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

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

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

(51) A 47C 11/00
(11) 9276

(13) А

што, при временски непогоди (дожд, снег,

(21) 2018/246

(22) 26/03/2018

град) со помош на механизмот за ротација
(3) со притиснување на копчето за

(45) 30/06/2019
(30) П20180246 26/03/2018 MK
(73) Русевски Иван; Христијан Пешов;

ротација (4) клупата самостојно се ротира
за 180 степени, воедно се чисти и може

Јана Мицевска and Елена Наскова ул.
Македонија 22 3/2, MK; , MK; , MK and ,

повторно да се седне на нејзе, притоа на
помошниот дел на клупата (2) се наоѓа

MK

местото за напојување (5), каде секој може

(72) Русевски Иван; Христијан Пешов; Јана
Мицевска and Елена Наскова
(54) ПАМЕТНА КЛУПА

да го напои својот уред, исто така на
помошниот дел(2) се наоѓа рекламниот
екран (6) кој служи за рекламирање на
голем број компании.

(57) Паметната клупа има основен дел (1)
во форма на седечкиот дел од обична
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проектор кој проектира слика(8) на платно

(51) G 06F 3/048
(11) 9325

(13) А

или тврда површина. Камерата (4) ја

(21) 2018/426

(22) 23/05/2018

снима сликата од површината (9) и преку
апликација се врши преземање за да се

(45) 30/06/2019
(30) П2018-426 23/05/2018 MK
(73) ДПТУ „ИНТЕРАКТИВНА ИДНИНА“

направи препознавање на генерираната
контура. Откога ќе ги препознае краевите

Увоз-Извоз ДООЕЛ Кавадарци ул.
„Јован Планински“ бр. 10 Кавадарци,

на контурата во нашиот случај сина рамка
генерирана од апликацијата која е

MK

изработена за минијатурниот компјутер

(72) Димитрија Ангелков
(54) НАПРЕДНА ПАМЕТНА

(11), се активира филтерот со
придвижување од горе на долу. Потоа кога

ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА СО
АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА

со инфрацрвениот маркер (2) ќе пуштиме
светлина на површината на која работиме

КАЛИБРАЦИЈА

(1) преку филтерот ќе помине само

(57) Напредната паметна интерактивна
табла со автоматски систем за

инфрацрвената светлина активирана од
лед диодата (5). Компјутерската

калибрација (1) е техничко решение кое
овозможува примена во сите научни

апликацијата инсталирана во
минијатурниот компјутер (11) преку видео

области каде е потребен напреден приказ
на податоците и формите кои се користат

техники, алгоритами и математички
техники ќе ја пресмета точната позиција

и настаните кои се активираат преку овој

каде треба да се појави позицијата за

систем. Комбинацијата помеѓу механички
подвижен филтер (3), камера (4),

компјутерското глувче. Преку откривање
на точната позиција апликацијата ќе

инфрацрвен светлосен маркер (2) и
апликација за персонален компјутер

активира настан лритискање на лев клик.
Се додека има светлина на површината

овозможува интерактивна површина (1)
која се одликува со голема брзина на

(1) ќе биде активиран настанот лев клик,
кога светлината ке престане тогаш се
активира настан компјутерско лев клик во

одѕив и прецизност. Уредот кој се опишува
во овој патент ке се поставува во
непосредна близина на монитор, екран(1),

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

(51)
8G06F3/048
8A47C11/00

(51) основен
8G06F3/048
8A47C11/00

(11) (13)
9325 A
9276 A

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

(73)
ДПТУ „ИНТЕРАКТИВНА ИДНИНА“ УвозИзвоз ДООЕЛ Кавадарци
Елена Наскова

(51)

(11)

G 06F 3/048
A 47C 11/00

MK/P/2018/0426
MK/P/2018/0246

(13)
A
A

ПРОМЕНИ
(11) 2886
(73) Bavarian Nordic A/S
Hejreskovvej 10 A, 3490 Kvistgaard,, DK

ПРЕСТАНОК
(11) 876
(73) SANOFI-AVENTIS
174, Aventis de France, 75013 Paris, FR

(11) 1080
(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
67056 Ludwigshafen, DE

(11) 1071
(73) Nycomed GmbH

(11) 1308

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz,
DE

(73) Biotempt B.V.
Hoge Linthorst 1 / 7958 NZ Koekange , NL
5
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(11) 2862
(11) 1395

(73) AstraZeneca AB

(73) Sepracor Inc.
Marlborough, MA 01752, US

151 85 Sodertalje , SE

(11) 2232

(11) 3653
(73) Teijin Limited

(73) Ottawa Health Research Institute
725 Parkdale Avenue Ottawa, Ontario K1Y

6-7, Minami-hommachi 1-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0054, JP

4E9, CA
(11) 2460

(11) 3993
(73) Teijin Limited

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

6-7, Minami-hommachi 1-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0054, JP

(11) 3106

(11) 4484

(73) МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ

(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

бул."Јане Сандански" бр.109-5/26, 1000
Скопје, MK

Rahway, NJ 07065, US

ПРЕНОС
(11) 1589
(73) Covis Pharma B.V.

(11) 5786

Grafenauweg 12, CH-6300 Zug,, CH

(73) Hengelhoef Concrete Joints NV

(11) 1896

Hengelhoefstraat 158, Zone B1 3600 Genk,
BE

(73) Covis Pharma B.V.
Grafenauweg 12, CH-6300 Zug,, CH

(11) 8975

(11) 5168

(73) ADIENNE Pharma & Biotech SA
Via Zurigo 46 6900 Lugano , CH

(73) Covis Pharma B.V.
Grafenauweg 12, CH-6300 Zug,, CH
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(51) C 21D 1/25, C 21D 9/10, C 22C 38/22,

тежина, изработено од обликуван

F 41A 21/20

материјал кој што има хемиски состав,

(11) 9300
(21) 2017/932

(13) Т1
(22) 04/12/2017

изразен во mas.%, oд
Содржина
C
Si

(45) 30/06/2019
(30) AT20100000550 06/04/2010 AT

S
W
Минимална

(96) 17/03/2011 EP11450040.8
(97) 04/10/2017 EP2375212

Mn

P

Cr
Ti

Mo
Ni
As+ Sn+Sb

V
Fe

0,28
3,6

0,08
2

0,42

0,15
oстаток

(73) BÖHLER Edelstahl GmbH
Mariazellerstrasse 25 8605 Kapfenberg, AT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

Mаксимална
0,002

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Caliskanoglu, Devrim; Schweiger,

0,15
0,08
0,007
како и нечистотии неизбежни во тек на

Herbert and Siller, Ingo
(54) Цевка за огнени оружја

топење, при што термички подобрениот
материјал на цевките за проектили има

(57) 1 Цевката за проектили на огнени

цврстина од најмалку 46 дo 48 HRC.

оружја, нарочно на лично оружје со мала

има уште 5 патентни барања

(51) A 45D 40/02, A 45D 40/06, A 45D 40/04

(54) КАРМИН ЗА УСНИ

(11) 9299

(13) Т1

(21) 2017/933

(22) 04/12/2017
(45) 30/06/2019

0,36
4,4

0,26
8

0,35
<0,5

0,005
0,5

(57) 1 Уред за држање и употреба на
апликациoниот вметок (2), кој што го
опфаќа држачот (1) кој што има прва
шуплина за сместување на цевка која што
ја ограничува втората шуплина во која што

(96) 16/01/2014 EP14075004.3
(97) 06/09/2017 EP2896314

е сместен апликациониот вметок, при што
спомнатата цевка овозможува да

(73) Dr. ELSM Van Eekelen o/g BV Irene
Vorrinkplein 40 J 1506 WR Zaandam, NL

апликациониот вметок биде аксијално
прилагоден помеѓу позиција на неупотреба

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) McDonald, Methony Karen and Van

кој е сместен во внатрешноста на другата
шуплина и апликациона позиција на
најмалку делумно испустен од другата

Eekelen, Eugene Leonardus Stephanus
Marie
7
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шуплина, каде што држачот на првиот крај

апликациониот вметок, што затворувачот

опфаќа рачно подвижен затворач (4,5) кој

се протега се до површинскиот дел за

што првата шуплина ја затвора на
отворениот крај на цевката, а на

прифаќање, што цевката е поврзана со
прилагодувачките средства преку рачно

спротивниот друг крај опфаќа
прилагодувачки член (7) кој што е поврзан

разделени врзувачки средства поради
овозможување на цевката, исполнета или

со прилагодувачки средства (10-13) која
што можат да бидат и изработена се за

неисполнета со апликациониот вметок, да
биде рачно одстранлива од држачот, што

прилагодување на апликациониот вметок

aпликациониот вметок ја опфаќа

помеѓу позиција на неупотреба и
апликационата позиција, н а з н а ч е н со

апликационата супстанца и што помеѓу
затворувачот и отворениот крај на цевката

т о а, што држачот помеѓу
прилагодувачкиот член (7) и затворувачот

е предвидена гранична покривка (14), при
што спомнатата гранична покривка е

(4,5) има површински дел за прифаќање
(6) кој корисникот може да го држи во тек

непропустлива за апликационата
супстанца, и што првата шуплина може

на меѓусебно прилагодување на

повторно да се наполни со апликациониот

површинскиот дел за прифаќање (6) и
прилагодувачкиот дел за прифаќање на

вметок.
има уште 5 патентни барања

елементи (7) поради прилагодување на

8
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(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(51) B 29C 33/04
(11) 9301
(21) 2017/938

(13) Т1
(22) 11/12/2017

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) Axelsson, Robert and Franksson, Olof

(45) 30/06/2019
(30) EP14162238.1 28/03/2014 --

(54) КАЛАП ЗА ИНЕКЦИЈА, АЛАТ ЗА
МОДЕЛИРАЊЕ ИНЕКЦИЈА КОЈ СОДРЖИ

(96) 28/03/2014 EP14162238.1
(97) 27/09/2017 EP2923811

КАЛАП ЗА ИНЕКЦИЈА, ПОСТАПКИ ЗА
НЕГОВА УПОТРЕБА

(73) Plastics Unbound GmbH

(57) има уште патентни барања

Dufourstrasse 101 800 Zurich,, CH
(51) C 07H 13/06, A 61K 39/39
(11) 9302
(13) Т1

Everardus, Joannes, Peter, Maria;
TURKSTRA, Jouwert, Anne; KRIEK, Maria,

(21) 2017/944

Aldegonda, Jacoba; HOF, Robert, Patrick
and SCHAAPER, Wilhelmus, Martinus, Maria

(22) 11/12/2017
(45) 30/06/2019

(30) EP20100165707 11/06/2010 --

(54) ДЕРИВАТИ НА ТРИСАХАРИДИ, И

(96) 03/06/2011 EP11725217.1
(97) 29/11/2017 EP2580226

НИВНА УПОТРЕБА КАКО АДЈУВАНСИ
(57) 1 Употреба како адјуванси на

(73) Immunovo B.V.
Onderwijsboulevard 225 5223 DE 's-

деривати на трисахариди кои го опфаќаат
супституирано трисахаридното јазгро, при

Hertogenbosch, NL
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

што тоа трисахаридно јазгро е целосно
супституирано со групи на естери на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

мрсни киселини, и опционо една или

(72) VAN BREE, Johannes, Gernardus,
Mathias, Marie; SCHENKELAARS,

повеќе анјонски групи.
има уште 20 патентни барања
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(51) D 04B 1/26, A 41B 11/12, A 43B 17/18,

(54) НАЗУВКИ

A 43B 1/04, A 43B 13/22

(57) 1 Назувката (1) која што ја формира

(11) 9303
(21) 2017/945

(13) Т1
(22) 11/12/2017

дел за пета (2), дел за прсти (6), и
средниот дел (4) сместен помеѓу дел за

(45) 30/06/2019
(30) NL20132011104 04/07/2013 NL

пета (2) и дел за прсти (6), кој среден дел
(4) oпфаќа бочни страни кои се протегаат

(96) 01/07/2014 EP14744192.7
(97) 29/11/2017 EP3016534

помеѓу дел за пета (2) и дел за прсти (6)
од двете страни, при што спомнатата

(73) Steps Holding B.V.

назувка (1) целосно се произведува со

Oranjestraat 47-49 5091 BK Oost West en
Middelbeers, NL

наизменично плетење, н а з н а ч е н со т
о а, што само делот за пета (2) е

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

изработен со нишка која што го опфаќа
антиклизен агенс, а таа нишка е вгрдена

(72) VAN TIEL, Cornelius Hendrikus
Nicolaas and VAN TIEL, Wilhelmus Jacobus

во делот за пета (2) со наизменично
плетење.

Cornelius

има уште 9 патентни барања

АМОНИЈАК ВО ПАРЕА СО ПРИМЕНА НА
ГАСОВИ ОД СЕКУНДАРНИ ОДВОДНИ
ЦЕВКИ

(51) B 01D 53/94, F 01N 3/20
(11) 9304
(21) 2017/966

(13) Т1
(22) 15/12/2017

(57) 1 Реакторски систем за
конвертирање на водена уреа во амонијак

(45) 30/06/2019
(30) US258538P 05/11/2009 US

во пареа кој содржи:
а) куќиште (801) кое има довод за проток

(96) 05/11/2010 EP10784900.2
(97) 27/09/2017 EP2496336

на гас (804) за да го прими првиот проток
на гас, одвод за проток на гас (805) за
излез на третиот проток на гас и еден или

(73) Johnson Matthey Inc.
435 Devon Park Drive Suite 600 Wayne,
PA 19087, US

повеќе ѕидови на куќиштето кои го
дефинираат прв внатрешен простор (820),

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

поставен помеѓу доводот за проток на гас
(804) и одводот за проток на гас (805);

(72) KWAN, Yul
(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА
ГАСИФИЦИРАЊЕ НА ВОДЕНА УРЕА ВО

б) реактор (800) кој има главна оска (843) и
е поставен во наведеното куќиште, при
10
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што наведениот реактор содржи:

35% од наведената надворешна површина

(i) куќиште (830) со:

(903); и (ii) довод на водна уреа (803) во

еден или повеќе ѕидови на реакторот (831)
поставени во триаголен пресек под прав

комуникација на флуид со наведениот
втор внатрешен простор (832), при што,

агол спрема главната оска (843) кој го
дефинира вториот внатрешен простор

кога реакторскиот систем е во употреба,
гасниот поток тече низ првиот внатрешен

(832) и има прва надворешна површина
(903) изложена на наведениот прв

простор (820) и првата надворешна
површина (903) на триаголниот пресек на

внатрешен простор ( 820),

ѕидот на реакторот и создава зона на

прв отвор (806) во наведеното куќиште
(830) за да се овозможи комуникација на

диференцијален притисок (821) помеѓу
наведениот втор внатрешен простор (832)

флуидот од вториот внатрешен простор
(832) кон првиот внатрешен простор (820),

и првиот внатрешен простор (820) и
кадешто првиот отвор (806) на првата

кадешто наведениот прв отвор (806) е во
првата надворешна површина (903), има

надворешна површина (903) е веднаш до
зоната на диференцијален притисок (821).

