивидуална

и преку веб-сајтови или шопинг телевизиски
програми

(510, 511)
кл. 36 супервизија на осигурување

(111) 25269

(151) 24/11/2017

(111) 25270

(151) 24/11/2017

(210) TM 2016/1255

(220) 27/12/2016

(210) TM 2016/1259

(220) 29/12/2016

(181) 27/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

(181) 29/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Нивидиса-трејд дооел
ул. Франклин Рузвелт 63а2, Скопје, MK

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK

(540)

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

ОТВОРИ И ДОБИЈ
(551) индивидуална
Трговски марки
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(551) индивидуална

машини за плетење; машини за перење

(510, 511)

алишта; машини за миење садови; уреди за

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; првремено сместување

набивање вклучително и уреди за набивање
на храна и смет; контејнери вклучително и

(111) 25271

(151) 24/11/2017

контејнери за одлагање на смет; ремени за
транспортери;
електрични
машини
за

(210) TM 2016/1268

(220) 30/12/2016
(181) 30/12/2026

чистење (миење под притисок); машини за
миење
храна;
машини
за
пеглање;

(450) 31/12/2017
(732) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.
500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint

електрични уреди за чистење од вакуум;

Joseph, Michigan 49085, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

употреба
со
електрични
машини
за
полирање на подни површини; електрични

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

машини за чистење под пареа; мотори
вклучително и електрични мотори (освен за

електрични машини за полирање на подни
површини; дискови за полирање наменети за

копнени возила); компресори за фрижидери и
за климатизери; пумпи на електричен погон;
машини за кондензација; резервни делови и
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини за домаќинство наменети за
обработка или подготвување на храна и
пијалоци; електрични кујнски апарати и
машини за сечкање, рендање, дробење,
сечење,
кршење,

режење,
сечење,

мелење, пресување,
сецкање,
месење,

емулзификација,
растопување,
чукање,
блендирање, мешање или лупење на храна,
вклучително и електрични кујнски машини;
уреди за чукање; миксери; блендери; уреди
за правење свежи пијалоци; преси за овошје;
уреди за екстракција на сок од овошје и
зеленчук; центрифуги; уреди за сечкање;
уреди за мелење; уреди за обработка на
храна; електрични уреди за сечење на
парчиња;

електрични

уреди

за

лупење;

електрични ножеви; електрични машини за
острење ножеви; универзални уреди за
сечење; универзални уреди за острење;
машини за правење тестенини; машини за
дробење кафе; машини за мелење кафе;
уреди за дробење зачини; електрични уреди
за отворање конзерви; машини за шиење;
550 | С т р а н а

елементи за сите горенаведени производи
кои
не
спаѓаат
во
други
класи
кл. 9 апарати и инструменти за тежинско
мерење, мерење; кујнски ваги; термостати за
кујнски потреби; термометри за рерни и
ражнови за печење месо; персонални и
рачни компјутери; компјутерски софтвер
којшто е програмиран во трајна меморија
(достапна само на увид), наменети за
активирање и контрола од оддалечена
локација на уреди за домаќинство, мали
електрични уреди, системи за осветление,
системи за забава во домашни услови и
контролни системи, безбедносни системи и
комуникациски
печатари за

уреди; оптички сканери;
компјутер; монитори за

компјутер; компјутерска периферија; уреди за
контрола на автоматски операции во
домашни услови, кои се командуваат преку
„web pad", имено, електрични контролни
табли за дигитално работење на веб основа
и контрола на уредите за домаќинство, мали
електрични уреди, системи за осветление,
системи за забава во домашни услови и
контролни системи, безбедносни системи и
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комуникациски уреди; централна единица за

лед; електрични тенџериња за готвење;

комуникациски портал за домашни услови,

рерни

заради олеснување на интеграцијата на
мноштво
комуникациски
медиуми
во

тенџериња и плотни за готвење на плин;
скари кои работат на плин, на електрична

единечен комуникациски портал; модеми за
интернет со широк опсег; софтвер кој работи

енергија и на пареа; аспиратори; визби за
вино
со
контролирана
температура;

со помош на USB уреди; автоматски тајмери
наменети за употреба со уреди за готвење;

електрична рерна за на отворен простор со
контрола на температурата и со вградена

автоматски тајмери наменети за употреба со

водена бања; машини и комори за сушење

уреди за подготвување пијалоци; електрични
тајмери; термометри за вино; компјутерски

алишта; комбиниран уред за отстранување
на набори и непријатен мирис од алишта и

програми кои се однесуваат на храна и
готвење; апарати за складирање на податоци

уред за сушење на алишта; апарати за
греење, создавање пареа, ладење и

за претходно наснимени информации кои се
однесуваат на готвење, подготвување на

вентилација, вклучително и печки, грејачи,
бренери со конвертор, грејни пумпи,

храна, прибори за готвење или уреди за

климатизери, уреди за кондензација, уреди

домаќинство; уреди за далечинска контрола
(електронски); уреди за далечинска контрола

за евапорација, намотки за уред за
евапорација, уреди за одземање на влага,

на грејачи и климатизери; механизми за
апарати кои се активираат со ситни пари;

уреди за создавање на влага, централни
уреди за создавање на влага, филтри за

алармни уреди; електрични акумулатори;
полначи за акумулатори; индикатори за

воздух, уреди за прочистување на воздух,
централни уреди за прочистување на воздух,

температура; трансформатори; апарати за

фенови

гаснење пожар; уреди за корекција на напон;
уреди за корекција на енергијата; уреди за

електрични фенови, котли за печки,
топлински изменувачи;апарати за греење,

снабдување
непрекинато

со
енергија;
апарат
за
напојување со електрична

ладење и одржување на квалитетот на
водата за кујнски потреби и за домаќинство,

енергија; резервни делови и елементи за
сите горенаведени производи кои не спаѓаат

вклучително и уреди за водоснабдување за
издавање на ладна вода и лед од фрижидер;

во

класи

апарати за издавање на топла, ладна, врела,

кл. 11 апарати за готвење, греење, печење
месо, генерирање на пареа, сушење, ладење

минерална и филтрирана вода; уреди за
издавање на топла вода; плински и

во фрижидер и замрзнување вклучително и
садови за готвење со двојно дно кои се

електрични грејачи за вода; уреди за ладење
на вода; светилки со „лед“ диоди; светилки

загреваат на електрична енергија;комори за
ладење на систем фрижидер; комори за

со „лед“ диоди кои се користат за екрани,
комерцијални, индустриски, резиденцијални

замрзнување; апарати за ладење пијалоци;

и

микробранови рерни; комори за загревање
на храна; апарати за печење и правење

осветление; светилки со „лед“ диоди за
внатрешно и надворешно осветление; уреди

скара; комори за храна кои се греат на
електрична енергија; уреди, конкретно

за водоснабдување; уреди за филтрирање
на вода; апарати и машини за прочистување

фрижидери,
замрзнувачи,
комбинација
фрижидер-замрзнувач, машини за правење

на вода; уреди за стерилизација на вода;
апарат за филтрирање на вода оладена во

други

Трговски марки

и

плотни

со

за

готвење;

вентилатор,

архитектонски

уреди

рерни,

преносливи

со

нагласено
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фрижидер; уреди за филтрирање на системи

приготвување

за водоснабдување за домаќинство; уреди за

приготвување

омекнување
на
вода;
кондиционирање на вода;

за
за

приготвување тестенини; електрични уреди
за правење јогурт; уреди за правење шербет;

филтрирање на вода поставени под сифон;
уреди за реверзна осмоза кои се користат во

уреди за правење сладолед; апарати за
правење палачинки; тенџериња за варење

апарати за кондиционирање на вода;
елементи со реверзна осмоза за намалување

јајца; уреди за правење сендвичи; уреди за
правење пица; апарати за сушење коса;

на

соленоста

реверзна осмоза кои се користат
намалување на содржината на сол

за
во

горенаведени производи кои не спаѓаат во
други
класи

водата; уреди за филтрирање на вода
поставени на шанк; филтри за вода од

кл. 37 монтирање, склопување, поправка и
одржување на уреди и апарати за машини за

чешма; заменски филтри; сифони; сифони за
перални за алишта; помошни елементи за

перење алишта, машини за сушење алишта,
машини за миење садови, уреди за

сифони, имено славини, цедалки и прскалки;

исфрлање на остатоци од храна, уреди за

рерни преносливи или поставени на шанк;
преносливи фрижидери; електрични тавчиња

набивање на отпад од храна и смет, мотори
вклучително и електрични мотори (освен за

за пржење; тенџериња за бавно готвење;
плочи за готвење преносливи или поставени

копнени возила), компресори за фрижидери и
климатизери, електрични пумпи; уреди и

на шанк; скари преносливи или поставени на
шанк; плотни преносливи или поставени на

апарати за греење, готвење, ладење на
принцип
на
фрижидер,
замрзнување,

шанк; рингли преносливи или поставени на

сушење, климатизирање, прочистување на

шанк;
шпорет-тенџере
пренослив
или
поставен на шанк; преносливи фрижидери;

воздух, вентилација и водоснабдување

уреди за ладење вино преносливи или
поставени на шанк; уреди за правење лед

(111) 25272

(151) 24/11/2017

(210) TM 2016/1269

(220) 30/12/2016

преносливи или поставени на шанк; уреди за
правење вафли; шпорети преносливи или
за

(181) 30/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

припржување;
тенџериња
на
пареа;
тенџериња на топол воздух; тенџериња за

500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint
Joseph, Michigan 49085, US

варење ориз; електрични уреди за загревање
на
храна;
тенџериња
за
загревање;

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

електрични фритези; плочести уреди за
загревање преносливи или поставени на

(540)

тенџериња

шанк; експрес лонци; ражни за печење месо
преносливи или поставени на шанк; ражни за
печење месо; тостери; тостер рерни; лонци;
електрични машини за приготвување топли
пијалоци; електрични уреди за загревање
млеко; уреди за приготвување чај; уреди за
приготвување
кафе;
машини
за
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и

за

резервни

шанк;

делови

за

со

на

водата;

уреди
тенџериња

елементи

поставени

на

уреди
системи

еспресо;
капучино;

елементи

за

сите

WHIRLPOOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини за домаќинство наменети за
обработка или подготвување на храна и
пијалоци; електрични кујнски апарати и
машини за сечкање, рендање, дробење,
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пресување,

пржење; штедливи тенџериња за готвење;

месење,

тавчиња преносливи или поставени на шанк;

емулзификација,
растопување,
чукање,
блендирање, мешање или лупење на храна,

скари преносливи или поставени на шанк;
рингли преносливи или поставени на шанк;

вклучително и електрични кујнски машини;
уреди за чукање; миксери; блендери; уреди

плочи за готвење преносливи или поставени
на шанк; кујнски шпорети преносливи или

за правење свежи пијалоци; преси за овошје;
уреди за екстракција на сок од овошје и

поставени на шанк; преносливи фрижидери;
ладилници за
вино
преносливи или

зеленчук; центрифуги; уреди за сечкање;

поставени

уреди за мелење; уреди за обработка на
храна; електрични уреди за сечење на

сладолед преносливи или поставени на
шанк; уреди за правење вафли; шпорети

парчиња; електрични уреди за лупење;
електрични ножеви; електрични машини за

преносливи или поставени на шанк; садови
за припржување; експрес лонци; тенџериња

острење ножеви; универзални уреди за
сечење; универзални уреди за острење;

за готвење со топол воздух; тенџериња за
приготвување ориз; електрични уреди за

машини за правење тестенини; машини за

загревање

дробење кафе; машини за мелење кафе;
уреди за дробење зачини; електрични уреди

загревање; електрични фритези; плотни за
загревање преносливи или поставени на

за отворање конзерви; машини за шиење;
машини за плетење; резервни делови и

шанк; тенџериња за готвење под притисок;
уреди за печење преносливи или поставени

елементи за сите горенаведени производи
кои
не
спаѓаат
во
други
класи

на шанк; ражни за печење; тостери; тостерпечки; казани; електрични машини за

кл. 11 уреди за водоснабдување; уреди за

правење топли пијалаци; електрични уреди

филтрирање на вода; апарати и машини за
прочистување
на
вода;
уреди
за

за загревање на млеко; уреди за правење
чај; уреди за правење кафе; уреди за

стерилизирање на вода; апарати за
филтрирање на вода од фрижидер; уреди за

правење еспресо; уреди за правење
капучино; уреди за приготвување тестенини;

филтрирање на вода за домаќинство; уреди
за омекнување на вода; уреди за

електрични уреди за правење јогурт; уреди
за правење шербет; уреди за правење

кондиционирање

на

за

сладолед; апарат за правење палачинки;

филтрирање на
сифонот; уреди

вода поставени под
за реверзна осмоза

уреди за варење јајца; уреди за правење
сендвичи; уреди за правење пица; апарат за

кршење,

режење,

мелење,

сечење,

сецкање,

вода;системи

наменети за употреба со апарати
кондиционирање на вода; елементи

за
за

на

шанк;

на

храна;

акцент
осветлување
комерцијални,
за

реверзна

резиденцијални

кои

се

користат

за

за

правење

тенџериња

за

сушење коса; светилки со “лед“-диоди;
светилки со “лед“-диоди кои се користат за

реверзна осмоза наменети за намалување
на соленоста на водата; елементи за
осмоза

уреди

и

на
екрани,
индустриски,

архитектонски

за
за

објекти;

намалување на содржината на сол во
водата; уреди за филтрирање на водата

светилки со “лед“-диоди кои се користат за
внатрешно и надворешно осветление;

поставени на шанк; филтри за вода од
чешма; заменски филтри; печки преносливи

резервни делови и елементи за сите
горенаведени производи кои не спаѓаат во

или поставени на шанк; преносливи
ладнодржачи;
електрични
тавчиња
за

други класи

Трговски марки
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(111) 25278

(151) 24/11/2017

(510, 511)

(210) TM 2017/2

(220) 30/12/2016

кл. 29 мали парчиња храна од овошје, мали

(181) 30/12/2026
(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВИПРО ДООЕЛ

парчиња храна
флипсови
со

од

зеленчук,
различни

особено
вкусови

Индустриска бр. 60, с. Прдејци, 1480,
Гевгелија, MK

флипсови со различни вкусови

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат

(111) 25280

(151) 24/11/2017

Ул.’'ДамеГруев’' 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2017/4

(220) 30/12/2016
(181) 30/12/2026

кл. 30 жита - мали парчиња храна од жита,
мали парчиња храна од ориз, особено

(450) 31/12/2017
(732) Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 мали парчиња храна од овошје, мали
парчиња храна
флипсови
со

од

зеленчук,
различни

особено
вкусови

кл. 30 жита - мали парчиња храна од жита,
мали парчиња храна од ориз, особено

(551) индивидуална
(510, 511)

флипсови со различни вкусови

кл. 18 кожа и имитација на кожа; животински
кожи, крзна; ковчези и патни торби; чадори за

(111) 25279

(151) 24/11/2017

дожд и сонце; стапови за одење; камшици,
сарачка и седларска опрема; чанти од кожа и

(210) TM 2017/3

(220) 30/12/2016
(181) 30/12/2026

имитација на кожа; кожни торбичиња за
пакување; кожни футроли за клучеви;

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за производство, трговија

привезок за клучеви направени од кожа или

и услуги ВИПРО ДООЕЛ

имитација на кожа; кожни ремени; торби за
патување; несесери кои се продаваат

Индустриска бр. 60, с. Прдејци, 1480,
Гевгелија, MK

празни; актовки (плитки); футроли за
документи; куфери; торби; новчаници;

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’'ДамеГруев’' 3/ 2-11, 1000, Скопје

портмонеа; рачни торбички; чадори за сонце;
чадори; стапови за одење; стапови за

(540)

чадори; ранци; футроли за бизнис картички;

NAY
(551) индивидуална
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доенчиња, ремени за носење доенчиња;

стаклени

прекривки за мебел од кожа, кожни беџови за

керамички предмети што не се вклучени во

производи,

порцелански

и

багаж
кл.
25

капи

другите
класи
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт; украси за елка; игри и

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси

играчки вклучувајќи намалени модели и
модели на играчки (се продаваат целосни

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;

или во форма на прибор), хоби прибор за

петлици, закачки и окца, топуски и игли,

автомобилчиња играчки, малечки лиени
модел автомобилчиња, автомобили играчки

вештачко цвеќе

што може да се возат и рачни компјутерски
игри, полнети играчки во форма на животни,