попречно подрачје паралелно со главната

има уште 14 патентни барања

оска на реакторот (843) што е помалку од
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(57) 1 Реагенс за хируршки отсечен

(51) C 12N 5/00
(11) 9282

(13) Т1

примерок ткиво од канцер за да се

(21) 2018/657

(22) 21/08/2018
(45) 30/06/2019

овозможи анализа на генетска експресија,
реагенсот ги содржи компонентите од:

(30) US201361798627P 15/03/2013 US
(96) 14/03/2014 EP14763797.9

барем еден хаотроп;
барем еден космотроп;

(97) 23/05/2018 EP2970878
(73) Truckee Applied Genomics, LLC

хелатор;
пуфер;

460 Bush Street San Francisco, CA 94108,

супстрат на апоптоза, и

US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

метаболичен модулатор;
назначено со тоа, што супстратот на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BAKER, Tony K.

апоптоза е лептин; и
каде што барем едниот космотроп е α,α-

(54) МЕТОДИ И РЕАГЕНСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА

трехалоза.
има уште 16 патентни барања

КЛЕТКИ ОД КАНЦЕР ВО ХИРУРШКИ
ОТСТРАНЕТО ТКИВО
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(51) A 61K 9/24
(11) 9293

(13) Т1

(72) KOO, Otilia May Yue; NIKFAR,

(21) 2018/662

(22) 22/08/2018
(45) 30/06/2019

Faranak; TAO, Jing; KOTTALA, Niranjan
Kumar and VARIA, Sailesh A.

(30) US201361887574P 07/10/2013 US
(96) 06/10/2014 EP14786421.9

(54) ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН НА
ХИВ СО АТАЗАНАВИР И КОБИЦИСТАТ

(97) 25/07/2018 EP3054926
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings

(57) , има уште патентни барања

Ireland Unlimited Company
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,
CH
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

КУМАНОВО

(51) C 07D 491/052, A 61K 31/4188
(11) 9294
(21) 2018/663

(13) Т1
(22) 22/08/2018

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Kato, Darryl; Link, John O.; Taylor,

(45) 30/06/2019
(30) US201161560654P 16/11/2011 US

James; Krygowski, Evan S.; Bacon,
Elizabeth; Cottell, Jeromy .; Katana, Ashley

(96) 16/11/2012 EP15156617.1

A.; Tran, Chinh Viet; Trejo Martin, Teresa A.;

(97) 13/06/2018 EP2907816
(73) Gilead Pharmasset LLC

Yang, Zheng-yu and Zipfel, Sheila
(54) Кондензирани

333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, US

имидазолилимидазоли како
антивирусни соединенија

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(57) , има уште патентни барања

(51) A 61K 39/04
(11) 9295

(72) GRODE, Leander

(21) 2018/664

(13) Т1

(54) РЕКОМБИНАНТНА YCOBACTERIUM
КАКО ВАКЦИНА ЗА УПОТРЕБА КАЈ

(22) 22/08/2018
(45) 30/06/2019

ЛУЃЕ
(57) 1 Вакцината против туберкулоза за

(30) US20100384375P 20/09/2010 US

употреба кај луѓе која што ја опфаќа како

(96) 16/09/2011 EP11755362.8
(97) 08/08/2018 EP2618837

активна состојка рекомбинантната
Mycobacterium bovis клетка на сојoт на

(73) Vakzine Projekt Management GmbH
Mellendorfer Strasse 9

Danish од подврста Prague, која што е
уреаза-дефициентна и која што го опфаќа

30625 Hannover, DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

рекомбинантниот молекул на нуклеинската
киселина каков што е прикажан во SEQ ID

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

13
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NO:1 која што го кодира фузиониот

доменот на фаголизозомалниот излез кој

полипептид кој што опфаќа (a)

ја опфаќа аминокиселинската секвенца

Mycobacterium антиген кој ја опфаќа
аминокиселинската секвенца кодирана со

кодирана со нуклеотидите 211-1722 SEQ
ID NO:1.

нуклеотидите 121-153 SEQ ID NO:1 и (b)

има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 47/42, A 61K 47/18

(72) DESAI, Neil, P.; YANG, Andrew; CI,

(11) 9296
(21) 2018/670

(13) Т1
(22) 27/08/2018

Sherry, Xiaopei; DE, Tapas; TRIEU, Vuong
and SOON-SHIONG, Patrick

(45) 30/06/2019
(30) US20020432317P 09/12/2002 US;

(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА
ИСПОРАЧУВАЊЕ НА ФАРМАКОЛОШКИ

US20030526544P 03/12/2003 US;

АГЕНСИ

US20030526773P 04/12/2003 US and
US20030527177P 05/12/2003 US

(57) 1 Фармацевтски состав кој што
содржи фармацевтски агенс и

(96) 09/12/2003 EP03799876.2
(97) 27/06/2018 EP1585548

фармацевтски прифатлив носител, каде
што фармацевтски прифатливиот носител

(73) Abraxis BioScience, LLC 86 Morris
Avenue

содржи албумин, каде што соодносот (w/w)
помеѓу албуминот и фармацевтскиот агенс

Summit, NJ 0790 US

е 1:1 до 9: и каде што фармацевтскиот

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

состав содржи честички или капки со
големина помала од 200 nm, каде што
фармацевтскиот агенс е селектиран од
таксан, камптотецин, пропофол,
амиодарон, циклоспорин, амфотерицин,
лиотиронин, епотилон, колхицин,
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ти¬роиден хормон, кортикостероид,

фармацевтскиот агенс е доцетаксел или

мелатонин, такролимус, микофенолна

рапамицин.

киселина, и нивни деривати или каде што

има уште 24 патентни барања

(51) C 07K 16/46, C 07K 16/28, C 12N 5/10,

(72) MITOMO, Katsuyuki; ISHII, Keisuke;

C 12N 15/02, C 12P 21/08, A 61K 39/395, A

KATSUMI, Keiko; MATSUURA, Tadashi;

61P 35/00
(11) 9297

(13) Т1

SUDO, Yukio and KOUDA, Katsushi
(54) AНТИ-CDH3 AНТИТЕЛО СО ВИСОК

(22) 27/08/2018
(45) 30/06/2019

КАПАЦИТЕТ НА ИНТЕРНАЛИЗАЦИЈА
(57) 1 Анти-p-кадерин IgG моноклонално

(21) 2018/671

(30) JP20100243708 29/10/2010 JP and
JP20110150812 07/07/2011 JP

антитело, при што тоа антитело е
произведено од страна на хибидром

(96) 28/10/2011 EP11836461.1

депониран под пристaпниот број на NITE

(97) 15/08/2018 EP2634194
(73) Perseus Proteomics Inc.

BP-988 или NITE BP-1145, или при што тоа
антитело е произведено од страна на

Park Bldg, 7-6 Komaba 4-chome Meguroku Tokyo 153-004 JP

клетки депонирани под пристапниот број
на NITE BP-1147 или NITE BP-1148.

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

има уште 13 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

(51) A 01D 87/12, A 01D 90/08, A 01F

дополнителна бала (4), при што оваа зона

29/00, A 01F 29/10, A 01K 5/00

за ставање на бала (3) може да се наклони

(11) 9298
(21) 2018/675

(13) Т1
(22) 29/08/2018

над зоната за одмотување (2), при што
наведената зона за одмотување (2) го

(45) 30/06/2019
(30) ES201430506P 04/04/2014 ES

сочинува средството за придвижување на
првата бала (4) кон крајот на кочијата, при

(96) 01/04/2015 EP15772965.8
(97) 06/06/2018 EP3127418

што споменатиот крај има отвор (5) низ кој
одмотаната бала излегува, и чијашто

(73) La Parra del Soberal, S.L.U.

висина ја дефинираат низа на сечила (6)

Ctra. Moraleja-Guijo km 14 10859
Santibañez El Alto (Caceres), ES

што ротираат околу хоризонтална точка
истовремено со работењето на средството

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

за придвижување, и со нивното движење,
ја туркаат балата (4) кон предниот дел на

(72) GONZALEZ GARCIA, Juan and
GONZALEZ GARCIA, Jesús

зоната за одмотување (2), предизвикувајќи
ротирање и одмотување на балата (4),

(54) УСОВРШЕН УРЕД ЗА ДОЗИРАЊЕ

што се карактеризира со тоа дека се

СТОЧНА ХРАНА
(57) 1 Усовршен уред за дозирање сточна

состои од најмалку прва закосена
платформа за складирање и истовар (1

храна, од типот што се користи за
дозирање храна за стока, кој се состои од

12) поставени над првата површина за
расчистување (2.1) или втората закосена

подвижна кочија (1) што може да се
приспособи во средство за движење над

површина (3.1) на зоната за ставање, на
висина поголема од онаа на дијаметарот

површината на која се одвива хранењето,

на балите (4) ставени на наведените

и се состои од зона на одмотување (2) кај
задниот дел кој се движи во насоката на

површини, соодветно, и при што најмалку
една закосена платформа (11. 12) има прв

патување на кочијата, кај што се наоѓа
првата површина за расчистување (2.1) на

крај (11. 12.1) за истовар на балите до
подвижната кочија (1) и втор, спротивен

која се става првата цилиндрична бала
сточна храна (4) и на предниот дел, зона

крај (11.2, 12.2) за задржување на балите,
како и средства за обезбедување и

за ставање на балата (3) на која има

средства за закосување на најмалку една

втора закосена површина за ставање (3.1)
погодна за најмалку уште една

од закосените платформи (11. 12).
има уште 12 патентни барања
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Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

(57) 1 Соединение со формулата (I)

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P
25/00
(11) 9286
(21) 2019/1

(13) Т1
(22) 03/01/2019
(45) 30/06/2019

(30) EP14179600 01/08/2014 -- and
EP14196083 03/12/2014 -(96) 30/07/2015 EP15744915.8

или негова стереоизомерна форма,
назначено со тоа, што

(97) 24/10/2018 EP3174883
(73) Janssen Pharmaceutica NV

R1 е фенил или 2-пиридинил, секој
опционално супституиран со еден или

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

повеќе супституенти секој независно
селектиран од групата составена од хало,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

C1-4алкил, монохало-C1-4алкил,

(72) DELGADO-GONZÁLEZ, Óscar;
ALONSO-DE DIEGO, Sergio-Alvar; VAN

полихало-C1-4алкил, -C1-4алкил-OH, -CN,
-C1-4алкил-O-C1-4алкил, C3-7циклоалкил,

GOOL, Michiel Luc Maria; MARTÍN-MARTÍN,
María Luz; CONDE-CEIDE, Susana;

-O-C1-4алкил, монохало-C1-4алкилокси,
полихало-C1-4алкилокси, SF5, C1-

ANDRÉS-GIL, José Ignacio; TRESADERN,
Gary John and TRABANCO-SUÁREZ,

4алкилтио, монохало-C1-4алкилтио и
полихало-C1-4алкилтио;

Andrés Avelino

R2 е селектиран од групата составена од

(54) 6,7-ДИХИДРОПИРАЗОЛО[5A]ПИРАЗИН-4(5H)-ОН СОЕДИНЕНИЈА И

C1-4алкил; C3-7циклоалкил; Het1; Арил;
Het2; и C1-4алкил супституиран со еден

НИВНА УПОТРЕБА КАКО НЕГАТИВНИ
АЛОСТЕРИЧНИ МОДУЛАТОРИ НА

или повеќе супституенти секој независно
селектиран од групата составена од хало,

MGLUR2 РЕЦЕПТОРИ

C3-7циклоалкил, Арил, Het1 и Het2; каде
17

Патенти

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

што

4алкил;

Арил е фенил опционално супституиран со

или (б) 5-член ароматичен хетероциклил

еден или повеќе супституенти секој
независно селектиран од групата

селектиран од групата составена од
тиазолил, оксазолил, 1H-пиразолил и 1H-

составена од хало, C1-4алкил, -C1-4алкилOH, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-

имидазолил, секој од истите може да е
опционално супституиран со еден или

4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, -OH, -C14алкил-O-C1-4алкил, -NR'R", -NHC(O)C1-

повеќе супституенти секој независно
селектиран од групата составена од хало,

4алкил, -C(O)NR'R", -C(O)NH[C(O)C1-

C1-4алкил, -C1-4алкил-OH, монохало-C1-

4алкил], -S(O)2NR'R", -S(O)2NH[C(O)C14алкил] и -SO2-C1-4алкил;

4алкил, полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C14алкил, -OH, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, -

Het1 е селектиран од групата составена од
оксетанил, тетрахидрофуранил и

NR'R", -NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R", C(O)NH[C(O)C1-4алкил], -S(O)2NR'R", -

тетрахидропиранил;
Het2 е (a) 6-член ароматичен

S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -SO2-C14алкил;

хетероциклил супституент селектиран од

R' и R" се секој независно селектиран од

групата составена од пиридинил,
пиримидинил, пиразинил и пиридазинил,

групата составена од водород, C1-4алкил
и -C2-4алкил-OH;

секој од истите може да е опционално
супституиран со еден или повеќе

R3 е селектиран од водород и C1-4алкил;
и

супституенти секој независно селектиран
од групата составена од хало, C1-4алкил, -

R4 е селектиран од групата составена од
водород, C1-4алкил, монохало-C1-4алкил,

C1-4алкил-OH, монохало-C1-4алкил,

полихало-C1-4алкил, -C1-4алкил-O-C1-

полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, OH, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, -NR'R", -

4алкил и -C1-4алкил-OH;
или N-оксид, или негова фармацевтски

NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R", C(O)NH[C(O)C1-4алкил], -S(O)2NR'R", -

прифатлива сол или солват.
има уште 19 патентни барања

S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -SO2-C1-

18

Патенти

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P

R2 е селектирано од групата составена од

25/00
(11) 9287

(13) Т1

водород; C1-4алкил; C3-7циклоалкил;
Het1; Арил; -C(O)R5; -C(O)Het2; Het2; и C1-

(22) 03/01/2019
(45) 30/06/2019

4алкил супституиран со еден или повеќе
супституенти секој независно селектиран

(21) 2019/2

(30) EP14179598 01/08/2014 -(96) 30/07/2015 EP15750666.8

од групата составена од хало, C37циклоалкил, Арил, Het1 и Het2;

(97) 07/11/2018 EP3177623

каде што R5 е селектирано од групата

(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

составена од водород, C1-4алкил и C37циклоалкил;

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

Арил е фенил опционално супституиран со
еден или повеќе супституенти секој

(72) VAN GOOL, Michiel, Luc, Maria;
ALONSO-DE DIEGO, Sergio-Alvar;

независно селектиран од групата
составена од хало, C1-4алкил, -C1-4алкил-

DELGADO-GONZÁLEZ, Óscar; TRABANCO-

OH, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-

SUÁREZ, Andrés, Avelino and ANDRÉS-GIL,
José, Ignacio

4алкил, -CN, -O-C1-4алкил,
C1-4алкил-O-C1-4алкил, -NR'R", -

(54) 6,7-ДИХИДРОПИРАЗОЛО[5A]ПИРАЗИН-4(5H)-ОН СОЕДИНЕНИЈА И

NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R",
C(O)NH[C(O)C1-4алкил], -S(O)2NR'R", -

НИВНА УПОТРЕБА КАКО НЕГАТИВНИ
АЛОСТЕРИЧНИ МОДУЛАТОРИ НА

S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -SO2-C14алкил;

MGLUR2 РЕЦЕПТОРИ

Het1 е селектирано од групата составена

(57) 1 Соединение со формулата (I)

од оксетанил, тетрахидрофуранил и
тетрахидропиранил;

-OH, -

Het2 е (а) 6-член ароматичен
хетероциклил супституент селектиран од
групата составена од пиридинил,
пиримидинил, пиразинил и пиридазинил,
секој од истите може да е опционално
супституиран со еден или повеќе
супституенти секој независно селектиран

или негова стереоизомерна форма,
назначено со тоа, што R1 е фенил или 2-

од групата составена од хало, C1-4алкил, C1-4алкил-OH, монохало-C1-4алкил,

пиридинил, секој опционално супституиран
со еден или повеќе супституенти секој
независно селектиран од групата

полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, OH, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, -NR'R", -

составена од хало, C1-4алкил, монохалоC1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -C1-

NHC(O)C1-4алкил,

-

C(O)NR'R", -C(O)NH[C(O)C1-4алкил], S(O)2NR'R", -S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -

4алкил-OH,
-CN, -C1-4алкил-O-C14алкил, C3-7циклоалкил, -O-C1-4алкил,

SO2-C1-4алкил; или (б) 5-член ароматичен
хетероциклил селектирано од групата

монохало-C1-4алкилокси, полихало-C14алкилокси, SF5, C1-4алкилтио, монохало-

составена од тиазолил, оксазолил, 1Hпиразолил и 1H-имидазолил, секој од

C1-4алкилтио и полихало-C1-4алкилтио;
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истите може да е опционално

водород и C1-4алкил;

супституиран со еден или повеќе

R3 е селектирано од водород и C1-4алкил;

супституенти секој независно селектиран
од групата составена од хало, C1-4алкил, -

и
R4 е селектирано од групата составена од

C1-4алкил-OH, монохало-C1-4алкил,
полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, -

водород, C1-4алкил, монохало-C1-4алкил,
полихало-C1-4алкил,-C1-4алкил-O-C1-

OH, -C1-4алкил-O-C1-4алкил,
NR'R", -NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R", -

4алкил и -C1-4алкил-OH;
или Н-оксид, или негова

C(O)NH[C(O)C1-4алкил],

фармацевтски прифатлива сол или

-

S(O)2NR'R", -S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и SO2-C1-4алкил;

солват.
има уште 15 патентни барања

R' и R" се секој независно селектиран од

(51) A 61K 31/40 A 61K 38/05, A 61K 47/02,
A 61K 9/70, A 61K 47/26, A 61K 47/36, A
61K 9/00, A 61K 47/10
(11) 9288
(21) 2019/3

SAMARA, Vasiliki; KALASKANI, Anastasia;
KALANTZI, Lida; KAKOURIS, Andreas;

(13) Т1
(22) 03/01/2019

DIAKIDOU, Amalia; GOTZAMANIS, George;
KOUTRI, Ionna and KONSTANTI, Louiza

(45) 30/06/2019
(30) PCT/EP2014/002095 31/07/2014 --

(54) СОСТАВ ЗА ТЕНКА ФОЛИЈА КОЈА
ШТО СЕ РАСТВОРА ВО УСТА КОЈ ШТО

(96) 19/06/2015 EP15732161.3

СОДРЖИ ЕНАЛАПРИЛ ЗА ТРЕТМАН НА

(97) 17/10/2018 EP3193826
(73) Pharmathen S.A.

ХИПЕРТЕНЗИЈА КАЈ ПЕДИЈАТРИСКА
ПОПУЛАЦИЈА

15351 Pallini Attikis, GR
(74) Друштво за застапување од областа

(57) 1 Дозна форма на тенка фолија која
што се раствора во уста, која што содржи

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Еналаприл или неј-зина фармацевтски
прифатлива сол и најмалку еден

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

водорастворлив полимер и ефективна

(72) KARAVAS, Evangelos; KOUTRIS,
Efthymios; GEORGOUSIS, Zaharias;

количи¬на на агенс за зголемување на pH.
има уште 14 патентни барања
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(51) A 61K 31/47, A 61K 31/4709, A 61P
31/06
(11) 9289
(21) 2019/4

(13) Т1
(22) 03/01/2019

(54) КИНОЛИЛ ХИДРАЗОНИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗА И
ПОВРЗАНИ БОЛЕСТИ
(57) 1 Соединение со општа формула (Ia)

(45) 30/06/2019
(30) PT20120106651 20/11/2012 PT
(96) 20/11/2013 EP13811633.0
(97) 07/11/2018 EP2934528
(73) TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICOMEDICINAL, S.A.
Rua da Tapada Grande, n°, 2 Abrunheira
2710-089 Sintra, PT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

за употреба во лекувањето и/или заштита

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio;

од туберкулоза и болести предизвикани од
Mycobacterium tuberculosis Комплекс

EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe;

(MTbC), нетуберкулозна микобактерија
и/или предизвикани од Mycobacterium
leprae, кадешто R R2 и R3 се секој
независно еден од друг, водород, (C1C4)алкил, хидроксил, халоген, метокси или
метоксиацетатна киселина;
и R4 и R5 се секој независно еден од друг,
водород или (C1-C4)алкил,
или негова фармацевтска прифатлива

ALMEIDA FERREIRA, Ana Lúcia; LOPES,

сол, естер или солват.

Ana Sofia; DE ALMEIDA PECORELLI,
Susana Marques and CAIXADO, Carlos

има уште 11 патентни барања
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(51) H 04N 19/105, H 04N 19/1 H 04N

предвиден постоен блок и остаток добиен

19/593, H 04N 19/176, H 04N 19/196, H 04N

од податочниот ток, кадешто изведувачот

19/14
(11) 9283

(13) Т1

на внатрешно предвидување (2050)
одредува локација на соседните пиксели

(22) 03/01/2019
(45) 30/06/2019

од соседниот блок претходно
реконструиран пред постојниот блок со

(21) 2019/5

(30) KR20100097424 06/10/2010 KR and
US20100364986P 16/07/2010 US

употреба на операција на подигање на
повисоко ниво врз основа на позиција на

(96) 15/07/2011 EP17192209.9

постоен пиксел и еден од dx бројот и dy

(97) 02/01/2019 EP3280145
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

бројот индицира на специфичната насока,
соседните пиксели се лоцирани на лева

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 16677, KR

страна од постојниот блок или на горна
страна од постојниот блок,

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

се карактеризира со тоашто
локацијата на соседните пиксели

(72) MIN, Jung-Hye; HAN, Woo-Jin and LEE,

лоцирани на горната страна од постојниот

Sun Sun-Il
(54) ПОСТАПКА ЗА КОДИРАЊЕ И

блок е одредена врз основа на i * dx >> 5,
кадешто i е позиција на постојниот пиксел

АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
СЛИКА СО ПОМОШ НА ВНАТРЕШНО

во вертикланта насока, и dx е dx број во
хоризонталната насока и >> e операција

ПРЕДВИДУВАЊЕ
(57) 1 Апаратура за декодирање слика,

на пдигање на повисоко ниво на бинарни
броеви, локацијата на соседните пиксели

апаратурата содржи (слика 1), ентропски

лоцирани на левата страна од постојниот

декодер (2020) којшто екстрахира начина
на внатрешно предвидување на постоен

блок е одредена врз основа на j * dy >> 5,
кадешто j е позиција на постојниот пиксел

блок од податочен тек, начинот на
внатрешно предвидување индицира на

во хоризонталната насока, и dy е dy бројот
во вертикална насока,

специфична насока од множеството на
насоки, кадешто специфичната насока е

кадешто i) фиксниот број во
хоризонталната насока има фиксна

индицирана со употреба на еден dx број

вредност од 2^5 и dy бројот е одреден од

во хориzонтална насока и фиксен број во
вертикална насока, или

{32, 26, 2 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, 17, -2 - 26, -32}, или ii) фиксниот број во

dy број во вертикланата насока и фиксен
број во хоризонталната насока, кадешто dx

вертикалната насока има фиксна вредност
од 2^5 и dx бројот е одреден од {32, 26, 2

и dy се цели броеви;
изведувач на внaтрешно предвисување

17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -2 -26, 32} во согласност со начин на вантрешно

(2050) којшто изведува внатрешно

предвидување на постојниот блок.

предвидување на постојниот блок; и
обновувач којшто го обновува постојниот

има уште 2 патентни барања

блок со додавање на внатрeшно
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(51) H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N

множеството на максимални кодирани

19/129, H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N

единици; и

19/196, H 04N 19/6 H 04N 19/70, H 04N
19/176

декодирање на множеството на
максимални кодирани единици во

(11) 9284
(21) 2019/6

(13) Т1
(22) 03/01/2019

согласност со растерен редослед на
скенирање,

(45) 30/06/2019

декодирање на кодирани единици со

(30) KR20090075432 14/08/2009 KR
(96) 16/08/2010 EP15168652.4

постојната длабочина во максималната
кодирана единица во согласност со цик

(97) 02/01/2019 EP2950540
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

цак редослед на скенирање, и декодира
четири кодирани единици со поделена

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

пониска длабочина од кодирана единица
со постојна длабочина во согласност со

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

цик цак редослед на скенирање,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Cheon,

кадешто цик цак редоследот на скенирање
укажува на редослед на горен лев блок,

Min-Su and Kim, Jung-Hye
(54) АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ

горен десен блок, долен лев блок и долен
десен блок од соседните четири блока,

ВИДЕО ВО ОДНОС НА РЕДОСЛЕД НА
СКЕНИРАЊЕ НА КОДИРАНИ ЕДИНИЦИ

кадешто множеството на максимални
кодирани единици се дели од слика во

КОИ ИМААТ ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА

согласност со една димензија на

(57) 1 Апаратура за декодирање видео,
апаратурата содржи:

максимална кодирана единица од
повеќето димензии на максималната

добивање, од податочен тек, податок за
кодирана слика од множество на

кодирана единица,
максималната кодирана единица е

максимални кодирани единици во форма
на квадрат, и поделена информација на

хиерархиски поделена во една или повеќе
кодирани единици со длабочини

кодирани единици во форма на квадрат со

вклучително и најмалку една постојна

длабочина којашто вклучува најмалку една
постојна длабочина и пониска длабочина

длабочина и долна длабочина во
согласност со поделената информација на

во максимална кодирана единица од

кодираната единица од длабочините,
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кога поделената информација од

кодираната единица од пониската

кодираната единица од постојната

длабочина е поделена во една или повеќе

длабочина укажува на делење,
кодираната единица од постојната

трансформациски единици за инверзнатрансформација во согласност со

длабочина се дели во четири кодирани
единици од пониската длабочина,

информација за димензија на една или
повеќе трансформациски единици во

независно од соседните кодирани
единици, и

однос на кодираната единица од
пониската длабочина добиена од

кога поделената информација на

податочниот тек,

кодираната единица од постојната
длабочина укажува на не-деливост,

кадешто информацијата околу видот на
партицијата на кодираната единица од

кодираната единица од постојната
длабочина се дели во една или повеќе

постојната длабочина укажува дали една
или повеќе партиции се добиени со

партиции за предвидување декодирајќи со
употреба на информација околу видот на

симетрично делење на најмалку една
висина и ширина на кодираната единица

партиција на кодираната единица од

со постојна длабочина, или добиени со

постојната длабочина добиена од
податочниот тек, и кодираната единица

одредување на партицијата да биде
еднаква на кодираната единица со

од постојната длабочина е поделена во
една или повеќе трансформациски

постојна длабочина, и
информацијата за димензијата на едната

единици за инверзна-трансформација во
согласност со информација за димензија

или повеќето трансформациски единици
во однос на кодираната единица со

на една или повеќе трансформациски

постојна длабочина укажува дали една

единици во однос на кодираната единица
од постојната длабочина добиена од

или повеќе трансформациски единици се
добиени со симетрично делење на една

податочниот тек,
кога поделената информација од

висина и ширина на кодираната единица
со постојна длабочина или се добиени со

кодираната единица од пониската
длабочина укажува на делење,

одредување на трансформациската
единица да биде еднаква на кодираната

кодираната единица од пониската

единица со постојна длабочина,

длабочина се дели во четири кодирани
единици со длабочина којашто е пониска

кадешто информацијата околу видот на
партицијата на кодираната единица од

од пониската длабочина,
кога поделената информација на

пониската длабочина укажува дали една
или повеќе партиции се добиени со

кодираната единица од пониската
длабочина укажува на не-деливост,

симетрично делење на најмалку една
висина и ширина на кодираната единица

кодираната единица од пониската

со постојна длабочина, или добиени со

длабочина се дели во една или повеќе
партиции за предвидување декодирајќи со

одредување на партицијата да биде
еднаква на кодираната единица со

употреба на информација околу видот на
партиција на кодираната единица од

пониска длабочина, и
кадешто информацијата за димензијата на

пониската длабочина добиена од
податочниот тек, и

едната или повеќето трансформациски
единици во однос на кодираната единица
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со пониската длабочина укажува дали

длабочина или се добиени со одредување

една или повеќе трансформациски

на трансформациската единица да биде

единици се добиени со симетрично
делење на една висина и ширина на

еднаква на кодираната единица со
пониска длабочина.