(111) 25274

(151) 24/11/2017

(210) TM 2017/6

(220) 03/01/2017

карти за играње и сложувалки; производи за
гимнастика и спорт (кои не се опфатени со

(181) 03/01/2027
(450) 31/12/2017
(732) ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб

другите

облека;

класи)

обувки;

вклучувајќи

голф

палки,

топчиња за голф, торби за голф и голф алат
за поправка на откорнати парчиња земја

ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

(111) 25356

(151) 18/12/2017

ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

(210) TM 2017/5

(220) 03/01/2017
(181) 03/01/2027

Скопје
(540)

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за трговија ЛАЛИДЈА
ДООЕЛ Скопје
ул. Никола Кљусев бр. 5, Центар, 1000,
Скопје, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

MAXI PET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика за животни и козметички
препарати за нега на животни, вклучувајќи
шампони, регенератори, шампони за суво
перење,
балсами,
производи
за
расчешлување на влакната; дезодоранси,
парфеми и парфимериски производи за
домашни миленици; средства за орална
хигиена и освежување на здивот за животни;

(591) темно сина и бела

марамчиња натопени со козметички лосиони
за
домашни
миленици;
средства
за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

парфимерија, есенцијални масла,

козметички
кл.
8

прибор

за

производи
јадење

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
сурово или полуобработено стакло (освен
стакло што се користи во градежништвото);
Трговски марки

отстранување на дамки од домашни
миленици; средства за отстранување на
мириси на домашните миленици; детергенти
кл. 5 ветеринарни производи и препарати;
лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба; лековита храна за
животни; лековити адитиви за храна за
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животни; диететска храна и супстанции за

домашни миленици; домашни аквариуми,

ветеринарна

вивариуми

употреба;

додатоци

исхраната
за
животни,
протеиниски, витамински и

на

и

терариуми;

украси

за

вклучувајќи
минерални

аквариуми; капаци за аквариуми; садови за
храна за животни; чинии и поилки за

пробиотски
ветеринарна

домашни миленици; справи за распрскување
и справи за наводнување; преносен

употреба; дезинфекциски и антисептички
средства и нивни препарати; хигиенски

диспанзер за вода за домашни миленици;
хранилки и поилки за птици; кафези за птици;

производи за животни, вклучувајќи пелени,

кади за бањање на птици; пречки за кафези;

впивачки простирки за дресирање на
кученца, гаќи и хигиенски влошки за домашни

садови и кутии за песок за мачки и други
домашни миленици; лопатки за собирање и

миленици; препарати за неутрализирање на
мирис;
средства
за
уништување
на

отстранување на изметот на домашните
миленици

штетници; биоциди и биоцидни препарати;
акарициди
и
акарицидни
препарати;

кл. 28 играчки за домашни миленици; елеци
за
пливање
за
домашни
миленици

инсектициди и средства за одбивање на

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумарски

инсекти; антипаразитски околувратници за
животни; антипаразитски и препарати за

производи и жита, кои не се опфатени во
другите класи; живи животни, особено

одбивање во форма на прав, спреј, шампон,
лосион, спот-он препарати или додатоци на

домашни миленици, аквариумски риби и
корали; свежо овошје и зеленчук, компир и

исхраната за животни; средства за одбивање
на животни; средства за привлекување на

од него подготвени немедицински додатоци
на исхраната за животни; семиња; природни

животни;

на

растенија и цвеќиња; алги и морски треви за

формирање на алги во вода и препарати за
отстранување
на
алги

исхрана на животни; жита за исхрана за
животни; сточна храна за животни и храна за

кл. 18
облека и обувки за домашни
миленици; околувратници, подводници и

домашни миленици, особено храна за
кучиња, мачки, птици, глодари, творови,

градници (амови) за домашни миленици,
седларска опрема; инки за домашни

желки и риби; бисквити и слатки за домашни
миленици; џвакалки за јадење, варливи коски

миленици; покривачи за животни; заштитни

и плочки за џвакање за домашни миленици;

маски;
кл. 20

ремени;
ќебиња
за
животни
лежаи, перници, кревети, кошници,

целосни и дополнителни мешавини од
сточна храна; диететска сточна храна;

куќички и одморишта за домашни миленици;
куќарки за кучиња; дрвени кафези; гребалки

додатоци на исхраната за животни за
немедицински цели; коски од сипа; слад;

за мачки; кутии за чување на домашни
миленици; преносници за транспорт на

пијалаци за домашни миленици; сено; млеко,
млеко во прав и заменско млеко за животни;

домашни миленици (транспортери); дрвени

санитарни влошки, ѓубре и песок за куќички и

куќички; вратички за кучиња и мачки од
неметални материјали; куќички за птици;

садови за тоалет за домашни миленици и
домашни животни, вклучувајќи подлоги од

гнезда за птици; маси за дотерување на
домашни миленици; мебел за внатрешни

слама, сено, дрвени струготини, кори од
дрва, листови од пченка, од хартија, од

аквариуми
и
терариуми
кл. 21 четки, чешели за животни; кафези за

глина, од песок и од синтетички материјали;
шмиргла

додатоци
препарати

на
исхраната;
за животни за

препарати
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услуги

на

големопродажба

и

рекламирање на компјутерска мрежа; бизнис

малопродажба, вклучувајќи и продажба преку

менаџмент,

интернет, преку пошта, преку каталози и
други
средства
за
комуникација:
за

канцелариски услуги, продажна промоција,
рекламирање,
презентација
на
стоки,

земјоделски,
градинарски
и
шумарски
производи и жита, живи животни, свежо

дистрибуција
на
примероци
кл. 40 услуги за изработка и составување по

овошје и зеленчук, семиња, природни
растенија и цвеќиња, храна за животни,

нарачка и
терариум

додатоци

кл. 41

на

исхраната

за

животни,

бизнис

администрација,

одржување
за

на

аквариум и
клиенти

услуги за дресирање на животни;

диететска сточна храна, слад, слатки и
џвакалки за јадење за домачни миленици;

услуги за дресирање и школување на
кучиња; школа за дресирање на животни;

производи за домашни миленици и домашни
животни, особено легла за животни, кафези

приредби со животни; изложби на животни;
изложување на животни; организирање на

за домашни миленици, лежаи, кошници и
прекривки за животни, ланчиња, поводници,

приредби со животни и изложби на животни,
особено изложби на кучиња, мачки, птици,

седларски производи, играчки за животни,

мали

садови и кутии за хигиенски песок за
домашни миленици (садови за тоалет),

акваристика, тераристика, коњи; трки со
кучиња и нивна организација; изнајмување

преносници за транспорт на домашни
миленици (транспортери), гребалки за мачки,

на животни за рекреативни цели; обука за
дресура на животни и постапување со

хигиенски прибор, прибор за разубавување и
препарати за нега на животни, облека и

кучиња;
обука
за
потстрижување
и
козметички уредување на животни; издавање

обувки за животни, садови и поилки за

на

домашни миленици, готови аквариуми,
терариуми и опрема за акваристика и

животните преку печатени или електронски
медиуми; продукција на радио, телевизиски

тераристика, средства за кондиционирање и
третирање на аквариумска вода; препарати

или интернет програми поврзани со животни
кл. 43 услуги за сместување и чување на

за уништување на штетници; трговија на
големо и мало со ветеринарни производи и

животни; услуги за вдомување; пансиони и
хотели за привремено сместување и чување

препарати,

на

ветеринарни

инструменти,

животни,

материјали

аквариумски

кои

се

риби

однесуваат

и

на

животни

фармацевтски и хигиенски препарати и
медицински
производи;
давање
на

кл.
44
одгледување
на
животни;
потстрижување и уредување на животни;

комерцијални совети и информации на
потрошувачите; услуги за управување со

услуги за хигиенска и козметичка нега за
животни; одржување на хигиена, миење и

продажба на производи за животни и
ветеринарни производи; презентација на

негување на животни; здравствени услуги за
животни, вклучувајќи ветеринарни услуги,

стоки преку средствата за комуникација во

болници за животни и болнички услуги за

малопродажни цели; давање на онлајн
услуги, групирање на понуди и пристап кон

домашни
советодавни

производи и услуги на други онлајн
продавачи на интернет; услуги за маркетинг

миленици, советодавни услуги во однос на
одгледување, хранење и нега на домашни

и презентација на стока на продажно место;
рекламирање,
вклучително
и
онлајн

миленици, фармацевтски услуги, особено
подготвување и издавање на ветеринарни
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миленици,
услуги, нега
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лекови, информативни услуги поврзани со

препарати

ветеринарни фармацевтски производи

употреба; дезинфекциски и антисептички

за

животни

за

ветеринарна

(111) 25275

(151) 24/11/2017

средства и нивни препарати; хигиенски
производи за животни, вклучувајќи пелени,

(210) TM 2017/7

(220) 03/01/2017
(181) 03/01/2027

впивачки простирки за дресирање на
кученца, гаќи и хигиенски влошки за домашни

(450) 31/12/2017
(732) ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб

миленици; препарати за неутрализирање на
мирис;
средства
за
уништување
на

ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR

штетници; биоциди и биоцидни препарати;

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

акарициди
и
акарицидни
препарати;
инсектициди и средства за одбивање на

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

инсекти; антипаразитски околувратници за
животни; антипаразитски и препарати за

(540)

одбивање во форма на прав, спреј, шампон,
лосион, спот-он препарати или додатоци на
исхраната за животни; средства за одбивање
на животни; средства за привлекување на
животни; препарати за спречување на
формирање на алги во вода и препарати за
отстранување
на
алги

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика за животни и козметички
препарати за нега на животни, вклучувајќи
шампони, регенератори, шампони за суво
перење,
балсами,
производи
за
расчешлување на влакната; дезодоранси,
парфеми и парфимериски производи за
домашни миленици; средства за орална
хигиена и освежување на здивот за животни;
марамчиња натопени со козметички лосиони
за
домашни
отстранување

миленици;
на дамки

средства
за
од домашни

миленици; средства за отстранување на
мириси на домашните миленици; детергенти
кл. 5 ветеринарни производи и препарати;
лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба; лековита храна за
животни; лековити адитиви за храна за
животни; диететска храна и супстанции за
ветеринарна
употреба;
додатоци
на
исхраната
за
животни,
вклучувајќи
протеиниски, витамински и
додатоци
на
исхраната;
558 | С т р а н а

минерални
пробиотски

кл. 18
облека и обувки за домашни
миленици; околувратници, подводници и
градници (амови) за домашни миленици,
седларска опрема; инки за домашни
миленици; покривачи за животни; заштитни
маски;
кл. 20

ремени;
ќебиња
за
животни
лежаи, перници, кревети, кошници,

куќички и одморишта за домашни миленици;
куќарки за кучиња; дрвени кафези; гребалки
за мачки; кутии за чување на домашни
миленици; преносници за транспорт на
домашни миленици (транспортери); дрвени
куќички; вратички за кучиња и мачки од
неметални материјали; куќички за птици;
гнезда за птици; маси за дотерување на
домашни миленици; мебел за внатрешни
аквариуми

и

терариуми

кл. 21 четки, чешели за животни; кафези за
домашни миленици; домашни аквариуми,
вивариуми
и
терариуми;
украси
за
аквариуми; капаци за аквариуми; садови за
храна за животни; чинии и поилки за
домашни миленици; справи за распрскување
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за

наводнување;

преносен

производи и жита, живи животни, свежо

диспанзер за вода за домашни миленици;

овошје

и

зеленчук,

хранилки и поилки за птици; кафези за птици;
кади за бањање на птици; пречки за кафези;

растенија и цвеќиња, храна за животни,
додатоци на
исхраната
за
животни,

садови и кутии за песок за мачки и други
домашни миленици; лопатки за собирање и

диететска сточна храна, слад, слатки и
џвакалки за јадење за домачни миленици;

отстранување на изметот на домашните
миленици

производи за домашни миленици и домашни
животни, особено легла за животни, кафези

кл. 28 играчки за домашни миленици; елеци

за домашни миленици, лежаи, кошници и

за
пливање
за
домашни
миленици
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумарски

прекривки за животни, ланчиња, поводници,
седларски производи, играчки за животни,

производи и жита, кои не се опфатени во
другите класи; живи животни, особено

садови и кутии за хигиенски песок за
домашни миленици (садови за тоалет),

домашни миленици, аквариумски риби и
корали; свежо овошје и зеленчук, компир и

преносници за транспорт на домашни
миленици (транспортери), гребалки за мачки,

од него подготвени немедицински додатоци

хигиенски прибор, прибор за разубавување и

на исхраната за животни; семиња; природни
растенија и цвеќиња; алги и морски треви за

препарати за нега на животни, облека и
обувки за животни, садови и поилки за

исхрана на животни; жита за исхрана за
животни; сточна храна за животни и храна за

домашни миленици, готови аквариуми,
терариуми и опрема за акваристика и

домашни миленици, особено храна за
кучиња, мачки, птици, глодари, творови,

тераристика, средства за кондиционирање и
третирање на аквариумска вода; препарати

желки и риби; бисквити и слатки за домашни

за уништување на штетници; трговија на

миленици; џвакалки за јадење, варливи коски
и плочки за џвакање за домашни миленици;

големо и мало со ветеринарни производи и
препарати,
ветеринарни
инструменти,

целосни и дополнителни мешавини од
сточна храна; диететска сточна храна;

фармацевтски и хигиенски препарати и
медицински
производи;
давање
на

додатоци на исхраната за животни за
немедицински цели; коски од сипа; слад;

комерцијални совети и информации на
потрошувачите; услуги за управување со

пијалаци за домашни миленици; сено; млеко,

продажба

млеко во прав и заменско млеко за животни;
санитарни влошки, ѓубре и песок за куќички и

ветеринарни производи; презентација на
стоки преку средствата за комуникација во

садови за тоалет за домашни миленици и
домашни животни, вклучувајќи подлоги од

малопродажни цели; давање на онлајн
услуги, групирање на понуди и пристап кон

слама, сено, дрвени струготини, кори од
дрва, листови од пченка, од хартија, од

производи и услуги на други онлајн
продавачи на интернет; услуги за маркетинг

глина, од песок и од синтетички материјали;

и презентација на стока на продажно место;

шмиргла
кл. 35

на

семиња,

производи

за

природни

животни

и

и

рекламирање,
вклучително
и
онлајн
рекламирање на компјутерска мрежа; бизнис

малопродажба, вклучувајќи и продажба преку
интернет, преку пошта, преку каталози и

менаџмент,
бизнис
администрација,
канцелариски услуги, продажна промоција,

други
средства
за
комуникација:
за
земјоделски,
градинарски
и
шумарски

рекламирање,
дистрибуција

услуги

на

Трговски марки

големопродажба

презентација
на
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(210) TM 2017/8

(220) 03/01/2017

кл. 40 услуги за изработка и составување по
нарачка и
терариум
кл. 41
услуги

одржување
за

на

аквариум и
клиенти

услуги за дресирање на животни;
за дресирање и школување на

(181) 03/01/2027
(450) 31/12/2017
(732) ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб
ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

кучиња; школа за дресирање на животни;
приредби со животни; изложби на животни;

ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

изложување на животни; организирање на

Скопје

приредби со животни и изложби на животни,
особено изложби на кучиња, мачки, птици,

(540)

мали
животни,
аквариумски
риби
и
акваристика, тераристика, коњи; трки со
кучиња и нивна организација; изнајмување
на животни за рекреативни цели; обука за
дресура на животни

и постапување со

кучиња;
обука
за
потстрижување
и
козметички уредување на животни; издавање
на материјали кои се однесуваат на
животните преку печатени или електронски
медиуми; продукција на радио, телевизиски
или интернет програми поврзани со животни
кл. 43

услуги за сместување и чување на

животни; услуги за вдомување; пансиони и
хотели за привремено сместување и чување
на
кл.