кодираната единица со постојна

начинот на внатрешно предвидување,
(51) H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 04N

кадешто начинот на внатрешно
предвидување укажува на одредена

19/593
(11) 9285

(13) Т1

насока од множеството на насоки,
одредената насока е индицирана со dx

(21) 2019/7

(22) 03/01/2019

број во хоризонтална насока и dy број во

(45) 30/06/2019
(30) KR20090075854 17/08/2009 KR

вертикална насока, dx бројот и dy бројот
се цели броеви,

(96) 17/08/2010 EP17190565.6
(97) 02/01/2019 EP3288262

кадешто делењето на постојната слика
понатаму содржи:

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

екстрахирање, од податочниот тек на
информација за максимална големина на
информација за кодирана единица,

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

информација за максимална длабочина
укажува на вкупен број на можни пати на

Gyeonggi-do 16677, KR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

поделба на максимална кодирана
единица, и информација за кодираната

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MIN, Jung-Hye and SONG, Hak-Sup

длабочина;
делење на постојната слика во множество

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ

на квадратни максимални кодирани

ВИДЕО
(57) 1 Постапка за декодирање слика,

единици употребувајќи ја информацијата
за максималната големина на кодираната

постапката содржи:
делење на постојна слика во блокови;

единици; и
делење на секоја од множеството на

екстрахирање на информација за начин на
внатрешно предвидување применет кон

квадратни максимални кодирани единици
во квадратни кодирани единици со

постоен блок за да биде декодиран, од

еднаква големина на хиерархиска

податочен тек; и
изведба на внатрешно предвидување на

структура, употребувајќи ја информацијата
за кодирана длабочина,

постојниот блок во согласност со

кадешто:
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информацијата за кодирана длабочина

единица,

содржи поделена информација која

кадешто информацијата за вид на

укажува на тоа дали кодираната единица
со постојна длабочина, од кодираните

партиција и информацијата околу
големина на трансформациската единица

единици, е поделена во кодирани единици
со пониска длабочина,

се екстрахирани од податочниот тек,
кадешто постојниот блок е единица за

кога поделената информација укажува на
делење за кодираната единица со

предвидување добиена од кодираната
единица со постојна длабочина,

постојна длабочина, од кодираните

кадешто изведбата на внатрешно

единици со најмалку една длабочина,
кодираните единици со пониска длабочина

предвидување содржи:
добивање на број на соседни пиксели

се определени со делење на висина и
ширина на кодираната единица со

лоцирани на една страна од лева страна
на постојниот блок и горна страна од

постојна длабочина со два,
кога поделената информација укажува

постојниот блок во согласност со позиција
на постоен пиксел со постојниот блок, и

дека кодираната единица со постојна

издолжена линија во согласност со

длабочина не се дели повеќе, еден или
повеќе единици за предвидување се

посебната насока индицирана со dx број
во хоризонтална насока и dy број во

добиени од кодираната единица со
постојната длабочина со еднакво делење

вертикална насока со избор на еден
соседен пиксел на издолжената линија

на ширина и висина на постојната
кодирана единица со два, или со еднакво

или со избор на два соседни пиксели
најблиски до издолжената линија, бројот

делење на заедно висината и ширината на

на соседни пиксели е еден или два;

постојната кодирана единица со два, или
со определување на постојната кодирана

определување на локацијата на еден или
два соседни пиксели лоцирани на левата

единица како една единица за
предвидување врз основа на

страна или десната страна на постојниот
блок врз основа на позицијата на

информацјата за тип на партиција, и една
или повеќе еднакво големи,

постојниот пиксел на постојниот блок, и
издолжената линија во согласност со

трансформациски единици во форма на

посебната насока индицирана со dx број

квадрат се добиени од кодираната
единица со постојна длабочина за изведба

во хоризонтална насока и dy број во
вертикална насока; и

на инверзна трансформација на
кодираната единица со постојна

добивање на предвидена вредност на
постојниот пиксел врз основа на бројот на

длабочина со употреба на информација за
големината на трансформациската

соседни пиксели и локацијата на еден или
два соседни пиксели.
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(51) H 04N 19/105, H 04N 19/1 H 04N

предвисување содржи:

19/593, H 04N 19/176, H 04N 19/196, H 04N

одредување на локација на еден или два

19/14
(11) 9280

(13) Т1

соседни пиксели од соседниот блок
претходно реконструиран пред постојниот

(22) 04/01/2019
(45) 30/06/2019

блок со употреба на операција на
подигање на повисоко ниво врз основа на

(21) 2019/8

(30) KR20100097424 06/10/2010 KR and
US20100364986P 16/07/2010 US

позиција на постоен пиксел и еден од dx
бројот и dy бројот индицира на

(96) 15/07/2011 EP17192220.6

специфичната насока, соседните пиксели

(97) 02/01/2019 EP3282705
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

се лоцирани на лева страна од постојниот
блок или на горна страна од постојниот

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 16677, KR

блок (2130),
добивање на предвидена вредност на

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

постојниот пиксел со употреба на еден или
два соседни пиксели, и локацијата на еден

(72) MIN, Jung-Hye; HAN, Woo-Jin and LEE,

или два соседни пиксели;

Sun-ll
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ И

кадешто, кога еден соседен пиксел е
употребен,предвидената вредност на

АПАРАТУРА ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА
СО ПОМОШ НА ВНАТРЕШНО

постојниот пиксел е добиена врз осниова
на едниот соседен пиксел; и

ПРЕДВИДУВАЊЕ
(57) 1 Постапка за внатрешно

кадешто, кога два соседни пиксели се
употребени,предвидената вредност на

предвидување којашто декодира слика,

постојниот пиксел е добиена врз основа на

постапката содржи:

измерената вредност на двата соседни
пиксели;

поделба на постојна слика од сликата во
најмалку еден блок којшто има претходно

се карактеризира со тоашто
локацијата на соседните пиксели

определена димензија (2110);
екстрахирање начин на внатрешно

лоцирани на горната страна од постојниот
блок е одредена врз основа на i * dx >> 5,

предвидување на постоен блок од

кадешто i е позиција на постојниот пиксел

податочен тек, начинот на внатрешно
предвидување индицира на специфична

во вертикланта насока, и dx е dx број во
хоризонталната насока и >> e операција

насока од множеството на насоки, кадешто
специфичната насока е индицирана со

на пдигање на повисоко ниво на бинарни
броеви, локацијата на соседните пиксели

употреба на еден dx број во хоризонтална
насока и фиксен број во вертикална

лоцирани на левата страна од постојниот
блок е одредена врз основа на j * dy >> 5,

насока, или dy број во вертикланата

кадешто j е позиција на постојниот пиксел

насока и фиксен број во хоризонталната
насока (2120); и

во хоризонталната насока, и dy е dy бројот
во вертикална насока,

изведба на внaтрешно предвидување на
постојниот блок во согласност со начин на

кадешто i) фиксниот број во
хоризонталната насока има фиксна

внатрешно предвидување,
кадешто изведбата на внатрешно

вредност од 2^5 и dy бројот е одреден од
{32, 26, 2 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -
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17, -2 - 26, -32}, или ii) фиксниот број во

32} во согласност со начин на внарешно

вертикалната насока има фиксна вредност

предвидување на постојниот блок.

од 2^5 и dx бројот е одреден од {32, 26, 2
17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -2 -26, -

има уште 2 патентни барања

(51) C 07K 16/24, C 12N 15/70

повеќе аминокиселини избрани од D133,
H145, H157, N3 R62, 170, Q73, C94, S95,

(11) 9281
(21) 2019/9

(13) Т1
(22) 04/01/2019

V98, Q99, R100, L108, Y115, V135, L136,
G140, R144 и G147 и
b. изразувачки вектор којшто содржи

(45) 30/06/2019
(30) GB201208367 14/05/2012 GB

генско изразување или прекумерно
изразување на еден или повеќе протеини

(96) 13/05/2013 EP13723086.8
(97) 10/10/2018 EP2850100

способни за олеснување на преклопување
на протеин избран од FkpA, Skp или

(73) UCB Biopharma SPRL
Allée de la Recherche 60 1070 Brussels,
BE

комбинација на FkpA и Skp,

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

кадешто клетката има намалена Tsp
протеинска активност споредена со дивтип на клетка и кадешто клетката не

(72) HUMPHREYS, David Paul; BASSETT,
Philip Jonathan and PATEL, Pareshkumar

содржи рекомбинатен полинулеотид
којшто кодира DsbC и кадешто

Manjibhai
(54) РЕКОМБИНАНТНА БАКТЕРИСКА
ДОМАЌИН КЛЕТКА ЗА ПРОТЕИНСКО

бактериската клетка е изогена за див-тип
E. coli клетка со исклучок на мутиран spr
ген и модификацијата обезбедува да се

ИЗРАЗУВАЊЕ
(57) 1 Рекомбинантна грам-негативна

намали Tsp протеинска активност
споредена со див-тип на клетка.

бактериска клетка којашто содржи:
a. мутиран spr ген којшто кодира spr
протеин којшто има мутација на една или

има уште 19 патентни барања
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(51) C 07D 409/04, C 07D 487/10, C 07D

MARINEAU, Jason, J.; BRADLEY, Michael;

487/04, C 07D 471/04, C 07D 401/14, C 07D

CIBLAT, Stephane; KABRO, Anzhelika;

403/04, C 07D 403/14, C 07D 405/04, C 07D
498/10, C 07D 411/14, C 07D 413/14, C 07D

LEBLANC, Melissa; LEGER, Serge; ROY,
Stephanie; WINTER, Dana, K.; MILLER, Tom

417/04, C 07D 417/14, A 61K 31/506, A 61P
37/00, A 61P 31/00, A 61P 29/00

and LI, Dansu
(54) ИНХИБИТОРИ НА ЦИКЛИН-

(11) 9277
(21) 2019/10

(13) Т1
(22) 04/01/2019

ЗАВИСНА КИНАЗА 7 (CDK7)
(57) 1 Соединение кое што има

(45) 30/06/2019

структурална формула Ic:

(30) US201461975457P 04/04/2014 US
and US201462053741P 22/09/2014 US
(96) 03/04/2015 EP15721378.6
(97) 17/10/2018 EP3126352
(73) Syros Pharmaceuticals, Inc.

или фармацевтски прифатлива сол,

Watertown, MA 02472, US
(74) Друштво за застапување од областа

солват, хидрат, тавтомер, стереоизомер,
или изотопично означен нивни дериват,
каде што:

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SCHMIDT, Darby; SIDDIQUI, M.,
Arshad; RIPKA, Amy; SPROTT, Kevin;
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секој од R7, R8 и R10 е независно
селектиран од водород и метил;
R21a е селектиран од -Cl, -CN, -CF3, -CH3,
и -CH2CH3;
секој од R12 ако е присутен е независно
хало; и
o е 0, 2, или 3.
има уште 15 патентни барања
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(201) и ѕидот (202) во кој што циркулира

(51) H 02J 7/00, B 60L 11/18
(11) 9278

(13) Т1

воздухот (203);

(21) 2019/11

(22) 04/01/2019
(45) 30/06/2019

- модуларна единица за претворање на AC
(наизменича) во DC (еднонасочна) струја

(30) PT 10791814 25/09/2014 PT
(96) 17/08/2015 EP15762759.7

која што има најмалку еден
високофреквентен модул за претворање

(97) 10/10/2018 EP3197706
(73) Efacec Electric Mobility, S.A.

на AC во DC кој што може да се вади /
става и кој што е сместен во внатрешната

4471-907 Moreira da Maia, PT

задна страна на полначот (201);

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

- систем за ладење;
- безжичен мрежен интерфејс; и

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

- единица за централна обработка
конфигурирана така да го контролира

(72) MARCOS MOREIRA DA SILVA, Pedro
Nuno; MARTINS FERREIRA, Vitor

системот за ладење и да го активира
безжичниот мрежен интерфејс за да

Alexandre; MARINHO FERREIRA GUEDES,

комуницира со мобилен уред за

Susana; DA SILVA PAUPÉRIO PEREIRA,
Lino João; MARQUES RAMOS, Inês Sofia;

пресметување (301);
Каде што системот за ладење е поставен

SILVA CECÍLIO GONÇALVES, Paulo Miguel
and OLIVEIRA DA SILVA, Germano Miguel

на задната страна на полначот (201) кој
што има влезен и излезен канал кои што

(54) ЅИДЕН МОНТАЖЕН DC ПОЛНАЧ ЗА
ЕЛЕКТРИЧНИ ВОЗИЛА

се одвоени и конфигурирани, посебно:
- да примаат воздух од задната страна на

(57) 1 Монтажен полнач за електрично

полначот (201) кој што циркулира внатре

возило (201), кој што се состои од:

во полна¬чот (201) за да ги олади
неговите компоненти; и

- два ѕидни држачи за фиксирање
монтирани на задната страна на полначот

- да го издуваат споменатиот воздух во
задната страна на полначот (201).

(201), кои што служат за да се зацврсти
полначот (201) на ѕидот (202) и да се

има уште 10 патентни барања

создаде простор (204) помеѓу полначот

31

Патенти

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

(51) B 01L 3/00, B 01L 9/06, B 65D 77/00
(11) 9279
(13) Т1

склоп (3) за држење на држачот на
примерок (2; 102; 202; 302; 402), и

(21) 2019/12

по можност однапред адресиран,
поштенски плик (4), за држење на склопот

(22) 04/01/2019
(45) 30/06/2019

(30) NL20122009925 03/12/2012 NL and

(3) со држач на примерок (2; 102; 202; 302;

NL20132010133 16/01/2013 NL
(96) 03/12/2013 EP13195498.4

402), назначен со тоа што склопот содржи:
= заштитна структура (5; 105; 205; 305;

(97) 17/10/2018 EP2737951
(73) Daklapack Europe B.V.

405), која што заштитна структура содржи,
полу крут преден панел (8; 108; 208; 208;

Kamerlingh Onneslaan 6 8218 MA
Lelystad, NL

308; 408) и полу крут заден панел (9; 109;
209; 309; 409), кој што преден панел (8;

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

108; 208; 208; 308; 408) и заден панел (9;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

109; 209; 309; 409) се поврзани така што
формираат полу крута структура што го

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

дефинира внатрешниот простор (10)
помеѓу предниот панел (8; 108; 208; 208;

(72) Klaassen, Dave Willem
(54) КОМПЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТ НА

308; 408) и задниот панел (9; 109; 209; 309;
409), и отвор (11) на едниот крај од

БИОЛОШКИ ПРИМЕРОК ПО ПОШТА

заштитната структура (5; 105; 205; 305;

(57) 1 Комплет (1) за транспорт на
биолошки примерок до независен

405) што е во комуникација со
споменатиот внатрешен простор (10) во

примател, што содржи:
држач на примерок (2; 102; 202;

кој се вметнува држачот на примерокот (2;
102; 202; 302; 402) во споменатиот

302; 402) во форма на епрувета со

внатрешен простор,

затворач што ќе го содржи билошкиот
примерок;

= торба што се запечатува за
непропустливост на течности (7), која што
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торба што се запечатува (7) има

402) во внатрешниот простор (10) на

внатрешен дел на торбата (12), отвор (13)

заштитната структура (5; 105; 205; 305;

за комуникација со внатрешниот дел на
торбата што се запечатува (12), и

405) преку отворот на торбата (13),
назначен со тоа што:

затворач за затворање на течноста (14,
15) подвижен помеѓу отворена позиција,

склопот понатаму содржи абсорбирачка
обвивка за течности (6), назначено со тоа

во која држачот на примерок (2; 102; 202;
302; 402) може да се вметне во и да се

што абсорбирачка обвивка за течности (6)
е ракав, по можност торба во вид на ракав,

отстрани од внатрешноста на торбата (12)

што има внтрешност на ракавот

преку имениот отвор (13), и затворена
позиција, во која се запечатува отворот за

конфигуриран да ја држи заштитната
структура (5) со држачот на примерок (2) и

течности за да го задржи држачот на
примерок (2; 102; 202; 302; 402) во

има најмалку еден отвор што комуницира
со наведената внатрешност на ракавот, кој

внатрешниот дел на торбата (12);
назначена со тоа што заштитната

што отвор е димензиониран за да помине
низ заштитната структура (5) така што да

структура (5; 105; 205; 305; 405) е

се смести во внатрешноста на ракавот чиј

обезбедена во внатрешниот дел на
торбата што се запечатува (12), и

што отвор е во линија на отворот на
ракавот за абсорбција на течности, каде

назначена со тоа што заштитната
структура (5; 105; 205; 305; 405) е

што абсорбирачката обвивка за течности
(6) е обезбедена во внатрешноста на

позиционирана во неговиот отвор (11) во
линија на отворот (13) на торбата (7), и е

торбата што се запечатува (12) помеѓу
предниот панел (8; 108; 208; 208; 308; 408)

конфигуриран така што го држи отворен

и торбата што се запечатува (7) и помеѓу

отворот (13) на торбата што се запечатува
(7) за да го олесни вметнувањето на

задниот панел (9; 109; 209; 309; 409) и
торбата торбата што се запечатува (7).

држачот на примерок (2; 102; 202; 302;

има уште 13 патентни барања
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втора ознаки означуваат број;

(51) G 06M 1/16, G 06M 1/24, A 61M 15/00
(11) 9305

(13) Т1

погонски механизам (205) за ротирање на

(21) 2019/14

(22) 04/01/2019
(45) 30/06/2019

споменатиот прв прстенест член; и
механизам за спојување (700) за лабаво

(30) GB 0904040 10/03/2009 GB
(96) 10/03/2010 EP12195429.1

спојување на споменатиот прв прстенест
член за споменатиот втор прстенест член,

(97) 12/12/2018 EP2570148
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

за да се овозможи споменатиот прв и втор
прстенест член да ротираат заедно кога се

rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU

споени и за да се овозможи независно

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

ротирање на споменатиот прв прстенест
член кога не е споен;

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

каде што споменатиот механизам за
спојување се состои од прво и второ

(72) Bacon, Raymond and McDerment, Iain
(54) Бројач

средство за ангажирање (704, 705, 1516) и
дефлектор (1002, 1504) за да го одбива

(57) 1 1.

Бројач (203) кој што се

споменатото пр¬во средство за

состои од:
прв прстенест член (201) кој што има први

ангажирање радијално нанадвор, каде што
споменатото прво средство за ангажирање

ознаки (701) и втор прстенест член (202,
1510) кој што има втори ознаки (702), при

има рачка (704), при што споменатото
второ средство за ангажирање има

што секој од споменатите прв и втор прсте¬нест член може да ротира постапно

мноштво испапчувања (705, 1516) и
споменатото прво средство за ангажирање

околу една заедничка оска (214), при што

може да се движи радијално нанадвор и

една или двете од споменатите прва и

радијално навнатре во однос на
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споменатата оска,

што споменатото тело (712) на

што се карактеризира со тоа што

споменатата рачка (704) може да помине

споменатата рачка (704) има тело (712) со
процеп, и контакт кој што има ком¬по¬нен-

непречено под, и кога споментата рачка
(704) се движи радијално нанадвор

та која што се протега нагоре (710) и која
што е во контакт со споменатиот

споменатиот процеп (714) на споменатата
рачка се ангажира со едно од споментите

дефлектор (1002, 1504), при што
споменатиот дефлектор (1002, 1504) се

испапчувања (705, 1516).
има уште 31 патентни барања

протега надолу само до оној опсег до кој

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(51) E 02B 5/02, E 02B 3/16
(11) 9292
(21) 2019/26

(13) Т1
(22) 09/01/2019

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

(45) 30/06/2019
(30) IT2014MI01393 31/07/2014 IT

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

(96) 30/07/2015 EP15750959.7
(97) 10/10/2018 EP3175045

(72) SCUERO, Alberto Maria
(54) МЕТОД, ВОДООТПОРНА ОБЛОГА И

(73) Carpi Tech B.V. Bredaseweg 185

ВОДООТПОРНИ ПАНЕЛИ ЗА

4872 LA Etten-Leur, NL

ИНСТАЛАЦИЈА ВО БАСЕНИ И КАНАЛИ
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(57) 1 Метод за инсталација и

каналот или водниот басен (10)

поставување на водоотопрна облога на

-

дното (11) и/или бочните страни (12) на
канал или воден басен (10), каде што

водоотпорен панел (14; 14А) на дното (11)
и/или на бочните страни (12) на каналот

водоотпорната облога се состои од
мноштво на панели што се закотвени на

или водниот басен (10) за време на
поставувањетo.

дното или бочните страни на каналот или
водниот басен (10), секој панел содржи

Отстранливо поврзување со
запечатување на спротивните капаци (26)

водоотпорна мембрана (16; 17; 50), се

на соседни водоотпорни панели (14; 14А)

карактеризира со тоа што методот ги
содржи следните чекори:

со среден водооторен уред за
прицврстување (28; 44; 45) за време на

производство на мноштво од
воодотпорни панели (14; 14А) во кои што

поставувањето на панелите (14; 14А); и
Баластирање и триење при закотвување

секој панел (14; 14А) содржи цевкаста
баласт комора (18) и флексибилни капаци

на секој индивидуален водоотпорен панел
(14 14А) за дното (11) и/или на бочните

(26) што се протегаат по должината на

страни (12) на каналот или водниот басен

спротивните странични рабови на панелот
(14; 14А)

(10) со вбризгување бетонска мешавина
(30) во баластната комора (18) откако е

последователно позиционирање на
бројот на водоотпорни панели (14; 14А) на

нанесен секој панел (14; 14А).

дното (11) и/или на бочните страни (12) на

има уште 32 патентни барања
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(51) C 07D 471/14, C 07D 495/14, C 07D

заменет со 2, или 3 супституенти

491/22, C 07D 498/14, C 07D 471/22, A 61K

независно избрани помеѓу хало, ORa, CN,

31/519, A 61K 31/4375, A 61P 35/00
(11) 9291
(13) Т1

NRcRd, и C(O)NRcRd;
или R2 и R3 заедно со јаглероден атом за

(21) 2019/27

кој се врзани создаваат 3-7 член
циклоалкил прстен или 4-7 член

(22) 10/01/2019
(45) 30/06/2019

(30) US201261659245P 13/06/2012 US;
US201261691463P 21/08/2012 US;

хетероциклоалкил прстен, секој опционо
заменет со 2, или 3 супституенти

US201261740012P 20/12/2012 US and

независно избрани помеѓу хало, C1-6

US201361774841P 08/03/2013 US
(96) 12/06/2013 EP16203866.5

алкил, C1-6 халоалкил, CN, ORa, SRa,
C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb,

(97) 14/11/2018 EP3176170
(73) Incyte Holdings Corporation

OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, и
NRcC(O)ORa;

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE
19803, US

R4, R5, R6, R7, и R8 е секој независно
избран помеѓу H, хало, C1-6 алкил, C2-6

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил,

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) YAO, Wenqing; ZHUO, Jincong;

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член
хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,

ZHANG, Colin; XU, Meizhong; HE,
Chunhong; QIAN, Ding-Quan; WU,

CN, ORa SRa C(O)Rb C(O)NRc1Rd
C(O)ORa OC(O)Rb OC(O)NRc1Rd NRc1Rd

Liangxing; SUN, Yaping and LU, Liang
(54) ЗАМЕНЕТИ ТРИЦИКЛИЧНИ

NRc1C(O)Rb NRc1C(O)ORa
NRc1C(O)NRc1Rd C(=NRe1)Rb

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА

C(=NRe1)NRc1Rd NRc1C(=NRe1)NRc1Rd

FGFR
(57) 1 Соединение на формула II:

NRc1S(O)Rb NRc1S(O)2Rb
NRc1S(O)2NRc1Rd S(O)Rb S(O)NRc1Rd
S(O)2Rb и S(O)2NRc1Rd1; кадешто
споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил,
C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10
циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10
член хетероциклоалкил е секој опционо
заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти
независно избрани помеѓу хало, C1-6
алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6
халоалкил, CN, NO2, ORa SRa C(O)Rb
C(O)NRc1Rd C(O)ORa OC(O)Rb
OC(O)NRc1Rd C(=NRe1)NRc1Rd

или негова фармацевтски прифатлива
сол, кадешто:

NRc1C(=NRe1)NRc1Rd NRc1Rd

W е CR17R18;
X е CR15 или N;

NRc1C(O)Rb NRc1C(O)ORa
NRc1C(O)NRc1Rd NRc1S(O)Rb

R1 е H, NRARB, хало, и C1-3 алкил;

NRc1S(O)2Rb NRc1S(O)2NRc1Rd S(O)Rb
S(O)NRc1Rd S(O)2Rb и S(O)2NRc1Rd1;

R2 и R3 е секој независно избран помеѓу
H, CN, C(O)NRcRd, и C1-7 алкил, кадешто

R10, R15, R17, и R18 е секој независно
избран помеѓу H, хало, C1-6 алкил, C2-6

споменатиот C1-7 алкил е опционо
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алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил,

или 7-члена циклоалкил група или 4-, 5-, 6-

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член

, или 7-члна хетероциклоалкил група,

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,
CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3,

секоја опционо заменета со 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу

C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3,
OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3,

Cy2, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, хало,
CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3,

NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3,
C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3,

C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3,
NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3,

NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3,

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3,

NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3,
S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и

C(=NRe3)NRc3Rd3,
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3,

S(O)2NRc3Rd3; кадешто споменатиот C1-6
алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10

S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3,
NRc3S(O)2NRc3Rd3, и S(O)2NRc3Rd3,

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член
хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил

кадешто споменатиот C1-6 алкил е
опционо заменет со 2, или 3 супституенти

je секој опционо заменет со 2, 3, 4, или 5

независно избрани помеѓу Cy2, хало, CN,

супституенти независно избрани помеѓу
R10a; секој R10a е независно избран

ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3,
C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3,

помеѓу Cy2, хало, C1-6 алкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил,

NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3,
NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3,

CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3,
C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3,

C(=NRe3)NRc3Rd3,
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3,

OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3,

S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3,

NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3,
NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3,

NRc3S(O)2NRc3Rd3, и S(O)2NRc3Rd3;
RA и RB е секој независно избран помеѓу

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3,
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3,

H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4
алкенил, C2-4 алкинил, C6-10 арил, C3-10

S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и
S(O)2NRc3Rd3, кадешто споменатиот C1-6

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10
член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4

алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил е

алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10

секој опционо заменет со 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу

член хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10
член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил,

Cy2, хало, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3,
C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3,

кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4
алкенил, C2-4 алкинил, C6-10 арил, C3-10

OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3,
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3,

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10
член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4

NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3,

алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3,
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3,

член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член
хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е опционо

S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и
S(O)2NRc3Rd3;

заменет со 2, или 3 супституенти
независно избрани помеѓу OH, CN, амино,

или R17 и R18 заендо со јаглерони атоми
за кои се врзани создаваат 3-, 4-, 5-, 6-,

хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4
алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4
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алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член

халоалкокси;

хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член

секој Cy2 е независно избран помеѓу C6-10
арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, кадешто
споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил,

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,
од кои секој е опционо заменет со 2, 3, 4,

C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10
циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10

или 5 супституенти независно избрани
помеѓу хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил,

член хетероциклоалкил, C6-10 арил¬C1-4
алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10