44

одгледување

на

животни
животни;

потстрижување и уредување на животни;
услуги за хигиенска и козметичка нега за
животни; одржување на хигиена, миење и
негување на животни; здравствени услуги за
животни, вклучувајќи ветеринарни услуги,
болници за животни и болнички услуги за
домашни
миленици,
ветеринарни
советодавни услуги, нега на домашни
миленици, советодавни услуги во однос на
одгледување, хранење и нега на домашни
миленици, фармацевтски услуги, особено
подготвување и издавање на ветеринарни
лекови, информативни услуги поврзани со
ветеринарни фармацевтски производи
(111) 25276
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(151) 13/11/2017

PET CENTAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика за животни и козметички
препарати за нега на животни, вклучувајќи
шампони, регенератори, шампони за суво
перење,

балсами,

производи

за

расчешлување на влакната; дезодоранси,
парфеми и парфимериски производи за
домашни миленици; средства за орална
хигиена и освежување на здивот за животни;
марамчиња натопени со козметички лосиони
за
домашни
миленици;
средства
за
отстранување

на

дамки

од

домашни

миленици; средства за отстранување на
мириси на домашните миленици; детергенти
кл. 5 ветеринарни производи и препарати;
лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба; лековита храна за
животни; лековити адитиви за храна за
животни; диететска храна и супстанции за
ветеринарна
употреба;
додатоци
на
исхраната
за
животни,
вклучувајќи
протеиниски, витамински и
додатоци
на
исхраната;

минерални
пробиотски

препарати за животни за ветеринарна
употреба; дезинфекциски и антисептички
средства

и

нивни

препарати;

хигиенски

производи за животни, вклучувајќи пелени,
впивачки простирки за дресирање на
кученца, гаќи и хигиенски влошки за домашни
миленици; препарати за неутрализирање на
Трговски марки
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средства

за

уништување

на

миленици

штетници; биоциди и биоцидни препарати;

кл. 28 играчки за домашни миленици; елеци

акарициди
и
акарицидни
препарати;
инсектициди и средства за одбивање на

за
пливање
за
домашни
миленици
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумарски

инсекти; антипаразитски околувратници за
животни; антипаразитски и препарати за

производи и жита, кои не се опфатени во
другите класи; живи животни, особено

одбивање во форма на прав, спреј, шампон,
лосион, спот-он препарати или додатоци на

домашни миленици, аквариумски риби и
корали; свежо овошје и зеленчук, компир и

исхраната за животни; средства за одбивање

од него подготвени немедицински додатоци

на животни; средства за привлекување на
животни; препарати за спречување на

на исхраната за животни; семиња; природни
растенија и цвеќиња; алги и морски треви за

формирање на алги во вода и препарати за
отстранување
на
алги

исхрана на животни; жита за исхрана за
животни; сточна храна за животни и храна за

кл. 18
облека и обувки за домашни
миленици; околувратници, подводници и

домашни миленици, особено храна за
кучиња, мачки, птици, глодари, творови,

градници (амови) за домашни миленици,

желки и риби; бисквити и слатки за домашни

седларска опрема; инки за домашни
миленици; покривачи за животни; заштитни

миленици; џвакалки за јадење, варливи коски
и плочки за џвакање за домашни миленици;

маски;
кл. 20

ремени;
ќебиња
за
животни
лежаи, перници, кревети, кошници,

целосни и дополнителни мешавини од
сточна храна; диететска сточна храна;

куќички и одморишта за домашни миленици;
куќарки за кучиња; дрвени кафези; гребалки

додатоци на исхраната за животни за
немедицински цели; коски од сипа; слад;

за мачки; кутии за чување на домашни

пијалаци за домашни миленици; сено; млеко,

миленици; преносници за транспорт на
домашни миленици (транспортери); дрвени

млеко во прав и заменско млеко за животни;
санитарни влошки, ѓубре и песок за куќички и

куќички; вратички за кучиња и мачки од
неметални материјали; куќички за птици;

садови за тоалет за домашни миленици и
домашни животни, вклучувајќи подлоги од

гнезда за птици; маси за дотерување на
домашни миленици; мебел за внатрешни

слама, сено, дрвени струготини, кори од
дрва, листови од пченка, од хартија, од

аквариуми

глина, од песок и од синтетички материјали;

и

терариуми

кл. 21 четки, чешели за животни; кафези за
домашни миленици; домашни аквариуми,

шмиргла
кл. 35

вивариуми
и
терариуми;
украси
за
аквариуми; капаци за аквариуми; садови за

малопродажба, вклучувајќи и продажба преку
интернет, преку пошта, преку каталози и

храна за животни; чинии и поилки за
домашни миленици; справи за распрскување

други
средства
за
комуникација:
за
земјоделски,
градинарски
и
шумарски

и

преносен

производи и жита, живи животни, свежо

диспанзер за вода за домашни миленици;
хранилки и поилки за птици; кафези за птици;

овошје и зеленчук, семиња, природни
растенија и цвеќиња, храна за животни,

кади за бањање на птици; пречки за кафези;
садови и кутии за песок за мачки и други

додатоци на
исхраната
за
животни,
диететска сточна храна, слад, слатки и

домашни миленици; лопатки за собирање и
отстранување на изметот на домашните

џвакалки за јадење за домачни миленици;
производи за домашни миленици и домашни

справи

за

наводнување;
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животни, особено легла за животни, кафези

изложување на животни; организирање на

за домашни миленици, лежаи, кошници и

приредби со животни и изложби на животни,

прекривки за животни, ланчиња, поводници,
седларски производи, играчки за животни,

особено изложби на кучиња, мачки, птици,
мали
животни,
аквариумски
риби
и

садови и кутии за хигиенски песок за
домашни миленици (садови за тоалет),

акваристика, тераристика, коњи; трки со
кучиња и нивна организација; изнајмување

преносници за транспорт на домашни
миленици (транспортери), гребалки за мачки,

на животни за рекреативни цели; обука за
дресура на животни и постапување со

хигиенски прибор, прибор за разубавување и

кучиња;

препарати за нега на животни, облека и
обувки за животни, садови и поилки за

козметички уредување на животни; издавање
на материјали кои се однесуваат на

домашни миленици, готови аквариуми,
терариуми и опрема за акваристика и

животните преку печатени или електронски
медиуми; продукција на радио, телевизиски

тераристика, средства за кондиционирање и
третирање на аквариумска вода; препарати

или интернет програми поврзани со животни
кл. 43 услуги за сместување и чување на

за уништување на штетници; трговија на

животни; услуги за вдомување; пансиони и

големо и мало со ветеринарни производи и
препарати,
ветеринарни
инструменти,

хотели за привремено сместување и чување
на
животни

фармацевтски и хигиенски препарати и
медицински
производи;
давање
на

кл.
44
одгледување
на
животни;
потстрижување и уредување на животни;

комерцијални совети и информации на
потрошувачите; услуги за управување со

услуги за хигиенска и козметичка нега за
животни; одржување на хигиена, миење и

продажба

и

негување на животни; здравствени услуги за

ветеринарни производи; презентација на
стоки преку средствата за комуникација во

животни, вклучувајќи ветеринарни услуги,
болници за животни и болнички услуги за

малопродажни цели; давање на онлајн
услуги, групирање на понуди и пристап кон

домашни
советодавни

производи и услуги на други онлајн
продавачи на интернет; услуги за маркетинг

миленици, советодавни услуги во однос на
одгледување, хранење и нега на домашни

и презентација на стока на продажно место;

миленици, фармацевтски услуги, особено

рекламирање,
вклучително
и
онлајн
рекламирање на компјутерска мрежа; бизнис

подготвување и издавање на ветеринарни
лекови, информативни услуги поврзани со

менаџмент,
бизнис
администрација,
канцелариски услуги, продажна промоција,

ветеринарни фармацевтски производи

рекламирање,
дистрибуција

(111) 25277

(151) 24/11/2017

(210) TM 2017/9

(220) 03/01/2017

на

производи

за

презентација
на

животни

на
стоки,
примероци

обука

кл. 41
услуги

одржување
за

на

аквариум и
клиенти

услуги за дресирање на животни;
за дресирање и школување на

кучиња; школа за дресирање на животни;
приредби со животни; изложби на животни;
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потстрижување

миленици,
услуги, нега

кл. 40 услуги за изработка и составување по
нарачка и
терариум

за

и

ветеринарни
на домашни

(181) 03/01/2027
(450) 31/12/2017
(732) ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб
ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
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бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

животни; антипаразитски и препарати за

Скопје

одбивање во форма на прав, спреј, шампон,

(540)

лосион, спот-он препарати или додатоци на
исхраната за животни; средства за одбивање
на животни; средства за привлекување на
животни; препарати за спречување на
формирање на алги во вода и препарати за
отстранување
на
алги

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика за животни и козметички
препарати за нега на животни, вклучувајќи
шампони, регенератори, шампони за суво
перење,
балсами,
производи
за
расчешлување на влакната; дезодоранси,
парфеми и парфимериски производи за
домашни миленици; средства за орална
хигиена и освежување на здивот за животни;
марамчиња натопени со козметички лосиони
за
домашни
миленици;
средства
за
отстранување на дамки од домашни
миленици; средства за отстранување на
мириси на домашните миленици; детергенти
кл. 5 ветеринарни производи и препарати;
лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба; лековита храна за
животни; лековити адитиви за храна за
животни; диететска храна и супстанции за
ветеринарна
употреба;
додатоци
на
исхраната

за

животни,

протеиниски, витамински и
додатоци
на
исхраната;

вклучувајќи
минерални
пробиотски

препарати за животни за ветеринарна
употреба; дезинфекциски и антисептички
средства и нивни препарати; хигиенски
производи за животни, вклучувајќи пелени,
впивачки

простирки

за

дресирање

на

кученца, гаќи и хигиенски влошки за домашни
миленици; препарати за неутрализирање на
мирис;
средства
за
уништување
на
штетници; биоциди и биоцидни препарати;
акарициди
и
акарицидни
препарати;
инсектициди и средства за одбивање на
инсекти; антипаразитски околувратници за
Трговски марки

кл. 18

облека и обувки за домашни

миленици; околувратници, подводници и
градници (амови) за домашни миленици,
седларска опрема; инки за домашни
миленици; покривачи за животни; заштитни
маски;
кл. 20

ремени;
ќебиња
за
животни
лежаи, перници, кревети, кошници,

куќички и одморишта за домашни миленици;
куќарки за кучиња; дрвени кафези; гребалки
за мачки; кутии за чување на домашни
миленици; преносници за транспорт на
домашни миленици (транспортери); дрвени
куќички; вратички за кучиња и мачки од
неметални материјали; куќички за птици;
гнезда за птици; маси за дотерување на
домашни миленици; мебел за внатрешни
аквариуми
и
терариуми
кл. 21 четки, чешели за животни; кафези за
домашни миленици; домашни аквариуми,
вивариуми
и
терариуми;
украси
за
аквариуми; капаци за аквариуми; садови за
храна

за

животни;

чинии

и

поилки

за

домашни миленици; справи за распрскување
и справи за наводнување; преносен
диспанзер за вода за домашни миленици;
хранилки и поилки за птици; кафези за птици;
кади за бањање на птици; пречки за кафези;
садови и кутии за песок за мачки и други
домашни миленици; лопатки за собирање и
отстранување на изметот на домашните
миленици
кл. 28 играчки за домашни миленици; елеци
за
пливање
за
домашни
миленици
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумарски
производи и жита, кои не се опфатени во
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другите

класи;

живи

животни,

особено

домашни

миленици

миленици (транспортери), гребалки за мачки,
хигиенски прибор, прибор за разубавување и

на исхраната за животни; семиња; природни
растенија и цвеќиња; алги и морски треви за

препарати за нега на животни, облека и
обувки за животни, садови и поилки за

исхрана на животни; жита за исхрана за
животни; сточна храна за животни и храна за

домашни миленици, готови аквариуми,
терариуми и опрема за акваристика и

домашни

за

тераристика, средства за кондиционирање и

кучиња, мачки, птици, глодари, творови,
желки и риби; бисквити и слатки за домашни

третирање на аквариумска вода; препарати
за уништување на штетници; трговија на

миленици; џвакалки за јадење, варливи коски
и плочки за џвакање за домашни миленици;

големо и мало со ветеринарни производи и
препарати,
ветеринарни
инструменти,

целосни и дополнителни мешавини од
сточна храна; диететска сточна храна;

фармацевтски и хигиенски препарати и
медицински
производи;
давање
на

додатоци

комерцијални

на

исхраната

за

храна

животни

за

совети

и

на

тоалет),

корали; свежо овошје и зеленчук, компир и
од него подготвени немедицински додатоци

особено

транспорт

за

преносници

миленици,

за

(садови

домашни миленици, аквариумски риби и

домашни

информации

на

немедицински цели; коски од сипа; слад;
пијалаци за домашни миленици; сено; млеко,

потрошувачите; услуги за управување со
продажба на производи за животни и

млеко во прав и заменско млеко за животни;
санитарни влошки, ѓубре и песок за куќички и

ветеринарни производи; презентација на
стоки преку средствата за комуникација во

садови за тоалет за домашни миленици и
домашни животни, вклучувајќи подлоги од

малопродажни цели; давање на онлајн
услуги, групирање на понуди и пристап кон

слама, сено, дрвени струготини, кори од

производи

дрва, листови од пченка, од хартија, од
глина, од песок и од синтетички материјали;

продавачи на интернет; услуги за маркетинг
и презентација на стока на продажно место;

шмиргла
кл. 35

и

услуги

на

други

онлајн

и

рекламирање,
вклучително
и
онлајн
рекламирање на компјутерска мрежа; бизнис

малопродажба, вклучувајќи и продажба преку
интернет, преку пошта, преку каталози и

менаџмент,
бизнис
администрација,
канцелариски услуги, продажна промоција,

други

рекламирање,

услуги

средства

на

за

големопродажба

комуникација:

за

презентација

на

стоки,

земјоделски,
градинарски
и
шумарски
производи и жита, живи животни, свежо

дистрибуција
на
примероци
кл. 40 услуги за изработка и составување по

овошје и зеленчук, семиња, природни
растенија и цвеќиња, храна за животни,

нарачка и
терариум

додатоци на
исхраната
за
животни,
диететска сточна храна, слад, слатки и

кл. 41
услуги

џвакалки за јадење за домачни миленици;

кучиња; школа за дресирање на животни;

производи за домашни миленици и домашни
животни, особено легла за животни, кафези

приредби со животни; изложби на животни;
изложување на животни; организирање на

за домашни миленици, лежаи, кошници и
прекривки за животни, ланчиња, поводници,

приредби со животни и изложби на животни,
особено изложби на кучиња, мачки, птици,

седларски производи, играчки за животни,
садови и кутии за хигиенски песок за

мали
животни,
аквариумски
риби
и
акваристика, тераристика, коњи; трки со
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на

аквариум и
клиенти

услуги за дресирање на животни;
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кучиња и нивна организација; изнајмување

кл. 9 научни, фотографски, кинематографски

на животни за рекреативни цели; обука за

и оптички апарати и инструменти, апарати и

дресура на животни
кучиња;
обука
за

и постапување со
потстрижување
и

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола), како и

козметички уредување на животни; издавање
на материјали кои се однесуваат на

наставни апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување и

животните преку печатени или електронски
медиуми; продукција на радио, телевизиски

исклучување,
трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање

или интернет програми поврзани со животни

на електрична енергија; апарати за снимање,

кл. 43 услуги за сместување и чување на
животни; услуги за вдомување; пансиони и

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

хотели за привремено сместување и чување
на
животни

снимање; компакт дискови, ДВД-а (DVD
дискови) и други медиуми за дигитално

кл.
44
одгледување
на
животни;
потстрижување и уредување на животни;

снимање; опрема за обработка на податоци,
компјутери; компјутерски софтвер; преносни

услуги за хигиенска и козметичка нега за

и рачни електронски уреди за пренесување,

животни; одржување на хигиена, миење и
негување на животни; здравствени услуги за

складирање, манипулација, снимање и
преглед на текст, слики, аудио, видео и

животни, вклучувајќи ветеринарни услуги,
болници за животни и болнички услуги за

податоци, вклучувајќи и преку глобалните
компјутерски мрежи, безжични мрежи и

домашни
советодавни

електронските комуникациски мрежи и
електронски и механички делови и опрема за

миленици,
услуги, нега

ветеринарни
на домашни

миленици, советодавни услуги во однос на

истите;

одгледување, хранење и нега на домашни
миленици, фармацевтски услуги, особено

електронски читачи на книга, аудио и видео
плеери, компјутерски периферни уреди;

подготвување и издавање на ветеринарни
лекови, информативни услуги поврзани со

компјутерски додатоци како и додатоци за
преносни и рачни електронски уреди, имено,

ветеринарни фармацевтски производи

монитори, дисплеи, тастатури, глувци, жици,
кабли, модеми, принтери, диск драјвови,

(111) 25358

(151) 18/12/2017

адаптери,

(210) TM 2017/14

(220) 05/01/2017
(181) 05/01/2027

конектори, приклучни (plug-in) конектори,
приклучоци (конектори) на електрична

(450) 31/12/2017
(732) Amazon Europe Core S.à r.l.

енергија,
приклучни
(докинг)
станици,
вклучувајќи ги и електронските приклучни

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(докинг) станици, слушалки за на глава и
слушалки за во уши и драјвови; станици за

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

полнење, полначи за батерии; батериски

(540)

пакувања (акумулаторни пакети); мемориски
картички и читачи на мемориски картички;

FIRE
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

компјутери;

адаптер

таблет

картички,

компјутери,

кабловски

звучници, микрофони, и слушалки со
микрофон; футроли, навлаки, и држачи за
преносни и рачни електронски уреди и
компјутери; уреди за прикажување на
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електронски објавените материјали, во вид

кола, магнетни дискови, оптички дискови,

на

магазини,

оптички магнетни дискови, магнетни ленти,

мултимедијални презентации, телевизиски
програми и филмови; слушалки за на глава и

ROM картички, ROM касети (кертриџи), CDROM и DVD-ROM компјутерски програми со

слушалки за во
уши; програми за
синхронизација на податоци, програми како

можност
за
симнување
(превземање);
програми за игри за компјутер; компјутерски

алактка за развој на апликации за лични
(персонални) компјутери и рачни компјутери;

програми; електронски кола, магнетни
дискови, оптички дискови, оптички магнетни

компјутерски

авторизација

дискови, магнетни ленти, ROM картички,

(пишување),
симнување,
пренесување,
споделување, примање, уредување, вадење,

ROM касети (кертриџи), CD-ROM-ови и DVDROM-ови и програми за чување (складирање)

кодирање,
декодирање,
прикажување,
манипулирање, и трансфер на содржина,

за медиуми за чување (складирање) за
компјутери; преносни компјутери; монитори

текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, книжевни дела, податоци,

за компјутери; далечински управувачи за
компјутери;
преносни
терминали
за

датотеки, документи и електронски дела,

прикажување

графика, слики, и електронски изданија
(публикации) преку преносни електронски

(публикации); глувче [опрема за обработка на
податоци]; принтери за употреба со

уреди
аудио

компјутери; претходно снимена
и
аудио-визуелна
содржина,

компјутери; компјутерски периферни уреди;
монитори [компјутерски хардвер]; скенери

информации, и коментари со можност за
симнување (превземање); електронски книги,

[опрема за обработка на податоци];
електронски пенкала [единици за визуелен

магазини, периодични изданија, билтени,

приказ/дисплеј]; електронски агенди; флеш

весници, списанија, и други изданија
(публикации) со можност за симнување

мемориски картички; мемориски модули;
оптички дискови [празни], магнетни дискови

(превземање); софтвер за управување на
бази на податоци; софтвер за препознавање

[празни],
магнетни

на
знаци
(карактери);
препознавање
на
глас;

плеери,
DVD
рекордери;
далечински
управувачи за DVD рекордери и плеери;

книги,

и

списанија,

софтвер

весници,

за

софтвер
софтвер

за
за

на

компакт
картички

електронски

изданија

дискови [празни], и
[празни]; ДВД (DVD)

електронска пошта и размена на пораки;

далечински

компјутерски софтвер за пристапување,
разгледување
(прелистување)
и

плеери на
управувачи

пребарување на онлајн бази на податоци;
електронски огласни табли; софтвер за

дигитални аудио плеери; аудио рекордери;
дигитални видео плеери; преносни апарати

синхронизација на податоци; софтвер за
развој на апликации; програми за апарати со

за снимање и репродукција на музика;
преносни
апарати
за
снимање
и

видео

потрошувачка;

репродукција на видео; други апарати за

електронски кола, магнетни дискови, оптички
дискови, оптички магнетни дискови, магнетни

снимање и репродукција на видео; монитори
за телевизиски приемник; телевизиски

ленти,
ROM
картички,
ROM
касети
(кертриџи), CD-ROM и DVD-ROM програми за

приемници [ТВ сетови/уреди] и телевизиски
предаватели; далечински управувачи за

чување (складирање) за апарати со видео
игри за широка потрошувачка; електронски

телевизиски приемници [ТВ сетови/уреди];
далечински
управувачи
за
радио

игри
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сетови/уреди; телекомуникациски машини и

програми

апарати;

електронски

снимени

компакт

дискови;

и

опрема
и

видео

за

компјутерски,

игри;

електронски

фонографски
записи;
метрономи;
електронски кола и CD-ROM-ови снимени со

инструкциски
и
наставни
апарати
и
инструменти; предаватели и приемници за

програми за
автоматска
изведба
за
електронски музички инструменти; музички

телевизиски и радио сигнали; телевизори
(ТВ); телевизиски пребарувачи (тјунери);

датотеки
со
можност
за
симнување
(превземање); осветлени кинематографски

управувачи за игри; сет-топ боксови
(приемници); телевизиски приемници и

филмови; осветлени слајд филмови; држачи

предаватели;

за слајд филмови; датотеки со слики со
можност
за
симнување
(превземање);

електронски управувачи за пренос на
сензорен
(сетилен)
фидбек
(повратна

снимени видео дискови и видео ленти;
електронски изданија (публикации); камери;

информација), имено, звуци и вибрации кои
се видливи за корисникот; единици за

фотографски
машини
и
апарати;
кинематографски машини и апарати; оптички

далечинска контрола на интерактивни видео
игри кои се чувствителни на движење;

машини и апарати; батерии и ќелии; батерии

единици

на полнење; АС адаптери за апарати со
видео игри за широка потрошувачка;

интерактивни видео игри; преносни и рачни
електронски уреди за видео игри; видео игри;

слушалки за во уши за апарати со видео игри
за широка потрошувачка; микрофони за

компјутерски хардвер, софтвер и периферни
уреди за персонализирана, интерактивна

апарати со видео игри за широка
потрошувачка; монитори за апарати со видео

телевизиска (ТВ) програма и за употреба при
генерирање, прикажување и манипулирање

игри за широка потрошувачка; мемориски

со визуелни медиуми, графички слики, текст,

картички за апарати со видео игри за широка
потрошувачка; монитори за машини со

фотографии,
илустрации,
анимација,
видео
клипови,

аркадни видео игри; заштитни филмови за
екрани со течен кристал за рачни апарати за

материјал (снимки) и аудио податоци, како и
за
социјално вмрежување; безжични

игри со екрани со течен кристал; апарати за
архивирање и визуелизација на слика и звук,

управувачи за следење и контрола на
функционирањето на други електронски

апарати

уреди;

за

снимање,

пренос

или

за

електронски

далечинска

далечински

управувачи;

контрола

управувачи;

на

дигитална
филмски

џојстици

репродукција на звук или слика; фитинзи
(делови/опрема)
и
софтвер
за

(командни палки); компјутерски екрани на
допир; машини со видео игри за широка

горенаведените апрати; снимки (записи) со
податоци
вклучувајќи
аудио,
видео,

потрошувачка опремени со функција на
камера прилагодена за употреба со

неподвижни слики (фотографии) и подвижни
слики и текст; компјутерски софтвер,

надворешен диспреј екран или монитор;
машини со видео
игри за широка

вклучувајќи

при

потрошувачка прилагодени за употреба со

симнување
(превземање),
чување
(складирање), умножување (репродукција) и

надворешен диспреј екран или монитор;
аудио дела, вузелни дела, аудио-визуелни

организирање на аудио, видео, неподвижни
слики (фотографии) и подвижни слики и

дела и електронски изданија (публикации) со
можност
за
симнување
(превземање);

податоци; електронски изданија (публикации)
со можност за симнување (превземање);

компјутерски софтвер за употреба на
електронски уреди, имено сет за развој на

софтвер

Трговски марки
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компјутерски софтвер кој се состои од алатки

книга; компјутерски софтвер за пребарување,

за

лоцирање,

развој

на

компјутерски

софтвер

за

составување

(собирање),

развојот на испорака на содржина и услуга
преку
глобални
компјутерски
мрежи,

индексирање,
корелација,
навигација,
добивање,
симнување
(превземање),

безжични
мрежи,
и
електронски
комуникациски мрежи; компјутерски софтвер

примање, кодирање, декодирање, играње,
чување (складирање) и организирање на

за
персонализирано,
телевизиско програмирање

интерактивно
и придружни

текст, податоци, слики, графика, аудио и
видео на глобална компјутерска мрежа;

распоредени

софтвер за интернет пребарувач; мобилни

компјутерски
генерирање,

компјутери, и мобилни комуникациски уреди;
софтвер за компјутери и мобилни уреди за

прирачници

кои

се

(дистрибуирани) со истите;
софтвер за употреба при

прикажување и манипулирање со визуелни
медиуми, графички слики, фотографии,

подобрување
прикачување

илустрации, дигитална анимација, видео
клипови, филмски материјал (снимки) и

(downloading) на компјутерите, мобилните
компјутери, како и мобилните комуникациски

аудио податоци; компјутерски софтверски

уреди; компјутерски софтвер кој овозможува

програми
за
развој
на
апликации;
компјутерски софтвер за форматирање и

содржината, текстот, визуелните дела, аудио
делата, аудио-визуелните дела, книжевните

конвертирање на содржина, текст, визуелни
дела, аудио дела, аудио-визуелни дела,

дела, податоците, датотеките, документите и
електронските дела да се симнуваат

книжевни
дела,
податоци,
датотеки,
документи и електронски дела во формат кој

(превземаат) на и да се дојде до пристап на
истите на компјутер или друг преносен

е компатибилен со преносните електронски

електронски уред за широка потрошувачка,

уреди и компјутери; компјутерски софтвер кој
овозможува содржината, текстот, визуелните

софтвер за компјутерски и електронски игри,
софтвер за издавање; аудио дела, визуелни

дела, аудио делата, аудио-визуелните дела,
книжевните дела, податоците, датотеките,

дела, аудио-визуелни дела и електронски
изданија (публикации) со можност за

документите и електронските дела да се
симнуваат (превземаат) на и да се дојде до

симнување (превземање) кои содржат книги,
магазини, весници, периодични изданија,

пристап на истите на компјутер или друг

билтени, водичи, квизови, тестови, списанија

преносен електронски уред за широка
потрошувачка, софтвер и машини за

и прирачници на различни теми вклучувајќи
оние кои се од интерес за децата; софтвер

компјутерски и електронски игри адаптирани
за употреба со надворешен дисплеј екран

што може да се симне (превземе) во вид на
мобилна апликација во областа на детското

или монитор; софтвер со можност да се
симне (превземе) во вид на мобилна

образование и развојот за развивање на
когнитивните вештини, вештините поврзани

апликација за компјутери и други преносни

со

електронски уреди за широка потрошувачка;
далечински управувачи за преносни и рачни

одличните
имагинативна

електронски уреди и компјутери; софтвер за
употреба во врска со електронски изданија

изразување; видео игри со можност за
симнување
(превземање),
програми
и

(публикации); софтверска алатка во вид на
водич за истражување како публикација или

апликации за интерактивни игри за компјутер
и друг преносен електронски уред за широка
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потрошувачка;

компјутерски

за

дигитални уреди, таблети, или компјутери;

примање,

проследување (streaming) на аудио, визуелни

симнување (превземање), проследување
(стриминг), прикажување и трансфер на

и аудио-визуелни материјали преку интернет
или друг компјутер или комуникациска

содржина, текст, визуелни дела, аудио дела,
аудио-визуелни
дела,
книжевни
дела,

мрежа; обезбедување на онлајн виртуелни
простории за разговор (chat rooms), интернет

податоци, датотеки, документи и електронски
дела преку преносни електронски уреди и

форуми и онлајн заедници за пренос на
фотографии, видеа, текст, податоци, слики и

компјутери

и

други електронски дела; пренос на објавени

комуникациски
мрежи;
софтвер
за
родителски надзор
односно
контрола;

дигитални медиумски датотеки (подкасти /
podcasts); пренос на емисии (видеа или

конвертори (преобразувачи) на телевизиски
стандарди;
декодери
на
телевизиска

настани преку интернет / webcasts);
обезбедување на онлајн мрежа која им

програма;
терминални
интерактивна
телевизија;

сетови
софтвер

за
за

овозможува на корисниците да дојдат до
пристап и да споделуваат содржина, текст,

интерактивни

пренесување,

софтвер

споделување,

и

глобални

компјутерски

интерактивни

визуелни дела, аудио дела, аудио-визуелни

телевизори поврзани со интернет; сет-топ
боксови (ТВ приемници) за интерактивна

дела, книжевни дела, податоци, датотеки,
документи
и
електронски
дела;

телевизија со интернет врска; компјутерски
програми за интерактивни телевизори и за

обезбедување на услуги на онлајн мрежа кои
им овозможуваат на корисниците да

интерактивни игри, квизови и сложувалки и
делови и фитинзи (опрема) за сите

споделуваат содржина, фотографии, видеа,
текст, податоци, слики и други електронски

горенаведени

производи

дела поврзани со забавата, вклучувајќи

кл. 38 телекомуникации; електронски пренос
на глас, податоци и слики преку глобална

филмови, телевизија, аудио-визуелни дела,
музика, аудио дела, книги, театар, книжевни

комуникациска мрежа; комуникациски услуги
за
пренесување,
сокривање
(caching),

дела,
спортски
настани,
рекреативни
активности, слободни активности, турнири,

пристапување,
(превземање),

уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски
инструкции (настава),
клубови,
радио,

емитување,

телевизори;

примање,
проследување

споделување,

симнување
(streaming),
прикажување,

комедија,

натпревари,

визуелни

дела;

форматирање, отсликување и пренос на
текст, слики, аудио, видео и податоци преку

обезбедување на услуги на онлајн мрежа кои
им овозможуваат на корисниците да

телекомуникациски
мрежи,
безжични
комуникациски мрежи, како и преку интернет;

споделуваат
игри,
(коцкање/натпреварување),

обезбедување
на
интернет
форум;
обезбедување пристап до помошни уреди

музеи, паркови, културни настани, концерти,
издаваштво, анимација, тековни настани,

или електронски уреди во вид на давање

мода,

услуги на телекомуникациска поврзаност за
пренос на слики, пораки, аудио, визуелни,

историја,
јазик,
либерални
(слободни)
уметности, математика, бизнис, наука,

аудио-визуелни и мултимедијални дела
помеѓу електронските читачи, рачните и

технологија, хобија, култура, спортови,
уметности, психологија, и филозофија;

мобилните дигитални електронски уреди,
преносните електронски уреди, преносните

обезбедување на пристап до веб-сајт кој им
дава на компјутерските корисници можност
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да пренесат, да сокријат (cache), да примат,

советодавни услуги поврзани со било која од

да

горенаведените

симнат

(превземат),

да

проследат

услуги;

комуникациски

(stream), да емитуваат, да прикажат, да
форматираат, да направат трансфер и да

услуги, имено, пренесување, примање,
симнување (превземање), проследување

споделат содржина, текст, визуелни дела,
аудио дела, аудио-визуелни дела, книжевни

(streaming), емитување, текст, слики, аудио,
видео и податоци преку телекомуникациски

дела, податоци, датотеки, документи и
електронски дела; обезбедување на веб-сајт

мрежи, безжични комуникациски мрежи, како
и преку интернет;
онлајн виртуелни

што им дава на компјутерските корисници

простории за разговор (chat rooms) и онлајн

можност да пренесат, да сокријат (cache), да
примат, да симнат (превземат), да проследат

заедници за пренос на пораки помеѓу
компјутерските корисници во врска со теми

(stream), да емитуваат, да прикажат, да
форматираат, да направат трансфер и да

од општ интерес; обезбедување на пристап
до онлајн именици, бази на податоци, веб-

споделат
фотографии,
видеа,
текст,
податоци, слики и други електронски дела;

сајтови и блогови за тековни настани, како и
онлајн помошни (референтни) материјали;