C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил,

член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член

C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,
3-10 член хетероциклоалкил, CN, NO2,

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е опционо
заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти

ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5,
C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5,

независно избрани помеѓу C1-4 алкил, C14 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6,

NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5,
NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5,

C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6,
OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6,

C(=NRe5)NRc5Rd5,

NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6,

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5,
NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5,

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6,
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,

S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, и
S(O)2NRc5Rd5; кадешто споменатиот C1-6

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10
арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член

или кој било Rc и Rd заедно со N атом за
кој се врзани заедно создаваат 4-, 5-, 6-,

хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил

или 7-члена хетероциклоалкил група

е секој опционо заменет со 2, 3, 4, или 5
супституенти независно избрани помеѓу

опционо заменета со 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу

хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORa5,

C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член
хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член

SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5,
OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5,

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN,
ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,

C(=NRe5)NRc5Rd5,

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5Rd5,
NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5,

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,

NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5,
NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5,

C(=NRe6)NRc6Rd6,
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,

S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, и
S(O)2NRc5Rd5;

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6,

секој Ra, Rb, Rc, Rd, Ra Rb Rc Rd Ra3,

кадешто споменатите C1-6 алкил, C3-7

Rb3, Rc3, Rd3, Ra5, Rb5, Rc5, и Rd5 е
независно избран помеѓу H, C1-6 алкил,

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,
C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се

C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-

опцино заменети со 2, или 3 супституенти
независно избрани помеѓу хало, CN,

10 член хетероарил, 4-10 член
хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил,

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,
C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
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NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,

NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,

C(=NRe6)NRc6Rd6,
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

C(=NRe6)NRc6Rd6,
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,

или кој било од Rc1 и Rd1 заедно со N
атом за кој се врзани заедно создаваат 4-,

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6,

5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група

кадешто споменатите C1-6 алкил, C3-7

опционо заменета со 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,
C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се

C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член
хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член

опцино заменети со 2, или 3 супституенти
независно избрани помеѓу хало, CN,

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN,
ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,
C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,

NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6,

C(=NRe6)NRc6Rd6,
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6,

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;
или кој било од Rc5 и Rd5 заедно со N

кадешто споменатите C1-6 алкил, C3-7

атом за кој се врзани заедно создаваат 4-,

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,
C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се

5-, 6-, ili 7-члена хетероциклоалкил група
опционо заменета со 2, или 3

опцино заменети со 2, или 3 супституенти
независно избрани помеѓу хало, CN,

супституенти независно избрани помеѓу
C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,
C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN,

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,

NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6,

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,

NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6,

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; или
кои било од Rc3 и Rd3 заедно со N атом за

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,

кој се врзани заедно создаваат 4-, 5-, 6-,

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6,

или 7-члена хетероциклоалкил група
опционо заменета со 2, или 3

кадешто споменатите C1-6 алкил, C3-7
циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,

супституенти независно избрани помеѓу
C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се
опцино заменети со 2, или 3 супституенти

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN,

независно избрани помеѓу хало, CN,
ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,

40

Патенти

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,

независно избрани помеѓу OH, CN, амино,

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,

хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4

NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6,

алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4
алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,

халоалкокси;
или кој било од Rc6 и Rd6 заедно со N

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;
секој Re Re3, и Re5 е независно избран

атом за кој се врзани заедно создаваат 4-,
5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил

помеѓу H, C1-4 алкил, CN, ORa6, SRb6,

опционо заменета со 2, или 3

S(O)2Rb6, C(O)Rb6, S(O)2NRc6Rd6, и
C(O)NRc6Rd6;

супституенти независно избрани помеѓу
OH, CN, амино, хало, C1-6 алкил, C1-4

секој Ra6, Rb6, Rc6, и Rd6 е независно
избран помеѓу H, C1-4 алкил, C1-4

алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино,
ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и

халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил,
кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4

C1-4 халоалкокси; и секој Re6 е независно
избран помеѓу H, C1-4 алкил, и CN.

алкенил, и C2-4 алкинил, е опционо

има уште 27 патентни барања

заменет со 2, или 3 супституенти

(51) G 01N 33/74, C 07K 16/00
(11) 9290

(13) Т1

(21) 2019/28

(22) 10/01/2019
(45) 30/06/2019

композиција на антитела за фаќање,
коњугирана на микросфера која
специфично ги врзува sFGFRs; и
композиција на антитела за детекција

(30) US201261740466P 21/12/2012 US
(96) 17/12/2013 EP13865805.9

коњугирани со обележувач за детекција
која специфично ги врзува sFGFRs;

(97) 28/11/2018 EP2936153
(73) Janssen Biotech, Inc.

кадешто во биолошкиот примерок се
детектира 0,14 - 494 ng/mL sFGFR2, 0,023 -

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA

74 ng/mL FGFR3, и 0,033 - 123 ng/mL
FGFR4;

19044, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

кадешто композиција на антиела за

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) CHATURVEDI, Shalini; PLATERO,

фаќање содржи антитео за фаќање кое
спеџифично го врзува FGFR2, антитело за

Suso and SIEGEL, Derick
(54) СЕНЗИТИВЕН ПОВЕЌЕКРАТЕН

фаќање кое специично го врзува FGFR3, и
антитело за фаќање кое специфично го

ИМУНОТЕСТ ЗА РАСТВОРЛИВИ

врзува FGFR4; и
кадешто композиција на антитела за

РЕЦЕПТОРИ НА ФАКТОРОТ НА РАСТ
НА ФИБРОБЛАСТИ

детекција содржи антитело за детекција

(57) 1 Комплет за детекција на
растворливи рецептори на факторот на

кое специфично го врзува FGFR2,
антитело за детекција кое специфично го

раст на фибробласти (sFGFRs) во
биолошки примерок кој содржи:

врзува FGFR3, и антитело за детекција кое
специфично го врзува FGFR4.
има уште 12 патентни барања
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(26),
канистер за гас (28) во флуидна
комуникација со вентилот (42), при што

(51) A 61M 16/20, A 61M 16/12
(11) 9306
(21) 2019/29

(13) Т1
(22) 10/01/2019

канистерот (28) содржи активна
фармацевтска состојка и неактивен

(45) 30/06/2019

носечки гас, при што канистерот (28) е

(96) 27/05/2009 ep17164754.8
(97) 17/10/2018 EP3210644

порамнат долж една лонгитудинална оска
(21), при што вентилот (42) може аксијално

(73) INO Therapeutics LLC
Hampton, NJ 08827, US

да се активира долж лонгитудиналната
оска (21),

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

прв индексиран член кој што е составен
дел од куќиштето (26) и трет индексиран

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Montgomery, Frederick, J.; Bathe,

член составен дел од куќиштето (26), при
што првиот индексиран член е прилагоден
така да биде комплементарен со втор

Duncan P.; Lee, Daniel Juhyung; Biba, Scott
Ignatius and Bakken, Todd J.

индексиран член кој што е составен дел од
рабникот (12) на индексираниот уред за

(54) УРЕДИ ЗА ПРИДВИЖУВАЊЕ НА
ИНДЕКСИРАН ВЕНТИЛ И КАНИСТЕР

активирање на лекот (10), при што вториот
индексиран член е прв клуч (18), третиот

ПОД ПРИТИСОК СО РАБНИК
(57) 1 Индексиран уред за складирање на
лек (24) за индексиран уред за активирање

индексиран член е прилагоден така да
биде комплементарен со четврт
индек¬си¬ран член кој што е составен дел

на лек (10) за упо¬т¬реба во индексиран
уред за испорачување и регулирање на

од рабникот (12) на индексираниот уред
за активирање на лекот (10), при што

лекот (70), при што индексираниот уред за
складирање на лек (24) се состои од:
куќиште (26) и вентил (42), при што

четвртиот индексиран член е втор клуч,
каде што првиот индексиран член не е

вентилот (42) е поста¬вен во куќиштето

комплементарен со четвртиот индексиран
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член, и каде што третиот индексиран член

прилагодени така да укажат на

не е комплементарен со вториот

идентитетот на активната фармацевтска

индексиран член,
каде што првиот индексиран член е прв

состојка, каде што својствата на
индексирање кои што одговараат на

отвор (36) поставен на едната страна на
куќиштето (26) а третиот индексиран член

идентитетот на активната фармацевтска
состојка се до¬биваат со една или повеќе

е втор отвор (36') поставен на спротивната
страна на куќиш¬тето (26) во однос на

различни аксијални ширини, аксијална
распореденост или раз¬лични попречни

лонгитудиналната оска (21) на канистерот

облици на првиот и третиот индексиран

за гас (28),
каде што куќиштето (26) може да биде

член така што индексираниот рабник (12)
го придвижува само индексираниот уред

придвижено од рабникот (12) од
индексираниот уред за активирање на

за складирање на лекот (24), при што со
индексирањето се обез-бе¬дуваат

лекот (10) во правец кој што е вертикален
на лонгитудиналната оска (21),

целосно комплементарните членови
идентификувани за однапред одредената

каде што еден или повеќе од првиот и

активна фармацевтска состојка.

третиот индексиран член се претежно

има уште 7 патентни барања

(51) C 08B 37/02, A 61K 31/737, A 61P 7/02
(11) 9307
(21) 2019/30

(73) TX Medic AB

(13) Т1
(22) 10/01/2019

263 03 Viken, SE
(74) Друштво за застапување од областа

(45) 30/06/2019
(30) 1451349 11/11/2014 SE

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(96) 10/11/2015 EP15858497.9
(97) 24/10/2018 EP3217988

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BRUCE, Lars and BRASEN, Ulf
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(54) НОВ ДЕКСТРАН СУЛФАТ

единица во рамките на интервал од 2.5 и

(57) 1 Декстран сулфат што се

3.0; и

карактеризира со:
број на просечна молекуларна тежина, Mn,

просечна сулфација на C2 позиција во
гликозните единици на споменатиот

како што е измерен со нуклеарна магнетна
резонанца, NMR, спектроскопија во

декстран сулфат е најмалку 90 %, или
негова сол.

рамките на интервал од 1850 и 3500 Da;
просечен број на сулфати по гликозна

има уште 16 патентни барања

(51) H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N
19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N

(57) 1 Постапка за декодирање на слика,
постапката содржи:

19/50, H 04N 19/6 G 06T 9/00
(11) 9308
(13) Т1

изведба на ентропско-декодирање за да
се добијат квантизирани коефициенти на

(21) 2019/31

трансформација од најмалку една
трансформациска единица (870) во

(22) 10/01/2019
(45) 30/06/2019

(30) KR20100003558 14/01/2010 KR

кодирана единица (810);

(96) 14/01/2011 EP17190156.4
(97) 09/01/2019 EP3300371

изведба на инверзна-квантизација и
инверзна-трансформација на

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si,

квантизирани коефициенти на
трансформација од најмалку една

Gyeonggi-do 443-742, KR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

трансформациска единица за да се
добијат остатоци;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

прием на информација за максимална

(72) HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; CHEON,
Min-Su; JUNG, Hae-Kyung; LEE, Tammy and

големина на кодираната единица;
делење на слика во множество на

KIM, ll-Koo
(54) ПОСТАПКА ЗА КОДИРАЊЕ И

квадратни максмални кодирани единици
со употреба на информација за

ДЕКОДИРАЊЕ И АПАРАТУРА ЗА
КОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА

максималната големина на кодираната
единица;

НА ГОЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИСКА

одредување на кодираната единица од

ЕДИНИЦА

хиерархиска структура вклучена во
максималната кодирана единица, од
44
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множеството на максимални кодирани

предвидување е една од блоковите

единици, со употреба на информација за

коишто вклучуваат: блок еднаков по

обликот на делење о синтаксична анализа
од податочен тек; и

големина со кодираната единица со
длабочина поголема постојната

изведба на меѓу предвидување за
најмалку една единица за предвидување

длабочина; и блок од множеството на
блокови создаден со еднаква поделба на

(860) во кодираната единица (810) за да се
создаде предвидувач и обновување на

најмалку една висина и ширина на
кодираната единица со длабочина

сликата со употреба на остатоците и

поголема од постојната длабочина,

предвидувачот;
кадешто, максималната кодирана единица

кадешто најмалку една траснформациска
единица е една од блоковите коишто

е хиерархиски поделена во една или
повеќе кодирани единици со длабочина

вклучуваат: блок еднаков по големина со
кодираната единица со длабочина

вклучувајќи најмалку една кодирана
единица со постојна длабочина и кодирана

поголема постојната длабочина; и блок од
множеството на блокови создаден со

единица со длабочина поголема од

еднаква поделба на најмалку една висина

постојната длабочина, во согласност со
информацијата за обликот на поделба,

и ширина на кодираната единица со
длабочина поголема од постојната

кодираната единица со постојна
длабочина е поделена во четири

длабочина, и
кадешто, кога начинот на предвидување е

квадратни кодирани единиц со еднаква
димензија со длабочина поголема од

определен за биде начин на меѓу
предвидување, а не начин на внатрешно

постојната длабочина, независно од

предвидување, постапката за декодирање

соседните кодирани единици со постојна
длабочина, и

слика подржува трансформациска
единица, вклучена во најмалку една

кодираната единица со длабочина
поголема од постојната длабочина е

трансформациска единица, којашто има
големина 2N x 2N, којашто вклучува

предвидена со употреба на најмалку една
единица за предвидување и е инверзно-

четири единица за предвидување,
вкчучени во најмалку една единица за

трансформирана со употреба на најмалку

предвидување, којашто има големина N x

една трансформациска единица,
кадешто најмалку една единица за

N.
има уште 3 патентни барања
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(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P

се натпреварува за врзување за CTLA-4 со

35/00
(11) 9309

(13) Т1

референтно антитело, кадешто
антителото или негов антиген-врзувачки

(21) 2019/32

(22) 10/01/2019

фрагмент ги има следните својства:

(45) 30/06/2019
(30) US19980113647P 23/12/1998 US

a) врзувачки афинитет за CTLA-4 на 10-9
M или поголем како што е определено со

(96) 23/12/1999 EP09007161.4
(97) 21/11/2018 EP2112166

BIAјадро;
b) инхибира врзување помеѓу CTLA-4 и B7-

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

1 со IC50 на100 nM или пониско; и
c) инхибира врзување помеѓу CTLA-4 и B7-

US and One Amgen Center Drive

2 со IC50 на 100 nM или пониско,

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кадешто референтното антитело е