обезбедување на онлајн портали за забава

обезбедување на пристап до електронски

во областа на филмовите, телевизијата,
аудио-визуелните дела, музиката, аудио

уреди во вид на обезбедување на услуги на
телекомуникациска поврзаност за трансфер

делата, книгите, театарот, книжевните дела,
спортските
настани,
рекреативните

на слики, пораки, аудио, визуелни, аудиовизуелни и мултимедијални дела помеѓу

активности,
слободните
активности,
турнирите, уметноста, танцот, мјузиклите,

електронските читачи, рачните и мобилните
дигитални електронски уреди, мобилните

изложбите, спортските инструкции (настава),

уреди, паметните (smart) уреди, преносните

клубовите,
натпреварите,

комедијата,
дела, игрите,

електронски уреди, преносните дигитални
уреди,
таблетите
или
компјутерите;

играњето, фестивалите, музеите, парковите,
културните
настани,
концертите,

проследување на аудио, визуелни и аудиовизуелни материјали преку интернет или

издаваштвото,
анимацијата,
настани,
модните
ревии,

друга компјутерска или
мрежа;
комуникациски

радиото,
визуелните

тековните
како
и

комуникациска
услуги
за

мултимедијалните презентации; емитување;

пренесување,

комуникации
емитување,

пристапување,
примање,
(превземање) проследување

и телекомуникации; пренос,
прием
и
друго
ширење

сокривање

(caching),
симнување
(streaming),

(дисеминација / распространување) на аудио,
видео, неподвижни слики (фотографии) и

емитување, споделување, прикажување,
форматирање, отсликување и пренос на

подвижни слики, текст и податоци без оглед
дали е во реално или одложено време;

текст, слики, аудио, видео и податоци преку
телекомуникациски
мрежи,
безжични

услуги на електронска пошта; услуги на

комуникациски мрежи, како и преку интернет;

интерактивно емитување; изнајмување на
простории
за
радио
и
телевизиско

обезбедување на интернет форум, онлајн
виртуелни простории за разговор (chat

емитување; обезбедување на пристап до и
лизинг (закуп) на време за пристап до

rooms) и онлајн заедници за пренос на
пораки помеѓу компјутерските корисници;

компјутерска
обезбедување

обезбедување на пристап до помошни уреди
или електронски
уреди во вид на
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обезбедување услуги на телекомуникациска

визуелни дела, музика, аудио дела, книги,

поврзаност за трансфер на слики, пораки,

театар, книжевни дела, спортски настани,

аудио,
визуелни,
аудио-визуелни
и
мултимедијални дела помеѓу електронските

рекреативни
активности,

читачи, мобилните уреди, паметните (smart)
уреди, преносните електронски уреди,

мјузикли, изложби, спортски инструкции
(настава); обезбедување на информации,

преносните дигитални уреди, таблетите, или
компјутерите

вести, статии (написи) и коментари во
областа на забавата, вклучувајќи клубови,

кл. 41

образование (образовни услуги);

радио, комедија, натпревари, визуелни дела,

обезбедување на обука; забава; спортски и
културни активности; издавање на книги,

игри, играње, фестивали, музеи, паркови,
културни настани, концерти, издаваштво,

магазини, периодични списанија, книжевни
дела, визуелни дела, аудио дела и аудио-

анимација, тековни настани, модни ревии и
мултимедијални презентации; обезбедување

визуелни дела; oбезбедување на претходно
снимени аудио, визуелни и аудио-визуелни

на информации, вести, статии (написи) и
коментари во областа на образованието и

дела без можност да се симнат (превземат)

образовните

преку жични или безжични мрежи на
различни
теми
од
општ
интерес;

образовни услуги во вид на настава во
училница како и онлајн учење од далечина

обезбедување на онлајн компјутерски игри и
онлајн интерактивни приказни; обезбедување

на теми од тековни настани, образование,
историја,
јазик,
либерални
(слободни)

на електронски билтени и блогови без
можност да се симнат (превземат) кои

уметности, математика, бизнис, наука,
хобија, технологија, култура, спортови,

содржат забава, филмови, телевизија, аудио-

уметности,

визуелни дела, музика, аудио дела, книги,
театар, книжевни дела, спортски настани,

интерактивни образовни услуги во вид на
настава
базирана
на
компјутер
или

рекреативни
активности,

активности,
слободни
турнири,
уметност,
танц,

потпомогната од компјутер на теми од
тековни настани, образование, историја,

мјузикли, изложби, спортски инструкции
(настава),
клубови,
радио,
комедија,

јазик, либерални (слободни) уметности,
книжевност, математика, бизнис, наука,

натпревари, визуелни дела, игри, играње,

хобија,

фестивали,
музеи,
паркови,
културни
настани, концерти, издаваштво, анимација,

уметности, психологија и филозофија;
образовни и забавни услуги во вид на

тековни настани, модни ревии, како и
мултимедијални презентации; објавување на

објавени дигитални медиумски датотеки
(подкасти / podcasts) и континуирани

извадоци од книги, периодични списанија и
литературни дела, како и обезбедување на

програми кои содржат вести и коментари во
областа на филмовите, телевизиските

виртуелни

корисниците

програми, аудио-визуелните дела, музиката,

можат да комуницираат (или да имаат
интеракција) за рекреативни, слободни или

аудио делата, книгите, театарот, книжевните
дела, спортските настани, рекреативните

забавни
цели;
обезбедување
на
информации, вести, статии (написи) и

активности,
слободните
активности,
турнирите, уметноста, танцот, мјузиклите,

коментари
вклучувајќи

изложбите, спортските инструцкии (настава),
клубовите,
радиото,
комедијата,

средини

во

кои

во
областа
на
забавата,
филмови, телевизија, аудио-
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натпреварите,

игрите,

дискусија; електронски изданија (публикации)

играњето, фестивалите до кои може да се

визуелните

без можност да се симнат (превземат);

пристапи
преку
компјутерски или

интернет
или
други
комуникациски мрежи;

организација, производство и презентација
на претстави, натпревари, игри, концерти,

образовни и забавни услуги во вид на
објавени дигитални медиумски датотеки

изложби и настани; обезбедување на
информациски
и
советодавни
услуги

(подкасти / podcasts) како и континуирани
програми кои содржат вести и коментари во

поврзани со било која од горенаведените
услуги; образовни и забавни услуги, имено,

областа на музеите, парковите, културните

обезбедување на претходно снимени аудио,

настани,
концертите,
издаваштвото,
анимацијата, тековните настани, модата и

аудио-визуелни и мултимедијални дела на
различни теми од општ интерес преку

мултимедијалните презентации до кои може
да се пристапи преку интернет или други

интернет или други компјутерски или
комуникациски мрежи; образовни и забавни

компјутерски или комуникациски мрежи;
обезбедување на претходно снимени аудио,

услуги, имено, обезбедување на онлајн
портали и веб-сајт со образовна и забавна

аудио-визуелни и мултимедијални дела кои

содржина,

содржат забава, филмови, телевизија, аудиовизуелни дела, музика, аудио дела, книги,

емисии, аудио-визуелни дела, музика, аудио
дела, книги, театарски дела, книжевни дела,

театар, книжевни дела, спортски настани,
рекреативни
активности,
слободни

спортски настани, рекреативни активности;
образовни и забавни услуги, имено,

активности,
турнири,
уметност,
танц,
мјузикли, изложби, спортски инструкции

обезбедување на онлајн портали и веб-сајт
со образовна и забавна содржина, имено,

(настава),

комедија,

слободни активности во вид на хобија,

натпревари, визуелни дела, игри, играње
преку интернет или други компјутерски или

турнири, уметност, танц, мјузикли, култура,
спортски и културни настани, изложби,

комуникациски мрежи; обезбедување на
претходно снимени аудио, аудио-визуелни и

спортски инструкции
радио
програми,

мултимедијални
дела
кои
фестивали,
музеи,
паркови,

натпревари, визуелни уметнички дела, игри,
играње, фестивали, музеи, паркови, културни

клубови,

дела,

радио,

содржат
културни

имено,

филмови,

(настава),
комедија,

десктоп

клубови,
драма,

настани, концерти, издаваштво, анимација,

настани,

тековни
настани,
модни
ревии
и
мултимедијални презентации преку интернет

анимација, тековни настани, модни ревии;
образовни и забавни услуги, имено,

или други компјутерски или комуникациски
мрежи;
услуги
на
електронски
игри

обезбедување на онлајн портали и веб-сајт
со образовна и забавна содржина, имено,

обезбедени преку интернет или глобална
компјутерска мрежа; обезбедување на

мултимедијални
интерактивни

забава, образование, рекреација, инструкции

обезбедување на филмови и друга аудио-

(настава), школарина и обука; производство,
презентација и дистрибуција на аудио, видео

визуелна содржина без можност да се симне
(превземе) преку услугата видео-на-барање

подвижни слики (фотографии) и неподвижни
слики и податоци; услуги на издаваштво

(video-on-demand); телевизиски распоред;
забавни услуги обезбедени од страна на

(вклучувајќи
услуги
на
електронско
издаваштво); обезбедување на форуми за

телевизијата; услуги на телевизиска забава;
услуги за производство на забава во вид на
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телевизија
кл. 42

поврзани со компјутерски софтвер и хардвер,
научни и технолошки услуги и

телевизори

и

електроника

за

широка

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

потрошувачка; обезбедување на техничка
помош при решавање или отстранување на

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер; одржување (hosting) на

проблеми
за
компјутерски
хардвер;
компјутерско програмирање; пренос на

содржина,
податоци,

текст,
други

податоци на документ од еден компјутерски
формат на друг; хостирање (одржување) на

лица;

дигитална

содржина

обезбедување на пребарувачки машини;
обезбедување на пребарувачки платформи

компјутерски
електронски

мрежи, безжични
комуникациски

за да им се овозможи на корисниците да
бараат и примаат слики, видеа, текст,

обезбедување на пребарувачки платформи
за да им се овозможи на корисниците да

податоци, слики и електронски дела;
интерактивни хостинг
услуги кои им

бараат и примаат содржина, текст, визуелни
дела, аудио дела, аудио-визуелни дела,

овозможуваат

книжевни

фотографии,
видеа,
слики, веб-сајтови и

електронски

дела

на

на

трети

корисниците

да

ги

дела,

на

податоци,

глобални
мрежи и
мрежи;

датотеки,

објавуваат и споделуваат сопствените
фотографии, видеа, текст, податоци, слики

документи
и
електронски
дела;
обезбедување на привремено користење на

онлајн;
компјутерски
создавање
виртуелни

услуги,
имено,
заедници
за

компјутерски софтвер и онлајн простор без
можност за симнување (превземање) за да

корисниците да учествуваат во дискусии, да
добијат повратна информација (фидбек), да

им се овозможи на корисниците да дојдат до
пристап
и
да
симнат
(превземат)

формираат виртуелни заедници и да се

компјутерски софтвер, фотографии, видео,

вклучат во социјално мрежно поврзување;
одржување и ажурирање на софтвер поврзан

аудио содржина, аудио-визуелни дела,
податоци, слики, дигитална содржина и други

со компјутерска безбедност, безбедност на
лозинката како и спречување (превенција) на

електронски
привремено

компјутерски ризици, интернет ризици и
ризици
поврзани
со
лозинката;

компјутерски софтвер без можност за
симнување (превземање) кој произведува

обезбедување на информации во областа на

(генерира)

астрономијата,
времето,
животната
средината, внатрешниот дизајн (уредување),

индивидуални)
препораки
за
софтвер
апликации врз основа на параметрите

технологијата,
компјутерските

компјутерите,
софтверот,
периферни
уреди,

(желбите) на корисникот; следење на
компјутеризирани податоци и компјутерски

компјутерскиот
хардвер,
геологијата,
инженерството, архитектурата, медицинските

системи и мрежи за безбедносни цели;
услуги на поддршка и консултација за развој

истражувања,

и

на компјутерски системи, бази на податоци и

тестирање на производи преку интернет или
други компјутерски или комуникациски

апликации; графички дизајн за составување
(собирање) на веб страни на интернет;

мрежи; изработка и развој на компјутерски
софтвер; инсталација и одржување на

информации поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер обезбедени онлајн од

компјутерски софтвер; обезбедување на вебсајт кој содржи технички информации

глобална компјутерска мрежа или интернет;
создавање и одржување на веб-сајтови;

како
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и

истражување

дела;
обезбедување
на
користење
на
онлајн

прилагодени

(кориснички,
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развој

на

мултимедијални

веб-сајтови;

преносни

и

рачни

електронски

уреди;

хостирање (одржување) на веб-сајтови на

техничка поддршка во вид на решавање

другите;
машини

обезбедување на пребарувачки
за добивање податоци преку

(отстранување)
на
проблеми,
имено
дијагностицирање
на
проблеми
со

комуникациски мрежи; услуги на провајдер за
апликациски услуги (ASP) кои содржат

компјутерски
хардвер
и
софтвер;
обезбедување на привремена употреба на

компјутерски софтвер; услуги на провајдер за
апликациски услуги (ASP) кои содржат

онлајн софтвер без можност за симнување
(превземање) што му овозможува на

софтвер

(пишување),

корисникот да назначи одредена содржина за

симнување,
пренесување,
примање,
уредување, вадење, кодирање, декодирање,

подоцнежно гледање на медиумски уред за
проследување (streaming); создавање на

прикажување,
чување
(складирање)
и
организирање на текст, графика, слики и

онлајн
заедница
за
регистрираните
корисници да комуницираат и да имаат

електронски изданија (публикации), услуга за
претплата на онлајн музика, софтвер што им

интеракција со други, да учествуваат во
дискусии, да добиваат повратни информации

овозможува на корисниците да играат и

(фидбек) од своите виртуелни пријатели

програмираат музика и аудио, видео, текст и
мултимедијална содржина поврзана со

(врсници / peers), да формираат виртуелни
заедници како и да се вклучуваат во

забавата, како и софтвер кој содржи музички
аудио снимки/записи; услуги на провајдер за

социјално мрежно поврзување во областа на
општиот
интерес;
обезбедување
на

апликациски услуги (ASP) кои содржат
софтвер за
аудио,
видео, текст
и

привремено користење на онлајн софтвер
без можност да се симне (превземе), имено,

мултимедијална

софтвер

за

авторизација

содржина

поврзана

со

за

родителски

надзор

односно

забавата; обезбедување на привремен
интернет пристап за употреба на онлајн

контрола на пристап кон непристојни и
несоодветни веб-сајтови; обезбедување на

софтвер без можност да се симне (превземе)
за да им се овозможи на корисниците да

привремено користење на онлајн софтвер
без можност да се симне (превземе), имено,

програмираат аудио, видео, текст и друга
мултимедијална
содржина,
вклучувајќи

софтвер за
пребарувања

музика, концерти, видеа, радио, телевизија,

резултати од несаканите и несоодветни веб-

вести, спортови, игри, културни настани како
и
програми
поврзани
со
забавата;

сајтови, како и софтвер кој овозможува
родителски надзор односно контрола на

обезбедување на пребарувачки машини за
добивање
податоци
на
глобална

непристојни и несоодветни веб-сајтови и
електронски пораки; создавање на онлајн

компјутерска мрежа; услуги за компјутерски
консалтинг и поддршка за скенирање на

заедница за корисниците да учествуваат во
дискусии, да добиваат повратни информации

информации во компјутерски дискови; дизајн

(фидбек),

односно изработка на огласи (реклами) и
рекламни
материјали
за
другите;

заедници, и да учествуваат во социјално
вмрежување; одржување и ажурирање на

консултантски (советодавни) услуги за
компјутерски хардвер, софтвер, апликации и

софтвер поврзан со безбедноста на
компјутерот,
интернетот
и
лозинката;

мрежи; компјутерско советување во областа
на конфигурацијата на управување за

консултатнски
услуги
за
компјутерски
софтвер, апликации и мрежи; обезбедување
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услуги

за

овозможуваат

онлајн
на

мрежи

кои

корисниците

им

(111) 25359

(151) 18/12/2017

да

(210) TM 2017/19

(220) 09/01/2017

споделуваат содржина, фотографии, видеа,
текст, податоци, слики и други електронски
дела поврзани со забавата, вклучувајќи ги
филмовите, телевизијата, аудио-визуелните

(181) 09/01/2027
(450) 31/12/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

дела, музиката, аудио делата, книгите,
театарот, книжевните дела, спортските

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

настани,

(540)

рекреативните

активности,

слободните
активности,
турнирите,
уметноста, танцот, мјузиклите, изложбите,
спортските инструкции (настава), клубовите,
радиото,
комедијата,
натпреварите,
визуелните дела; обезбедување на услуги за
онлајн мрежи кои им овозможуваат на
корисниците да споделуваат игри, играње,
фестивали,
музеи,
паркови,
културни
настани, концерти, издаваштво, анимација,
тековни настани, мода, мултимедијални
презентации, историја, јазик, либерални
(слободни) уметности, математика, бизнис,
наука, технологија, хобија, култура, спортови,
уметности,

психологија

и

филозофија;

Софтвер како Услуга (Software as a Servia /
SaaS) што содржи софтвер за употреба во
врска со претплатнички услуги за аудио,
видео и дигитална содржина како и

MASSIDO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски производи, бета
блокатор,
селективен,
хипертензија,
хронична срцева слабост
(111) 25360

(151) 18/12/2017

(210) TM 2017/21

(220) 11/01/2017
(181) 11/01/2027

(450) 31/12/2017
(732) Друштво за туризам и угостителство
АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица
ул. Димитар Влахов бр. 18, Струмица, MK
(540)

еднократно купување на аудио, видео и
дигитална содржина, имено, дозволувајќи им
на корисниците да платат за и креираат
содржина на продавач; обезбедување на
веб-сајт што им дава на компјутерските
корисници можност да пренесат, да сокријат
(cache), да примат, да симнат (превземат), да
проследат (stream), да емитуваат, да
прикажат, да форматираат, да направат
трансфер и да споделат фотографии, видеа,
текст, податоци, слики и други електронски
дела; услуги на провајдер за апликациски
услуги (ASP), имено, хостирање (одржување)
на компјутерски софтверски апликации на
другите

Трговски марки

(591) бела, сина, магента
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, организирање
патувања
кл. 41 семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми, образовни услуги,
подготвување настава, забава, спортски и
културни
активности
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кл. 42 хотелски услуги, хотелски резервации,

мебел

агенции за сместување (хотели, пансиони)

домаќинство

за

градина,

(111) 25361

(151) 18/12/2017

производи за домаќинство, покривки за
кревет, вклучително перници, постелнина,

(210) TM 2017/22

(220) 12/01/2017
(181) 12/01/2027

текстил за домаќинство, облека, капи, чевли,
производи од кожа, спортска опрема,

(450) 31/12/2017
(732) ALDI GmbH & Co. KG

играчки, лежерни артикли, прехрамбени
производи за животни, растенија, производи

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der Ruhr,

од тутун; онлајн малопродажба во врска со

DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

земјоделски
производи,

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

прехрамбени производи, препарати за
перење, препарати за чистење, артикли

и

кујнски

додатоци

прибор
за

производи,
шумарски

за

истиот,

градинарски
производи,

наменети
за
чистење,
средства
за
дезинфекција, козметика, санитарни артикли,
медикаменти што се издаваат без рецепт,
додатоци за храна, огномети, електрични
апарати и додатоци, електронски апарати и
додатоци
за
истите,
компјутери
и
компјутерски додатоци, компакт дискови,
компјутерски хардвер и софтвер, светлосни
уреди, алати, градинарски апарати и

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

додатоци за истите, велосипеди и додатоци

кл. 35
малопродажба
земјоделски
производи,

во

производи,
прехрамбени

производи,
препарати за

шумарски
производи,

врска со
градинарски

перење, препарати за чистење, артикли
наменети
за
чистење,
средства
за
дезинфекција, козметика, санитарни артикли,
медикаменти што се издаваат без рецепт,
додатоци за храна, огномети, електрични
апарати и додатоци, електронски апарати и
додатоци
за
истите,
компјутери
и
компјутерски

додатоци,

компакт

дискови,

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни
уреди, алати, градинарски апарати и
додатоци за истите, велосипеди и додатоци
за истите, додатоци за автомобили, саати,
часовници и накит, канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, книги и други
печатени работи, мебел и другa покуќнина,

576 | С т р а н а

за истите, додатоци за автомобили, саати,
часовници и накит, канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, книги и други
печатени работи, мебел и другa покуќнина,
мебел за градина, кујнски прибор за
домаќинство
и
додатоци
за
истиот,
производи

за

домаќинство,

покривки

за

кревет, вклучително перници, постелнина,
текстил за домаќинство, облека, капи, чевли,
производи од кожа, спортска опрема,
играчки, лежерни артикли, прехрамбени
производи за животни, растенија, производи
од тутун; услуги за големопродажба во врска
со

земјоделски

производи,
прехрамбени

производи,

шумарски
производи,

градинарски

производи,
препарати за

перење, препарати за чистење, артикли
наменети
за
чистење,
средства
за
дезинфекција, козметика, санитарни артикли,
медикаменти што се издаваат без рецепт,
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додатоци за храна, огномети, електрични

малопродажни

апарати и додатоци, електронски апарати и

малопродажни дисконт аутлет продавници;

аутлет

додатоци
за
истите,
компјутери
и
компјутерски додатоци, компакт дискови,

рекламирање; рекламирање на интернет, за
други;
обезбедување
информации
на

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни
уреди, алати, градинарски апарати и

интернет, имено информации за производите
за потрошувачите, советодавни информации

додатоци за истите, велосипеди и додатоци
за истите, додатоци за автомобили, саати,

за потрошувачите и информации за
кориснички услуги; подготвување на трговски

часовници и накит, канцелариски материјал и

транскации за трети лица, исто така на

канцелариски реквизити, книги и други
печатени работи, мебел и другa покуќнина,

интернет; обезбедување на договори за
мобилна телефонија за други; водење на

мебел за градина, кујнски прибор за
домаќинство
и
додатоци
за
истиот,

работење; организациско планирање и
надзор на развојот на бизнисот; вработување

производи за домаќинство, покривки за
кревет, вклучително перници, постелнина,

на персонал; консултантски услуги за бизнис
организација; асистирање во трговско и

текстил за домаќинство, облека, капи, чевли,

индустриско

производи од кожа, спортска опрема,
играчки, лежерни артикли, прехрамбени

услуги за други [купување производи и услуги
за други бизниси]

управување;

продавници

и

обезбедување

производи за животни, растенија, производи
од
тутун;
раководење
супермаркети,
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)

(111)

3

25291

5

25225

5

25321

9

25324

1

25185

3

25292

5

25228

5

25325

9

25334

1

25220

3

25298

5

25232

5

25328

9

25335

1

25221

3

25299

5

25234

5

25329

9

25336

1

25235

3

25303

5

25235

5

25340

9

25337

1

25263

3

25304

5

25236

5

25341

9

25338

1

25265

3

25328

5

25240

5

25343

9

25339

1

25288

3

25329

5

25248

5

25344

9

25358

2

25209

3

25346

5

25250

5

25354

10

25168

2

25220

3

25347

5

25251

5

25359

10

25234

2

25221

3

25356

5

25254

5

25362

10

25264

2

25288

3

25362

5

25264

6

25180

10

25340

3

25159

4

25180

5

25266

6

25181

10

25353

3

25163

4

25181

5

25268

7

25271

11

25173

3

25174

4

25261

5

25274

7

25272

11

25262

3

25175

4

25263

5

25275

7

25324

11

25271

3

25176

4

25265

5

25276

8

25328

11

25272

3

25177

4

25328

5

25277

8

25329

11

25287

3

25189

4

25329

5

25283

8

25356

11

25292

3

25194

5

25172

5

25293

9

25173

11

25324

3

25212

5

25185

5

25294

9

25193

12

25257

3

25217

5

25188

5

25297

9

25209

12

25324

3

25219

5

25190

5

25301

9

25214

14

25239

3

25220

5

25191

5

25306

9

25215

14

25324

3

25221

5

25192

5

25312

9

25227

14

25334

3

25225

5

25194

5

25313

9

25230

14

25335

3

25232

5

25195

5

25314

9

25239

14

25336

3

25233

5

25196

5

25315

9

25259

14

25337

3

25274

5

25197

5

25316

9

25262

14

25338

3

25275

5

25208

5

25317

9

25271

14

25339

3

25276

5

25212

5

25318

9

25286

15

25286

3

25277

5

25217

5

25319

9

25287

15

25324

3

25288

5

25219

5

25320

9

25323

16

25160
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16

25161

24

25239

29

25184

30

25343

35

25187

16

25162

24

25292

29

25213

30

25344

35

25188

16

25164

24

25328

29

25220

30

25357

35

25190

16

25187

24

25329

29

25221

31

25213

35

25191

16

25214

24

25345

29

25249

31

25256

35

25192

16

25215

24

25356

29

25256

31

25274

35

25198

16

25229

25

25193

29

25278

31

25275

35

25200

16

25230

25

25227

29

25279

31

25276

35

25201

16

25239

25

25230

29

25284

31

25277

35

25202

16

25255

25

25239

29

25285

31

25328

35

25203

16

25291

25

25267

29

25289

31

25329

35

25204

16

25298

25

25280

29

25290

32

25171

35

25205

16

25306

25

25292

29

25300

32

25218

35

25209

16

25328

25

25310

29

25328

32

25231

35

25210

16

25329

25

25311

29

25329

32

25249

35

25213

18

25227

25

25356

30

25178

32

25284

35

25216

18

25239

26

25310

30

25179

32

25285

35

25222

18

25267

26

25311

30

25182

32

25296

35

25223

18

25274

26

25356

30

25183

32

25305

35

25226

18

25275

27

25345

30

25206

32

25307

35

25232

18

25276

28

25160

30

25207

32

25328

35

25233

18

25277

28

25161

30

25210

32

25329

35

25237

18

25280

28

25168

30

25213

32

25348

35

25239

18

25324

28

25230

30

25216

32

25349

35

25241

20

25274

28

25239

30

25220

32

25350

35

25243

20

25275

28

25274

30

25221

32

25351

35

25244

20

25276

28

25275

30

25249

32

25352

35

25246

20

25277

28

25276

30

25256

33

25252

35

25247

20

25292

28

25277

30

25269

33

25253

35

25257

20

25324

28

25280

30

25278

33

25308

35

25259

21

25227

28

25324

30

25279

33

25309

35

25264

21

25274

28

25328

30

25284

34

25165

35

25267

21

25275

28

25329

30

25285

34

25169

35

25269

21

25276

28

25334

30

25295

34

25186

35

25273

21

25277

28

25335

30

25302

34

25258

35

25274

21

25287

28

25336

30

25307

35

25162

35

25275

21

25328

28

25337

30

25326

35

25164

35

25276

21

25329

28

25338

30

25328

35

25166

35

25277

21

25342

28

25339

30

25329

35

25170

35

25281

21

25356

29

25167

30

25330

35

25173

35

25286

24

25227

29

25178

30

25341

35

25178

35

25287
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35

25289

37

25281

40

25276

41

25339

43

25274

35

25296

37

25286

40

25277

41

25353

43

25275

35

25299

37

25292

40

25310

41

25358

43

25276

35

25302

37

25327

40

25311

41

25360

43

25277

35

25307

38

25164

41

25160

42

25164

43

25292

35

25308

38

25205

41

25161

42

25188

43

25308

35

25309

38

25222

41

25162

42

25190

43

25309

35

25322

38

25223

41

25164

42

25191

43

25357

35

25331

38

25239

41

25187

42

25192

44

25168

35

25332

38

25282

41

25199

42

25199

44

25188

35

25333

38

25286

41

25205

42

25237

44

25190

35

25340

38

25287

41

25214

42

25239

44

25191

35

25341

38

25331

41

25215

42

25243

44

25192

35

25343

38

25332

41

25230

42

25244

44

25197

35

25344

38

25358

41

25236

42

25246

44

25211

35

25353

39

25166

41

25239

42

25247

44

25234

35

25357

39

25180

41

25242

42

25259

44

25236

35

25361

39

25181

41

25243

42

25273

44

25237

35

25362

39

25222

41

25244

42

25282

44

25274

36

25198

39

25223

41

25246

42

25323

44

25275

36

25200

39

25224

41

25247

42

25327

44

25276

36

25201

39

25239

41

25269

42

25353

44

25277

36

25202

39

25282

41

25273

42

25358

44

25306

36

25203

39

25296

41

25274

42

25360

44

25353

36

25238

39

25302

41

25275

43

25198

45

25239

36

25239

39

25360

41

25276

43

25200

45

25241

36

25243

40

25166

41

25277

43

25201

45

25243

36

25244

40

25180

41

25286

43

25202

45

25244

36

25246

40

25181

41

25331

43

25204

45

25246

36

25247

40

25188

41

25332

43

25206

45

25247

36

25281

40

25190

41

25333

43

25226

45

25323

36

25355

40

25191

41

25334

43

25239

45

25333

37

25239

40

25192

41

25335

43

25252

37

25263

40

25226

41

25336

43

25253

37

25265

40

25274

41

25337

43

25260

37

25271

40

25275

41

25338

43

25270

580 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)

(111)

(210)

Abbott Medical Optics Inc.

25208

MK/T/ 2016/1096

Abbott Molecular Inc.

25235

MK/T/ 2015/1309

Aflofarm Farmacija Polska Sp. z o.o.

25196

MK/T/ 2016/1136

ALDI GmbH & Co. KG

25361

MK/T/ 2017/22

Amazon Europe Core S.à r.l.

25358

MK/T/ 2017/14

ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.

25207

MK/T/ 2016/1028

ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.

25206

MK/T/ 2016/1029

Bayer Consumer Care AG

25266

MK/T/ 2016/1246

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate Services
(Cayman) Limited

25188

MK/T/ 2016/872

25190

MK/T/ 2016/873

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate Services
(Cayman) Limited

25191

MK/T/ 2016/874

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate Services
(Cayman) Limited

25192

MK/T/ 2016/875

BMJ Industries FZCO

25186

MK/T/ 2016/895

British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited

25165

MK/T/ 2015/1258

Castrol Limited (A company organized and existing under the laws of
England & Wales)

25261

MK/T/ 2016/1243

Ciech Sarzyna Spolka Akcyjna

25185

MK/T/ 2016/148

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation

25159

MK/T/ 2016/1027

COLOMBINA S.A.

25330

MK/T/ 2013/911

25224

MK/T/ 2016/654

Dow AgroSciences LLC
(Delaware limited liability company)

25321

MK/T/ 2016/868

DreamWorks Animation L.L.C.

25230

MK/T/ 2016/679

ENRICO GIOTTI S.P.A.

25220

MK/T/ 2016/969

ENRICO GIOTTI S.P.A.

25221

MK/T/ 2016/970

Exelixis, Inc.

25283

MK/T/ 2016/1095

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

25263

MK/T/ 2016/1244

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

25265

MK/T/ 2016/1245

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB

25183

MK/T/ 2016/881

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB

25182

MK/T/ 2016/898

Genetics Institute, LLC

25195

MK/T/ 2016/1128

GlaxoSmithKline Biologicals S.A

25294

MK/T/ 2016/170

GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA

25217

MK/T/ 2016/1123

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate Services
(Cayman) Limited

DOLLAR RENT A CAR, INC.a corporation organized and existing under the
laws of the State of Oklahoma
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KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON
GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON

25225

MK/T/ 2016/1124

Hard Rock Limited

25322

MK/T/ 2014/212

HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

25293

MK/T/ 2015/1014

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

25248

MK/T/ 2016/939

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

25316

MK/T/ 2016/236

Hyatt International Corporation

25260

MK/T/ 2016/921

INCI DERI MAMULLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

25267

MK/T/ 2016/1254

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

25232

MK/T/ 2016/646

Jaguar Land Rover Limited

25280

MK/T/ 2017/4

John Masters Organics, Inc

25299

MK/T/ 2016/697

John Masters Organics, Inc. Corporation New York

25233

MK/T/ 2016/696

LABORATORIO ALDO-UNION, S.L.

25264

MK/T/ 2016/1154

LABORATORIO ALDO-UNION, S.L.

25340

MK/T/ 2016/1155

NEOSTRATA COMPANY, INC.