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Hanson, Douglas Charles; Neveu, Mark

избрано од групата составена од:

Joseph; Mueller, Eileen Elliot; Hanke, Jeffrey
Herbert; Gilman, Steven Christopher; Davis,

i) антитело коешто содржи тешка низа
којашто содржи аминокиселинска секвенца

C. Geoffrey and Corvalan, José Ramon

на SEQ ID NO: 9 и лесна низа којашто

(54) ЧОВЕЧКИ МОНОКЛОНАЛНИ
АНТИТЕЛА ЗА CTLA-4

содржи аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 22;

(57) 1 Човечко моноклонално антитело
коешто се врзува за CTLA-4, или негов

ii) антитело коешто содржи тешка низа
којашто содржи аминокиселинска секвенца

антиген -врзувачки фрагмент, кадешто
споменатото антитело или негов фрагмент

на SEQ ID NO: 5 и лесна низа којашто
содржи аминокиселинска секвенца на SEQ
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ID NO: 18;

содржи аминокиселинска секвенца на

iii) антитело коешто содржи тешка низа

SEQ ID NO: 16;

којашто содржи аминокиселинска секвенца
на SEQ ID NO: 1 и лесна низа којашто

vii) антитело коешто содржи тешка низа
којашто содржи аминокиселинска секвенца

содржи аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 14;

на SEQ ID NO: 4 и лесна низа којашто
содржи аминокиселинска секвенца на

iv) антитело коешто содржи тешка низа
којашто содржи аминокиселинска секвенца

SEQ ID NO: 17;
viii) антитело коешто содржи тешка низа

на SEQ ID NO: 2 и лесна низа којашто

којашто содржи аминокиселинска секвенца

содржи аминокиселинска секвенца на SEQ
ID NO: 15;

на SEQ ID NO: 10 и лесна низа којашто
содржи аминокиселинска секвенца на

v) антитело коешто содржи тешка низа
којашто содржи аминокиселинска секвенца

SEQ ID NO: 23; и
ix) антитело коешто содржи тешка низа

на SEQ ID NO: 8 и лесна низа којашто
содржи аминокиселинска секвенца на

којашто содржи аминокиселинска секвенца
на SEQ ID NO: 11 и лесна низа којашто

SEQ ID NO: 21;

содржи аминокиселинска секвенца на

vi) антитело коешто содржи тешка низа
којашто содржи аминокиселинска секвенца

SEQ ID NO: 24.
има уште 15 патентни барања

на SEQ ID NO: 3 и лесна низа којашто
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- сместување на дефинирани количества

(51) C 04B 11/028
(11) 9310

(13) Т1

на гипс и опционо вода во стационарен на

(21) 2019/33

(22) 10/01/2019
(45) 30/06/2019

притисок отпорен котел за гипс поради
формирање на столб на материјал на

(30) 20120176141 12/07/2012 EP
(96) 11/07/2013 EP13176141.3

флуидизиран гипс;
- снабдување со енергија додека

(97) 17/10/2018 EP2684852
(73) Knauf Gips KG

температурата на гипс не достигне повеќе
од 110 °C и не се изврши дополнителна

Knauf Gips KG, DE

конверзија на гипс во калцијумсулфат β-

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

хемихидрат;
- сушење на спомнатиот

(72) Voigt, Wolfgang and Kleemann, Anja
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

калцијумсулфат β-хемихидрат;
каде што максималниот надпритисок се

КАЛЦИЈУМСУЛФАТ БЕТА ХЕМИХИДРАТ
(57) 1 Постапката за производство на

одржува во опсег од 100 дo 5000 hPa во
текот на конверзијата.

калцијумсулфат β-хемихидрат, кој што

има уште 13 патентни барања

опфаќа фази:

(51) C 07K 14/51
(11) 9315
(21) 2019/34

(13) Т1

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

(22) 10/01/2019
(45) 30/06/2019

(72) PLÖGER, Frank and WAGNER, Florian
(54) GDF-5 МУТАНТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ

(30) 20110191973 05/12/2011 EP
(96) 05/12/2012 EP16203435.9

НА ФОРМИРАЊЕ НА РСКАВИЦА
(57)
1
Променлив протеин од зрел

(97) 05/12/2018 EP3168230

човечки GDF-5 како што е претставен со

(73) Biopharm Gesellschaft zur
biotechnologischen Entwicklung von

аминокиселините 382 - 501 од НИЗА ИД
БР: 2 и кој што содржи аминокиселинска

Pharmaka mbH
Czernyring 22 69115 Heidelberg, DE

замена, селектирана од групата која што
се состои од R399M, W414R и I449V.
има уште 4 патентни барања
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(51) A 61K 31/495, A 61K 9/24, A 61K 9/20,

од <5 во време траење од 2 часа, исто

A 61K 9/16
(11) 9314

(13) Т1

така, при мешање и под овие услови не се
еродира во обем со кој неговиот најмал

(21) 2019/35

(22) 10/01/2019

дијаметар се намалува до вредност од <5

(45) 30/06/2019
(96) 26/06/2014 EP14174604.0

мм,
• дел од желудечниот сок - растворлив кој

(97) 14/11/2018 EP2959887
(73) Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg

се раствора во воден медиум со pH
вредност од <5 за време на траење

Liebigstraße 1-2 65439 Flörsheim am
Main, DE

пократко од 2 часа или под овие услови
еродира во обем со кој неговиот најголем

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

дијаметар се намалува до вредност од <2

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Przyklenk, Karl-Heinz and Dr. Grewe,

mm,
при што двата, димензионално стабилни и

Jan Christoph
(54) ЛЕКОВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ

исто така делови од растворливи во
желудeчниот сок содржат делумно

ВРТОГЛАВИЦА ПОРАДИ РАЗЛИЧНИ
ПРИЧИНИ

количество на активната состојка, за
употреба во метод за третирање на

(57) 1 Форма на медикамент, назначена

вертиго кај човечко суштество со

со тоа, што содржи:
• активна состојка или негова сол,

администрација на пациент најмногу два
пати на ден во текот или по оброк.

• димензионално стабилен дел кој не се
раствора во воден медиум со pH вредност

има уште 12 патентни барања
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(51) A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/28,

(57) 1 Орална фармацевтска комбинација

A 61P 25/04
(11) 9313

(13) Т1

со моментно ослободување која опфаќа
најмалку оксикодон или негова

(21) 2019/36

(22) 10/01/2019

фармацевтски прифатлива сол и налоксон

(45) 30/06/2019
(30) 20090154805 10/03/2009 EP

или негова фармацевтски прифатлива сол
во масен однос 2:1 (оксикодон или негова

(96) 10/03/2010 EP10707534.3
(97) 24/10/2018 EP2405915

фармацевтски прифатлива сол: налоксон
или негова фармацевтски прифатлива

(73) EURO-CELTIQUE S.A.
rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU

сол), при што оваа формулацијаа
ослободува in vitro, мерено со користење

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

на постапка со лопатки спрема Ph.Eur.,

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) WALDEN, Malcolm; MOHAMMAD,

при 100 o/min во 0,1 N хлороводородна
киселина на na 37°C и со користење на

Hassan; DANAGHER, Helen Kathleen;
HAYES, Geoffrey Gerard; HEUN, Gerhard

UV-детекција на 230 nm, ≥ 75mas.% на
оксидон или негова фармацевтски

Josef and WHITEHOUSE, Jonathon Oliver
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ СО

прифатлива сол и ≥ 75 mas.% на налоксон
или негова фармацевтски прифатлива

МОМЕНТНО ОСЛОБОДУВАЊЕ КОИ

сол во 45. min.

ОПФАЌААТ ОКСИКОДОН И НАЛОКСОН

има уште 16 патентни барања
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(51) C 07D 311/22, C 07D 473/34, C 07D

несупституиран алкинил, супституиран или

487/04, C 07D 311/36, A 61K 31/519, A 61P

несупституиран циклоалкил, супституиран

35/00
(11) 9312

(13) Т1

или несупституиран циклоалкенил,
супституиран или несупституиран

(22) 11/01/2019
(45) 30/06/2019

циклоалкилалкил, супституиран или
несупституиран циклоалкенилалкил,

(21) 2019/40

(30) 2011CHE1542 04/05/2011 IN and
2012CHE81 09/01/2012 IN

супституиран или несупституиран
хетероциклил, супституиран или

(96) 04/05/2012 EP12722989.6

несупституиран хетероциклилалкил,

(97) 24/10/2018 EP2705029
(73) Rhizen Pharmaceuticals S.A.

супституиран или несупституиран арил,
супституиран или несупституиран

Fritz Courvoisier 40 2300 La Chaux de
Fonds, CH

арилалкил, супституиран или
несупституиран хетероарил, супституиран

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

или несупституиран хетероарилалкил, CO- ORx, -C(O)Rx, -C(S)Rx, -C(O)NRxRy, -

(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Meyyappan;

C(O)ONRxRy, -NRxRy, -NRxCONRxRy,-

VISWANADHA, Srikant; BABU,
Govindarajulu; NAGARATHNAM,

N(Rx)SORx, -N(Rx)SO2Ry, -(=N- N(Rx)Ry), NRxC(O)ORy, -NRxRy, -NRxC(ORy-, -

Dhanapalan; VAKKALANKA, Swaroop
Kumar, V.S. and BHAVAR, Prashant,

NRxC(S)Ry, -NRxC(S)NRxRy, -SONRxRy-, SO2NRxRy-, -ORx, -ORxC(O)NRxRy, -

Kashinath
(54) НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО

ORxC(O)ORx-, -OC(O)Rx, -OC(O)NRxRy, RxNRyC(O)Rz, -RxORy, -RxC(O)ORy, -

МОДУЛАТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗИ

RxC(O)NRxRy, -RxC(O)Ry, -RxOC(O)Ry, -

(57) 1 Соединение со формула

SRx, -SORx, -SO2Rx, -ONO2, кадешто Rx,
Ry и Rz во секоја од горните групи може да
биде водород, супституиран или
несупституиран алкил, супституиран или
несупституиран алкокси, супституиран или
несупституиран алкенил, супституиран или
несупституиран алкинил, супституиран или
несупституиран арил, супституиран или
несупституиран арилалкил, супституиран
или несупституиран хетероарил,
супституиран или несупституиран

или негов таутомер, негов N-оксид, или

хетероарилалкил, супституиран или
несупституиран циклоалкил, супституиран

негова фармацевтскa прифатлива сол,

или несупституиран циклоалкилалкил,

кадешто секоја појава на R е независно
избрана од хидрокси, халоген, карбоксил,

супституиран или несупституиран
циклоалкенил, супституиран или

цијано, нитро, супституиран или
несупституиран алкил, супституиран или

несупституиран хетероцикличен прстен,
супституиран хетероциклилалкил прстен,

несупституиран алкокси, супституиран или
несупституиран алкенил, супституиран или

или супституиран или несупституиран
амино, или (i) било кое од два од Rx и Ry
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може да бидат поврзани за да формира

Li е отсутен или избран од -(CRaRb)q-, -O-,

супституиран или несупституиран, заситен

-S(=O)q-, -NRa- или -C(=Y)-;

или незаситен 3-14 член прстен, којшто
може опционално да вклучува

секоја појава на Ra и Rb може да бидат
исти или различни и се независно избрани

хетероатоми коишто може да бидат истиот
или различен и се избрани од O, NRz или

од водород, халоген, хидрокси, цијано,
супституиран или несупституиран (C1-

S, или (ii) било кои два од Rx и Ry се
соединети за да формираат оксо (=O),

6)алкил, -NRcRd (кадешто Rc и Rd се
независно водород, халоген, хидрокси,

тио(=S) или имино(=NRf) (кадешто Rf е

цијано, супституиран или несупституиран

водород или супституиран или
несупституиран алкил);

(C1-6)алкил, или (C1-6)алкокси) и -ORc
(кадешто Rc е супституиран или

R1 и R2 може да се исти или
различни и се независно избрани од

несупституиран (C1-6)алкил) или кога Ra и
Rb се директно врзани за заеднички атом,

водород, халоген, и супституиран или
несупституиран C1-6 алкил, супституиран

тие може да бидат соединети за да
формираат оксо група (=O) или

или несупституиран алкенил, супституиран

формираат супституиран или

или несупституиран алкинил, супституиран
или несупституиран циклоалкил,

несупституиран, заситен или незаситен 310 член прстен (вклучувајќи го

супституиран или несупституиран
циклоалкенил, супституиран или

заедничкиот атом за којшто Ra и Rb се
директно врзани), којшто може опционално

несупституиран циклоалкилалкил и
супституиран или несупституиран

да вклучува еден или повеќе хетероатоми
коишто може да бидат исти или различни

хетероциклил, или заедно R1 и R2

и се избрани од O, NRd (кадешто Rd е

директно сврзан за заеднички атом, може
да бидат соединети за да формираат оксо

водород или супституиран или
несупституиран (C1-6)алкил) или S;

група (=O) или супституиран или
несупституиран заситен или незаситен 3-

Y е избран од O, S, и NRa; и
q е 0, 1 или 2,

10 член прстен (вклучително атомот на
јаглерод на кој R1 и R2 се врзани), кој

кадешто терминот супституиран се
однесува на супституција избран од

може опционално да вклучува еден или

хидрокси, халоген, карбоксил, цијано,

повеќе хетероатоми кои може да се исти
или различни и се одбрани од O, NRa и S;

нитро, оксо (=O), тио(=S), супституиран
или несупституиран C1-C8алкил,

Cy1 е избран од супституиран или
несупституиран циклоалкил, супституиран

супституиран или несупституиран C1-C8
алкокси, супституиран или несупституиран

или несупституирна хетероциклична група,
супституиран или несупституиран арил и

C2-C10 алкенил, супституиран или
несупституиран C2-C12 алкинил,

супституиран или несупституиран

супституиран или несупституиран C3-C12

хетероарил;
Cy2 е избран од супституирана или

циклоалкил, супституиран или
несупституиран C3-Cs циклоалкенил, -

несупституирана хетероциклична група,
супституиран или несупституиран арил и

COORx, -C(O)Rx, -C(S)Rx, -C(O)ONRxRy, NRxCON- RyRz,-N(Rx)SORy, -N(Rx)S02Ry,

супституиран или несупституиран
хетероарил;