25189

MK/T/ 2016/1011

Novartis AG

25301

MK/T/ 2015/450

Novartis AG

25313

MK/T/ 2016/150

Novartis AG

25315

MK/T/ 2016/151

NOVARTIS AG

25312

MK/T/ 2016/201

NOVARTIS AG

25319

MK/T/ 2016/203

NOVARTIS AG

25314

MK/T/ 2016/204

NOVARTIS AG

25318

MK/T/ 2016/205

NOVARTIS AG

25320

MK/T/ 2016/222

NOVARTIS AG,

25317

MK/T/ 2016/1187

Orexigen Therapeutics, Inc., a Delaware corporation

25306

MK/T/ 2016/890

Philip Morris Brands Sarl

25258

MK/T/ 2016/1241

Philip Morris Brands Sàrl

25169

MK/T/ 2016/1152

Przedsiebiorstwo farmaceutyczne Lek-Am Sp. z.o.o.

25240

MK/T/ 2016/592

RAFARM S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY

25354

MK/T/ 2016/1248

Red Bull GmbH

25171

MK/T/ 2016/906

Rowa Pharmaceuticals Limited

25251

MK/T/ 2016/1099

Rowa Pharmaceuticals Limited

25250

MK/T/ 2016/1100

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

25172

MK/T/ 2015/1021

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek

25163

MK/T/ 2016/102

Stafford-Miller (Ireland) Limited

25194

MK/T/ 2016/1149

Takeda Pharmaceutical Company Limited

25228

MK/T/ 2016/681

The Coca-Cola Company

25348

MK/T/ 2012/313

The Coca-Cola Company

25349

MK/T/ 2012/315

The Coca-Cola Company

25350

MK/T/ 2012/349

The Coca-Cola Company

25351

MK/T/ 2012/387

The Coca-Cola Company

25352

MK/T/ 2012/397

Toto Limited

25305

MK/T/ 2015/1006

Tрговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и
др. увоз-извоз ДОО

25345

MK/T/ 2009/806

Unilever N.V.

25304

MK/T/ 2015/967
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Unilever N.V.

25303

MK/T/ 2015/968

UNION Sh.p.k.

25362

MK/T/ 2016/698

UNION Sh.p.k.

25344

MK/T/ 2016/700

UNION Sh.p.k.

25343

MK/T/ 2016/701

UNION Sh.p.k.

25341

MK/T/ 2016/702

UNION Sh.p.k.

25342

MK/T/ 2016/703

Venator Materials Corporation (a Delaware Corporation)

25288

MK/T/ 2016/1122

Verizon Trademark Services LLC

25239

MK/T/ 2015/1133

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

25271

MK/T/ 2016/1268

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

25272

MK/T/ 2016/1269

Zimmer, Inc. (a corporation of the state Delaware)

25234

MK/T/ 2016/676

Zoetis Services LLC

25197

MK/T/ 2016/1145

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување

25355

MK/T/ 2016/1258

Адвокат Маја Ристова

25333

MK/T/ 2016/1126

Анастасија Трајковска

25310

MK/T/ 2016/1120

Анастасија Трајковска

25311

MK/T/ 2016/1121

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје

25268

MK/T/ 2016/158

Богоја Блажески

25257

MK/T/ 2016/805

ВАУРОН ДОО СКОПЈЕ

25324

MK/T/ 2016/1143

Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје

25327

MK/T/ 2016/133

Гранап ГНП дооел Скопје

25226

MK/T/ 2016/1102

Гранап ГНП дооел Скопје

25166

MK/T/ 2016/1108

ДПТУ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје

25231

MK/T/ 2012/1301

ДПТУ Терзи-Компани ДООЕЛ

25262

MK/T/ 2016/1131

25229

MK/T/ 2016/1103

Друштво за информатичка технологија ИНПЛЕЕР ХУБ ДООЕЛ Скопје

25323

MK/T/ 2016/1104

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

25334

MK/T/ 2016/1081

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

25335

MK/T/ 2016/1111

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

25336

MK/T/ 2016/1113

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

25337

MK/T/ 2016/1116

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

25338

MK/T/ 2016/1118

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

25339

MK/T/ 2016/1119

Друштво за продукција и маркетинг ИМИКА ДОО увоз-извоз Скопје

25170

MK/T/ 2016/211

Друштво за проектирање и дизајнирање СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

25168

MK/T/ 2016/1150

Друштво за производство и трговија „АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје

25255

MK/T/ 2015/643

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

25284

MK/T/ 2016/1089

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски

25285

MK/T/ 2016/1090

Друштво за графичка дејност трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ
ДООЕЛ Скопје
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проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

25249

MK/T/ 2016/1091

Друштво за производство услуги и трговија КОЛАЧИЊАТА НА МАМА
ДООЕЛ Скопје

25216

MK/T/ 2016/354

Друштво за производство, промет и услуги МЕТАМЕДИКО ДООЕЛ
Скопје

25353

MK/T/ 2016/1247

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ
ЛПГ ДООЕЛ Скопје

25180

MK/T/ 2016/885

25181

MK/T/ 2016/886

Друштво за производство, трговија и услуги БИОНОВА ДОО Скопје

25177

MK/T/ 2016/901

Друштво за производство, трговија и услуги БИОНОВА ДОО Скопје

25176

MK/T/ 2016/902

Друштво за производство, трговија и услуги БИОНОВА ДОО Скопје

25175

MK/T/ 2016/903

Друштво за производство, трговија и услуги БИОНОВА ДОО Скопје

25174

MK/T/ 2016/904

Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ

25278

MK/T/ 2017/2

Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ

25279

MK/T/ 2017/3

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

25269

MK/T/ 2016/1255

Друштво за производство, трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија

25167

MK/T/ 2016/1097

Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ
извоз-увоз Велес

25329

MK/T/ 2016/864

Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ
извоз-увоз Велес

25328

MK/T/ 2016/865

Друштво за производство, трговија и услуги, консалтинг и инженеринг
Алфа Аудио ДООЕЛ

25286

MK/T/ 2016/1109

Друштво за трговија и услуги ДелЦо ДООЕЛ Скопје

25282

MK/T/ 2011/921

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје

25222

MK/T/ 2016/1132

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје

25223

MK/T/ 2016/1133

Друштво за трговија и услуги НУРОЛ ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје

25292

MK/T/ 2016/894

Друштво за трговија и услуги СТЕНСО-МАК ДОО увоз-извоз Скопје

25227

MK/T/ 2016/1078

Друштво за трговија ЛАЛИДЈА ДООЕЛ Скопје

25356

MK/T/ 2017/5

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје

25178

MK/T/ 2016/851

25162

MK/T/ 2016/1039

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

25360

MK/T/ 2017/21

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ
Скопје

25252

MK/T/ 2016/1114

25253

MK/T/ 2016/1115

Друштво за управување со имоти ФАСИЛИТИ МЕНАЏМЕНТ
СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје

25281

MK/T/ 2016/1125

ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

25204

MK/T/ 2016/1147

Занаетчија Пекара ВАТАША Сузана Митовска Скопје

25357

MK/T/ 2016/1151

Здружение за ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП Скопје

25241

MK/T/ 2015/1168

Здружение на граѓани за подршка и промоција на културата КОНТИНЕО
2020 Скопје

25205

MK/T/ 2016/1153

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги РАПИД ГАС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА
ЕКСПОРТ ДОО Скопје

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ
Скопје
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Зонел Софтвер

25259

MK/T/ 2016/245

ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска
комора

25243

MK/T/ 2016/551

ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска
комора

25244

MK/T/ 2016/552

ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска
комора

25246

MK/T/ 2016/708

ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска
комора

25247

MK/T/ 2016/709

КАМ ДОО

25300

MK/T/ 2016/638

КАМ ДОО

25302

MK/T/ 2016/402

Клик Консалтинг увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

25273

MK/T/ 2016/774

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје

25211

MK/T/ 2015/926

КОЖУВЧАНКА ДОО

25218

MK/T/ 2016/938

КОЖУВЧАНКА ДОО

25296

MK/T/ 2016/198

Комора на извршители на Република Македонија

25187

MK/T/ 2016/900

25238

MK/T/ 2016/544

ЛЕНСМАК ДООЕЛ

25193

MK/T/ 2016/1129

МАКПРОГРЕС ДОО

25179

MK/T/ 2016/905

Марија КАРАЕВА

25160

MK/T/ 2016/1056

Марија КАРАЕВА

25161

MK/T/ 2016/1057

МЏ РОБИН ДОО

25256

MK/T/ 2015/765

Небојша Златевски

25326

MK/T/ 2016/143

НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша

25307

MK/T/ 2015/965

Нивидиса-трејд дооел

25270

MK/T/ 2016/1259

НИМЕКС ДОО - Скопје

25210

MK/T/ 2016/1105

НИМЕКС ДОО - Скопје

25213

MK/T/ 2016/1106

Огнен Узуновски

25214

MK/T/ 2016/1087

Огнен Узуновски

25215

MK/T/ 2016/1088

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

25298

MK/T/ 2016/854

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

25291

MK/T/ 2016/934

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

25289

MK/T/ 2016/935

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

25290

MK/T/ 2016/955

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб

25274

MK/T/ 2017/6

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб

25275

MK/T/ 2017/7

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб

25276

MK/T/ 2017/8

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб

25277

MK/T/ 2017/9

ПЗО - ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ - СРЦЕ Скопје

25237

MK/T/ 2015/273

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.

25295

MK/T/ 2015/146

Приватна здравствена организација - ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ
БОЛЕСТИ - СРЦЕ Скопје

25236

MK/T/ 2015/272

Сашо Спасовски

25219

MK/T/ 2016/986

Сетек Се од Техника ДООЕЛ

25287

MK/T/ 2016/1077

СИНАНИ НИМЕТУЛА

25173

MK/T/ 2016/858

СНЕЖАНА СТАНОЈКОВИЌ and СЛОБОДАН СТОЈКОВСКИ

25184

MK/T/ 2016/899

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД- Друштво за неживотно осигурување
Скопје
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Сојуз на стопански комори на Македонија

25199

MK/T/ 2016/1025

Соколовиќ Будимир

25308

MK/T/ 2016/1093

Соколовиќ Будимир

25309

MK/T/ 2016/1094

СПАСЕВСКИ АЛЕН and ИЧЕВ ДУШКО

25242

MK/T/ 2016/550

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

25198

MK/T/ 2016/1138

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

25200

MK/T/ 2016/1139

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

25201

MK/T/ 2016/1140

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

25202

MK/T/ 2016/1141

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

25203

MK/T/ 2016/1142

Тhe Procter & Gamble Company

25212

MK/T/ 2015/932

Трговско друштво НОВАТВ ВЕБ ДОО Скопје

25164

MK/T/ 2015/1180

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

25332

MK/T/ 2016/1134

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

25331

MK/T/ 2016/1135

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

25347

MK/T/ 2011/897

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

25346

MK/T/ 2011/892

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25254

MK/T/ 2016/1098

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25359

MK/T/ 2017/19

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25325

MK/T/ 2016/172

ФИТОФАРМ

25297

MK/T/ 2016/870

ХД-ЕНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

25209

MK/T/ 2016/1086

ПРОМЕНИ
(111) 562
(732) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US
(111) 3132
(732) OSHKOSH B'GOSH INC.
3438 Peachtree Road NE, Suite 1800 Atlanta,
Georgia 30326, US

ул. Леринска бр. 57Г/1-10, 1000, Скопје, MK
(111) 3465
(732) TAB MAK doo Probistip
Ul.JNA br. 50, Probistip, MK
(111) 1850
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo msto, SI

(111) 3133
(732) OSHKOSH B'GOSH INC.
3438 Peachtree Road NE, Suite 1800 Atlanta,

(111) 6103
(732) Yves Saint Laurent Parfums

Georgia 30326, US

7 Avenue George V, 75008 Paris, FR

(111) 3134
(732) OSHKOSH B'GOSH INC.
3438 Peachtree Road NE, Suite 1800 Atlanta,
Georgia 30326, US

(111) 6686
(732) LG Corp.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,
Korea 150-721, KR

(111) 5820

(111) 6650

(732) Алексовска Ирена

(732) БЕЛОПИТОВ АД
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Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

Столичана, реон Искар, Софија, BG
(111) 2894
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 12894
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) 7761
(732) Generale Biscuit
6 Av Reaumur, 92140 Clamart, FR

(111) 12895
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) 9198
(732) CORREVIO LLC
Navy Yard Corporate Center, One Crecent
Drive, Suite 400, Philadelphia, Pennsylvania,
19112, US

(111) 12896
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) 9607
(732) HEMPEL A/S

(111) 12879
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

Lundtoftegaardsvej 91, DK-2800 Kongens
Lyngby, DK

industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) 9821
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC
601 W.26th St.,6th Floor, NEW YORK, NY
10001, US

(111) 12897
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) 11834
(732) BRF Singapore Foods PTE Limited
8 Marina Boulevard, # 05-02, Marina Bay
Financial Centre, 018981, SG

(111) 12898
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) 12750
(732) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US

(111) 15486
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги „КРИСТАЛ КОМПАНИ“ ДОО експортимпорт

(111) 12752
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH
Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE

ул. Кочо Зози бр. 87, Гостивар, MK

(111) 12892
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) 12684
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр.2, 1000, Скопје, MK
(111) 12683

(111) 12893
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Трговски марки
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ул. 810 бр.2, 1000, Скопје, MK
(111) 12682
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр.2, 1000, Скопје, MK
(111) 10861
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр.2, 1000, Скопје, MK
(111) 16099
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр.2, 1000, Скопје, MK
(111) 12600
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр.2, 1000, Скопје, MK
(111) 12601
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр.2, 1000, Скопје, MK
(111) 12921
(732) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES,
LLC
1105 North Market Street, Suite 1217,
Wilmington, Delaware 19801, US
(111) 12991
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

(111) 15136
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги „КРИСТАЛ КОМПАНИ“ ДОО експортимпорт
ул. Кочо Зози бр. 87, Гостивар, MK
(111) 14115
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги „КРИСТАЛ КОМПАНИ“ ДОО експортимпорт
ул. Кочо Зози бр. 87, Гостивар, MK
(111) 14834
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK
(111) 16034
(732) Murad, Inc.
2121 Park Place, First Floor, El Segundo,
California 90245, US
(111) 16217
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK
(111) 16216
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK
(111) 16215
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 13757
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги „КРИСТАЛ КОМПАНИ“ ДОО експорт-

(111) 16214
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

импорт
ул. Кочо Зози бр. 87, Гостивар, MK

(111) 16218
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(732) Акционерско друштво за производство

(732) Акционерско друштво за производство

и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 16213
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 17426
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 16212
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 17639
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 16223
(732) Акционерско друштво за производство

(111) 19042
(732) Акционерско друштво за производство

и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 16222
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје

(111) 17886
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 16221
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 17887
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(111) 16220

(111) 19126

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

(111) 16219
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK
(111) 16165
Трговски марки

(111) 19105
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK
(111) 18845
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
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ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK
(111) 19842
(732) Aventisub LLC, a Delaware corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US
(111) 19787
(732) Друштво за неживотно осигурување
Кроација Осигурување АД Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 20, кат 2, Скопје,
Центар, MK
(111) 20398
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK
(111) 20399
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

(111) 20983
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK
(111) 20662
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK
(111) 20665
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK
(111) 25299
(732) John Masters Organics, Inc
575 Market Street, Suite 800, San Francisco,
CA 94105, US

ПРЕНОС
(111) 5820

Chamerstrasse 176, CH-6300 Zug, CH

(732) Јана БОЖИНОВСКА
ул. 20-ти Октомври бр. 40-3, 1000,

(111) 6621

Скопје, MK

(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd

(111) 2813

9-19, Shimoshinjo 3-chome,
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka

(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd
9-19, Shimoshinjo 3-chome,

533-8651, JP

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka
533-8651, JP

(111) 5912
(732) HFC Prestige International
Operations Switzerland Sarl

(111) 5972
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd

Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 PetitLancy, CH

9-19, Shimoshinjo 3-chome,
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka

(111) 4639
(732) Seco Tools Inc.

533-8651, JP

2805 Bellingham Drive, Troy, Michigan
48083, US

(111) 6075
(732) Cardiome International AG
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(732) Seco Tools Inc.

(111) 10167

2805 Bellingham Drive, Troy, Michigan

(732) Unilever BCS IP Nederland

48083, US

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(111) 4639
(732) Seco Tools Inc.

(111) 10341
(732) Unilever BCS IP Nederland

2805 Bellingham Drive, Troy, Michigan
48083, US

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL
(111) 12172

(111) 8755
(732) Merial, Inc.

(732) Unilever BCS IP Nederland
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

3239 Satellite Boulevard Duluth, Georgia
30096, US

(111) 11019

(111) 8958

(732) Unilever BCS IP Nederland
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(732) MERIAL
29 avenue Tony Garnier 69007 LYON, FR

(111) 14556
(732) Bojan Stevanovic

(111) 8568
(732) Unilever BCS IP Nederland

Bulevar Kralja Aleksandra 201, Beograd,
RS

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL
(111) 13657
(111) 8351

(732) Unilever BCS IP Nederland

(732) Unilever BCS IP Nederland
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(111) 9198

(111) 13639
(732) British American Tobacco Western

(732) Cardiome International AG
Chamerstrasse 176, CH-6300 Zug, CH

Europe Commercial Trading Limited
Globe House, 1 Water Street, London,
WC2R 3LA, GB

(111) 8825
(732) Unilever BCS IP Nederland

(111) 16375

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(732) British American Tobacco Western
Europe Commercial Trading Limited

(111) 8752
(732) Unilever BCS IP Nederland

Globe House, 1 Water Street, London,
WC2R 3LA, GB

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL
(111) 9821

(111) 18937
(732) Nine West Development LLC

(732) Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam,

1411 Broadway, New York, NY 10018, US

NL

(111) 19247
(732) Nine West Development LLC

Трговски марки
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1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 24161
(732) British American Tobacco Western

(111) 18963
(732) Nine West Development LLC

Europe Commercial Trading Limited
Globe House, 1 Water Street, London,

1411 Broadway, New York, NY 10018, US

WC2R 3LA, GB

(111) 21907
(732) British American Tobacco Western

(111) 25165
(732) British American Tobacco Western

Europe Commercial Trading Limited

Europe Commercial Trading Limited

Globe House, 1 Water Street, London,
WC2R 3LA, GB

Globe House, 1 Water Street, London,
WC2R 3LA, GB

СПОЈУВАЊЕ
(111) 562
(732) Zoetis Services LLC

(732) Unilever BCS Europe B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US
(111) 3465

(111) 10167
(732) Unilever BCS Europe B.V.

(732) TAB MAK doo Probistip
Ul. Makedonski Revolucioneri br. 50,

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

Probištip, MK

(111) 10341
(732) Unilever BCS Europe B.V.

(111) 8277

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(732) Perdigao S.A.
Av. Escola Politecnica, n 760 - Jaguare,

(111) 12172

Sao Paulo, BR

(732) Unilever BCS Europe B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) 8568
(732) Unilever BCS Europe B.V.

(111) 11019

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(732) Unilever BCS Europe B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) 8351
(732) Unilever BCS Europe B.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(111) 12750
(732) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US

(111) 8825
(732) Unilever BCS Europe B.V.

(111) 13657

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(732) Unilever BCS Europe B.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(111) 8752
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(111) 19842
(732) Aventis Holdings Inc., a Delaware

(111) 23671

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

Delaware 19807, US

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

(111) 19842
(732) Aventisub LLC., a Delaware

(111) 23670

corporation

(732) Друштво за комуникациски услуги

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

(111) 20876
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

(111) 23665
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

ОГРАНИУВАЊЕ НА КЛАСИ
(111) 18166
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 30 смеса за инстант пире од компир
кл. 35 услуги при продажба со инстант пире на големо и мало

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 24712 MK/T/ 2016/430

ОБНОВУВАЊА
(111) 1868

(186) 08/07/2025

(111) 1888

(186) 08/07/2025

(111) 5820

(186) 22/08/2024

(111) 1407

(186) 12/07/2025

(111) 4303

(186) 29/06/2026

(111) 1742

(186) 01/07/2025

(111) 1850

(186) 16/01/2025
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(111) 2813

(186) 25/03/2026

(111) 5885

(186) 10/03/2025

(111) 5972

(186) 04/04/2025

(111) 6288

(186) 04/04/2025

(111) 5967

(186) 04/04/2025

(111) 5969

(186) 04/04/2025

(111) 5970

(186) 04/04/2025

(111) 5997

(186) 12/04/2025

(111) 6102

(186) 04/05/2025

(111) 6103

(186) 04/05/2025

(111) 6051

(186) 22/05/2025

(111) 6028

(186) 02/06/2025

(111) 6831

(186) 20/06/2025

(111) 6686

(186) 23/06/2015

(111) 6687

(186) 23/06/2025

(111) 6447

(186) 30/06/2025

(111) 6075

(186) 30/06/2025

(111) 6277

(186) 11/07/2025

(111) 6276

(186) 11/07/2025

(111) 6275

(186) 11/07/2025

(111) 6274

(186) 11/07/2025

(111) 6273

(186) 11/07/2025

(111) 6272

(186) 11/07/2025

(111) 6271

(186) 11/07/2025

(111) 6616

(186) 11/07/2025

(111) 6834

(186) 17/07/2025

(111) 6837

(186) 17/07/2025

(111) 6501

(186) 28/07/2025

(111) 6502

(186) 28/07/2025

(111) 6550

(186) 08/08/2025

(111) 6838

(186) 21/08/2025

(111) 6650

(186) 01/09/2025

(111) 6621

(186) 04/09/2025

(111) 6476

(186) 13/09/2025

(111) 6533

(186) 13/10/2025

(111) 6534

(186) 13/10/2025
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(111) 6535

(186) 13/10/2025

(111) 6566

(186) 26/10/2025

(111) 6765

(186) 29/12/2025

(111) 5912

(186) 25/04/2025

(111) 4639

(186) 10/09/2025

(111) 2894

(186) 25/05/2025

(111) 2420

(186) 25/03/2026

(111) 4730

(186) 25/03/2026

(111) 4731

(186) 25/03/2026

(111) 4732

(186) 25/03/2026

(111) 8129

(186) 15/12/2026

(111) 6929

(186) 23/04/2026

(111) 6907

(186) 24/04/2026

(111) 7211

(186) 13/05/2026

(111) 8755

(186) 20/06/2026

(111) 9773

(186) 11/12/2016

(111) 7330

(186) 07/03/2027

(111) 7546

(186) 17/03/2027

(111) 7909

(186) 12/11/2027

(111) 8958

(186) 24/12/2027

(111) 8134

(186) 23/03/2008

(111) 10178

(186) 30/10/2020

(111) 10368

(186) 08/02/2021

(111) 12231

(186) 25/10/2024

(111) 12202

(186) 25/10/2024

(111) 14005

(186) 13/01/2025

(111) 12617

(186) 13/01/2025

(111) 12752

(186) 16/02/2025

(111) 13074

(186) 12/04/2025

(111) 14624

(186) 18/04/2025

(111) 12922

(186) 26/04/2025

(111) 12887

(186) 29/04/2025

(111) 14556

(186) 29/04/2025

(111) 12810

(186) 12/05/2025

(111) 12892

(186) 19/05/2025

(111) 12893

(186) 19/05/2025
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(111) 12894

(186) 19/05/2025

(111) 12895

(186) 19/05/2025

(111) 12896

(186) 19/05/2025

(111) 12879

(186) 19/05/2025

(111) 12897

(186) 19/05/2025

(111) 12898

(186) 19/05/2025

(111) 12904

(186) 24/05/2025

(111) 14210

(186) 26/05/2025

(111) 15486

(186) 27/05/2025

(111) 12684

(186) 06/06/2025

(111) 12683

(186) 06/06/2025

(111) 12682

(186) 06/06/2025

(111) 10861

(186) 06/06/2025

(111) 16099

(186) 06/06/2025

(111) 14557

(186) 08/06/2025

(111) 12600

(186) 10/06/2025

(111) 12601

(186) 10/06/2025

(111) 17688

(186) 22/06/2025

(111) 12921

(186) 23/06/2025

(111) 13098

(186) 27/06/2025

(111) 14278

(186) 05/07/2025

(111) 13092

(186) 05/07/2025

(111) 14558

(186) 12/08/2025

(111) 12988

(186) 17/08/2025

(111) 13276

(186) 20/09/2025

(111) 13892

(186) 24/09/2025

(111) 13284

(186) 27/09/2015

(111) 13235

(186) 04/11/2025

(111) 13236

(186) 04/11/2025

(111) 13237

(186) 04/11/2025

(111) 13238

(186) 04/11/2025

(111) 13158

(186) 07/11/2025

(111) 13156

(186) 07/11/2025

(111) 13163

(186) 17/11/2025

(111) 13162

(186) 17/11/2025

(111) 13657

(186) 08/05/2026
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(111) 13757

(186) 02/06/2026

(111) 13812

(186) 07/07/2026

(111) 15136

(186) 19/09/2026

(111) 14115

(186) 19/09/2026

(111) 17245

(186) 15/12/2026

(111) 14649

(186) 18/12/2026

(111) 14346

(186) 02/02/2027

(111) 16053

(186) 05/04/2027

(111) 14834

(186) 12/07/2027

(111) 14901

(186) 14/11/2027

(111) 15020

(186) 18/12/2017

Трговски марки
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за
идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
Индустриски дизајн
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(21) ID 2014/25

31 Декември 2017

(45) 31/12/2017
(22) 18/11/2014

(72) ДИМАНОВСКИ ВАНЃЕЛ and ПОПОВИЌ ИВАН
(73) ДИМАНОВСКИ ВАНЃЕЛ and ПОПОВИЌ ИВАН
ул. „Дане Крапчев“ бр. 2, 1000 Скопје, MK and ул. „Бриселска“ бр. 7/3-1, 1000 Скопје, M
(51) 13-03
(54) ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА НА ПРЕНОСНА ПРИКЛУЧНИЦА (РАЗДЕЛНИК)

Индустриски дизајн
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(21) ID 2015/20

(45) 31/12/2017
(22) 26/11/2015

(72) Цветкоски Гоце
(73) Цветкоски Гоце
ул. Сирма Војвода 3-13, 6000 Охрид, MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ
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(21) ID 2017/1

31 Декември 2017

(45) 31/12/2017
(22) 03/01/2017

(72) Петре Спасеновски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје,
ул. Вич бр. 24-15 Скопје - Карпош, MK
(51) 07-99
(54) "СТАПЧЕ"

(21) ID 2017/10

(45) 31/12/2017
(22) 19/06/2017

(72) Спасов Зоран
(73) Друштво за трговија и улсуги НОВА МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул. 11-ти Октомври бр. 33А, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 14-04
(54) "Графичко кориснички интерфејс"

Индустриски дизајн
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(21) ID 2017/12

(45) 31/12/2017

(22) 30/08/2017
(73) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп,
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500 Прилеп,, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) Шише
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(21) ID 2017/14

31 Декември 2017

(45) 31/12/2017
(22) 18/09/2017

(72) Антевски Горан
(73) Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје
бул. Кузман Јосифовски 8/2, Аеродром, Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 08-08
(54) Држачи и Спојница за закачување на сталажи

Индустриски дизајн
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Индустриски дизајн

31 Декември 2017
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(21) ID 2017/16

(45) 31/12/2017
(22) 09/10/2017

(72) Михајловски Славе
(73) Микрон-Пласт
ул. Полог бр. 16, Скопје, MK
(51) 25-01
(54) ДИСТАНЦЕР

606 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр.6/2017

(21) ID 2017/17

31 Декември 2017

(45) 31/12/2017
(22) 10/10/2017

(72) Зејнула Елези
(73) Друштво за производ,трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги
ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с. Скудриње, Маврово и Ростуша
Населено место вез уличен систем бр. 1 Скудиње, Маврово и Ростуша, MK
(51) 25-01
(54) ДИСТАНЦЕР

Индустриски дизајн
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(21) ID 2017/18

(45) 31/12/2017
(22) 12/10/2017

(72) Трајко Митрески
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "БОЈЛЕР"
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(21) ID 2017/19

(45) 31/12/2017
(22) 12/10/2017

(72) Трајко Митрески
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "БОЈЛЕР"

610 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр.6/2017

(21) ID 2017/20

31 Декември 2017

(45) 31/12/2017
(22) 12/10/2017

(72) Трајко Митрески
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо. Кичеец и Новаковски
Бул. "Македонски просветители" 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "БОЈЛЕР"

Индустриски дизајн
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Гласник Бр.6/2017

(21) ID 2017/21

31 Декември 2017

(45) 31/12/2017
(22) 03/11/2017

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) НИМЕТ ДООЕЛ Скопје,
ул. Јадранска магистрала бр. 27, Скопје, MK
(74) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
ул.27 март бр.14, 1000 Скопје РМ
(51) 09-01
(54) "Шише"

Индустриски дизајн
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)

(21)

13-03

MK/I/ 2014/25

09-01

MK/I/ 2015/20

07-99

MK/I/ 2017/1

14-04

MK/I/ 2017/10

09-01

MK/I/ 2017/12

08-08

MK/I/ 2017/14

25-01

MK/I/ 2017/16

25-01

MK/I/ 2017/17

23-03

MK/I/ 2017/18

23-03

MK/I/ 2017/19

23-03

MK/I/ 2017/20

09-01

MK/I/ 2017/21

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

ДИМАНОВСКИ ВАНЃЕЛ and ПОПОВИЌ ИВАН

MK/I/ 2014/25

Друштво за производ,трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ТЕХНО
БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с. Скудриње, Маврово и Ростуша

MK/I/ 2017/17

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје,

MK/I/ 2017/1

Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје

MK/I/ 2017/14

Друштво за трговија и улсуги НОВА МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/I/ 2017/10

Микрон-Пласт

MK/I/ 2017/16

НИМЕТ ДООЕЛ Скопје,

MK/I/ 2017/21

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп,

MK/I/ 2017/12

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ
ДОО

MK/I/ 2017/18

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ
ДОО

MK/I/ 2017/19

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ
ДОО

MK/I/ 2017/20

Цветкоски Гоце

MK/I/ 2015/20

616 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

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

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(11) 806

(45) 31/12/2017

(21) ID 2016/10

(22) 07/09/2016

(18) 07/09/2021
(72) Мартина Тапарчевска Наумовски (ул. Македонска Војска бр. 38-1/059 Скопје - Ѓорче
Петров, 1000)
(73) Мартина Тапарчевска Наумовски
ул. Македонска Војска бр. 38-1/059 Скопје - Ѓорче Петров, 1000 Македонија,
(51) 02-03
(54) Трака со ушници
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Индустриски дизајн

31 Декември 2017

Гласник Бр. 6/2017

(11) 805

(45) 31/12/2017

(21) ID 2017/8

(22) 03/04/2017

(18) 03/04/2022
(72) Михајловска Лидија (ул. Никола Добровиќ, 6/2/27, 1000 Скопје,)
(73) ДППУ „АКВА БАР“ ДОО увоз-извоз,
ул. Благоја Стефковски бр. 40, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
(51) 07-99
(54) Сталак за контејнери за течност

Индустриски дизајн
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31 Декември 2017

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)

(11)

02-03

806

07-99

805

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
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(73)

(11)

(21)

Мартина Тапарчевска Наумовски

806

MK/I/ 2016/10

ДППУ „АКВА БАР“ ДОО увоз-извоз,

805

MK/I/ 2017/8

Индустриски дизајн

31 Декември 2017

Гласник Бр. 6/2017

ОБНОВУВАЊА
(111) 476

(186) 20/09/2020

(111) 722

(186) 19/04/2022

(111) 717
(111) 723

(186) 19/04/2022
(186) 20/04/2022

(111) 724
(111) 725

(186) 20/04/2022
(186) 20/04/2022

(111) 712

(186) 02/05/2022

(111) 726

(186) 20/07/2022

Индустриски дизајн
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31 Декември 2017

Гласник Бр. 6/2017

211. Весна Јовановска, адвокат
ул. 1737 бр. 32/1-28
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 219-176
e-mail: vesna_982@yahoo.com

212. Сања Ѓорѓиева
ул. 11 Октомври бр. 25/708
1000 Скопје
Република Македонија
телефон. 078 430 703
e-mail: sanjagj@gmail.com

131. Петре ШИЛЕГОВ, адвокат
ул. “К.Ј.Питу” бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2469 - 777
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk

68. Билјана ПАНОВА, адвокат
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 309 18 36; 02 309 18 37; 02 309 18 38
факс: 02 308 62 11
моб. 070 22 55 27
е-маил: panova@panova.com.mk
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Застапници