-(=N-N(Rx)Ry), -NRxC(O)ORy, -NRxRy, NRxC(0)Ry-,-RxC(S)Ry, -NRxC(S)NRyRz, -
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SONRxRy-, -SO2NRxRy-, -ORx, -

(кадешто хетероатоми се избрани од N, O,

ORxC(O)NRyRz,-ORxC(O)ORy-, -OC(0)Rx, -

и S), супституиран или несупституиран 5-

OC(O)NRxRy, - RxNRyC(0)Rz, -RxO- Ry, RxC(O)ORy,-RxC(O)NRyRz, -RxC(O)Rx, -

14 членхетероарил(C1-C8 алкил) (кадешто
хетеро атоми се избрани од N, O, и S),

RxOC(0)Ry, -SRx, -SORx, -S02Rx, и -ONO2,
кадешто (i) Rx, Ry и Rz во секоја од

супституиран или несупституиран 3-15
член хетероцикличен прстен (кадешто

горните групи може да биде водород,
супституиран или несупституиран C1-C8

хетеро атоми се избрани од N, P, O, и S),
или супституиран 3-15 член хетероциклил

алкил, супституиран или несупституиран

(C1-C8 алкил), или било кои два од Rx, Ry

C1-C8 алкокси, супституиран или
несупституиран C2-C10 алкенил,

и Rz може да бидат соединети за да се
формира супституиран или

супституиран или несупституиран C2-C12
алкинил, супституиран или несупституиран

несупституиран заситен или незаситен 310 член прстен, којшто може опционално

C6-C20 арил, супституиран или
несупституиран C6-C20 арил(C1-C8

да вклучува хетероатоми коишто може да
бидат исти или различни и се избрани од

алкил), супституиран или несупституиран

O, NRx (Rx е водород или C1-6 алкил) или

C3-C12 циклоалкил, супституиран или
несупституиран C3-C12 циклоалкил(C1-C8

S, и (ii) супституенти во гореспоменатите
"супституирани" групи може понатаму да

алкил), супституиран или несупституиран
C3-C8 циклоалкенил, супституиран или

бидат супституирани.

несупституиран амино, супституиран или
несупституиран 5-14 член хетероарил

има уште 22 патентни барања

(51) A 61K 31/4545, A 61K 9/16, A 61K

(57) 1 Фармацевтски состав којшто

9/20, A 61K 9/28, A 61K 9/48, A 61P 29/00
(11) 9311
(13) Т1

содржи активна состојка на соединение со
формула 1

(21) 2019/41

(22) 11/01/2019

(45) 30/06/2019
(30) 20120163078 04/04/2012 EP
(96) 02/04/2013 EP13714618.9
(97) 19/12/2018 EP2833864
(73) Alkahest, Inc.
125 Shoreway Road, Suite D San Carlos,
CA 94070, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кадешто
R’ e H, C1-6-алкил, C0-4-алкил-C3-6-

(72) FETSCHER, Alfred and SCHER,
Jochen Matthias

циклоалкил, C1-6-халоалкил;

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ
КОИШТО СОДРЖАТ CCR3

R2 е H, C1-6-алкил;
X е анјон избран од групата составена од

АНТАГОНИСТИ

хлорид или 1/2 дибензоилтартарат, j е 1
или 2,
прв дилуенс, втор дилуенс, дезинтегранс,
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лубриканс и опционално врзувач, кадешто

калциумфосфат дихидрат, еритрол, ниска

фармацевтскиот состав содржи

супституиранa хидроксипропил целулоза,

10-90 % активна состојка
5-70 % прв дилуенс,

манитол, прежелатинизиран скроб или
ксилитoл,

5-30 % втор дилуенс,
0-30 % врзувач,

кадешто барем еден од првиот или
вториот дилуенс е дибазен калциум

1-12 % дезинтегранс и
0.1-3 % лубриканс,

фосфат анхидрид и
кадешто фармацевтскиот состав е во

кадешто првиот и вториот дилуенс се

дозираната форма на филм-обложена

избрани од групата составена од
целулозен прашок, дибазен

таблета којашто содржи 2-4% филм
обложување.

калциумфосфат анхидрид, дибазен

има уште 11 патентни барања
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(51) A 01N 25/00, A 01P 5/00
(11) 9320

(13) Т1

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(21) 2019/42

(22) 11/01/2019
(45) 30/06/2019

(72) SWIETOSLAWSKI, Janusz
(54) МОЛУСКИЦИДЕН СОСТАВ

(96) 10/06/2014 EP14744651.2
(97) 31/10/2018 EP3154339

(57) 1 Молускициден состав кој што има
форма на мамка за храна и кој што содржи

(73) ICB Pharma Spólka Jawna
43-602 Jaworzno, PL

најмалку еден молускициден агенс, што
се карактеризира со тоа што тој понатаму

(74) Друштво за застапување од областа

содржи хумусова киселина во количина од

на индустриската сопственост ЖИВКО

1 до 30% според тежината.
има уште 12 патентни барања

(51) F 01N 1/16, F 01N 9/00, F 01N 3/00

ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ

(13) Т1
(22) 14/01/2019

(57) 1 Систем на издувни гасови (1) за

(45) 30/06/2019
(96) 10/09/2015 EP15002654.0

автомобилски мотор со внатрешно
согорување (3), како што е V мотор или

(97) 31/10/2018 EP3141720
(73) Akrapovic d.d.

боксер мотор, кој што се состои од:

1295 Ivancna Gorica, SI

лева гранка за издувни гасови (5) која што

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

може да се поврзе со лева група на
цилиндри (35) на автомобилскиот мотор со

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

внатрешно согорување (3) и
десна гранка за издувни гасови (7) која

(72) Klemenc, Jaka; Akrapovic, Igor; Sedej,
Gasper and Vipavec, Simon

што може да се поврзе со десна група на
цилиндри (37) на автомобилскиот мотор со

(54) СИСТЕМ НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ ЗА

внатрешно согорување (3),

АВТОМОБИЛСКИ МОТОР СО

при што секоја гранка за издувни гасови (5,

(11) 9319
(21) 2019/43
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7) има структура на гранка која што

што се карактеризира со тоа што системот

дефинира

на издувни гасови (1) има најмалку еден

- влез на гранка (5 71) за прием на издувен
гас кој што е исфрлен од групата на ци-

вентил¬ски член (93, 93b, 95, 97) за
отворање и/или затворање на најмалку

линдри за која што гранката за издувни
гасови (5, 7) може да се поврзе; и

едната врска;
каде што системот на издувни гасови има

- најмалку два испусти за издувни гасови
(53, 53a, 53b, 73, 73a, 73b), особено главен

контролна единица (11) прилагодена така
да го конт¬ролира вентилскиот член (9),

испуст за издувни гасови (53a, 73a) и

како и вентилскиот уред (13) во согласност

премостувачки испуст за издувни гасови
(53b, 73b), кој што е отворен кон

со најмалку едно од следните подесувања:
a. врската затворена, а отворот на десната

атмосферата;
каде што секоја гранка за издувни гасови

и левата гранка за издувни гасови отворен;

(5, 7) понатаму има
- вентилски уред (13, 52, 72) за отворање

б. врската отворена, а отворот на десната
и левата гранка за издувни гасови отво-

и/или затворање на отворот на гранката

рен; и/или

кој што е поставен помеѓу влезот на
гранката (5 71) и еден од најмалку двата

в. врската отворена, а отворот на десната
и левата гранка за издувни гасови

ис-пусти за издувни гасови (53, 73), така
што, во отворена состојба на вентилскиот

потполно затворен; и каде што
контролната единица (11) е прилагодена

уред (13), издувниот гас може да се
префрли од влезот на гранката (5 71) во

така да го контролира вентилскиот член
(9), како и вентилскиот уред (13) во

најмалку двата испусти за издувни гасови

согласност со најмалку уште едно од

(53a, 53b, 73a, 73b), и така што, во лабава
состојба на вентилскиот уред (13),

следните подесувања:
г. врската отворена, а отворот на десната

издувниот гас е спречен да протекува од
влезот на гран¬ка¬та (5 71) пожелно токму

и/или левата гранка за издувни гасови делум¬но затворен; и/или

во еден од најмалку двата испусти за
издувни гасови, осо¬бе¬но главниот

д. врската отворена и отворот на една
гранка за издувни гасови отворен, а

испуст за издувни гасови (53a, 73a); и

отворот на другата гранка за издувни

- најмалку една врска за префрлување на
издувниот гас помеѓу гранките (5, 7);

гасови потполно затворен.
има уште 6 патентни барања
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каде што слој на лепило се наоѓа на
горната, при употреба, површина на

(51) B 65B 51/10, B 65B 51/02, B 65D
77/20, B 65D 81/20, B 65D 21/02
(11) 9318

(13) Т1

периферната при¬рабница и споменатиот

(21) 2019/44

(22) 14/01/2019
(45) 30/06/2019

слој на лепило не се протега врз
вертикалните, при употреба, повр¬ши¬ни

(30) 20100000310 08/01/2010 GB and
20100011918 15/07/2010 GB

на континуираниот страничен ѕид и не се
протега врз основата

(96) 10/01/2011 EP14186025.4
(97) 24/10/2018 EP2845819

каде што садот понатаму содржи тенка
покривна фолија и која што може да биде

(73) Linpac Packaging Limited

запечате¬на на периферната прирабница

West Yorkshire WF7 5DE, GB
(74) Друштво за застапување од областа

за да се создаде запечатен простор
помеѓу основата, конти¬нуираниот

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

страничен ѕид и тенката покривна фолија;
и каде што тенката покривна фолија е

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

повеќеслојна тенка фолија која што

(72) Hardwick, Craig; Davey, Alan, John;
Parker, David and Howden, Stephen

содржи слој за за-пе¬чатување, а слојот за
запечатување се состои од полипропилен

(54) САД КОЈ ШТО МОЖЕ ДА СЕ
ЗАПЕЧАТИ И ПРОЦЕСИ ЗА ИЗРАБОТКА

(PP) и/или PE;
садот понатаму има најмалку една

НА САД КОЈ ШТО МОЖЕ ДА СЕ
ЗАПЕЧАТИ И ЗАПЕЧАТЕН САД

вдлабнатина за одвојување која што се
наоѓа во област за одво¬ју¬вање, каде

(57) 1 Сад кој што се состои од основа и

што областа за одвојување може да се

континуиран страничен ѕид кој што се
протега во суштина вер-ти¬кално во однос

ослободи во однос на горната површина
на при¬раб¬ницата и се протега делумно

на основата со периферни прирабници
формирани по должината на горниот, при

или целосно долж внатрешната
периферија на прирабницата, така што

употреба, раб на континуираниот
страничен ѕид, со што се формира тава,

кога слојот на лепило се нанесува на
тавата, горната површина на

каде што основата и континуираниот

ослободената површина не е обложена.

страничен ѕид се состојат главно од
полиетилен те-реф¬та¬лат (PET)

има уште 22 патентни барања
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(51) A 01J 25/13
(11) 9317
(21) 2019/45

(13) Т1

пре¬о¬дниот регион на надворешниот ѕид
на страниците, каде што калапот (1 12)

(22) 14/01/2019
(45) 30/06/2019

може да биде кружен или цилиндричен
или аголен во попречниот пресек, што се

(30) 17122012 21/09/2012 CH

карактеризира со тоа што, во кружниот

(96) 11/09/2013 EP13183892.2
(97) 14/11/2018 EP2710889

калап за сирење (1), лонгитудиналните
ребра (7) се протегаат радијално од

(73) Kalt Maschinenbau AG
9604 Lütisburg, CH

лонгитудиналната оска (9) преминуваат
преку дното (5) и продолжуваат како ребра

(74) Друштво за застапување од областа

на страниците (10) во регионот на ѕидот на

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

стра¬ниците, каде што лонгитудиналните
ребра (7) се поврзани за прстени (8) во

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Waldburger, Peter

регионот на дно¬то, и каде што има
мноштво прстени (8) со различни

(54) КАЛАП ЗА СИРЕЊЕ
(57) 1 Калап за сирење, посебно калап за

дијаметри и оддалечени едни од други,
додека во правоаголните калапи за

сирење за поставување во касетна преса

сирење

или слично, каде што калапот за сирење
има најмалку едно дно и страници (4, 16),

најмалку паралелно едни
има уште 9 патентни барања

а

дното

има

ребраста

структура

до
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поставени
на

други.
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Креирање специјален за пациентот три-

(51) A 61N 5/10
(11) 9316
(21) 2019/46

(13) Т1
(22) 14/01/2019

димензионален модел од дел од
пациентот врз основа на најмалку еден сет

(45) 30/06/2019

од првите медицински слики;

(30) US201361876269P 11/09/2013 US
(96) 09/09/2014 EP14838786.3

Со вметнување на дозиметар во делот на
пациентот- во специјалниот три-

(97) 21/11/2018 EP3043862
(73) Evangelos T Pappas, and Thomas G

димензионален модел, и дозиметарот е
така конфигуриран да мери изложеност на

Maris,
Vyronos Verra 18 P Faliro, 17576 Athens,

радијација, со ирадијација да барем дел
од специјален за пациентот три-

Attica,, GR and Drakontopoulou 35, 71306

димензионален модел кој што содржи

Heraklion, Crete,, GR
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

дозиметар во согласност со специфичниот
план за третман со радио- терапија на

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1- 1000, Скопје
(72) Evangelos T Pappas and Thomas G

пациентот;
Скенирање на ирадиациониот пациент со

Maris
(54) МЕТОД ЗА ТРЕТМАН СО РАДИО-

специјален за пациентот тридимензионален модел, кој што содржи

ТЕРАПИЈА СПЕЦИЈАЛИЗИРАН ЗА

дозиметар за обезбедување на најмалку

ПАЦИЕНТОТ-ВЕРИФИКАЦИЈА И
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ

една читлива слика која што ќе ја
претставува дистрибуцијата на радијација

(57) 1 Метод кој се состои од:
Добивање барем една од првите

во рамките на специјалниот за пациентот
три- димензионален модел; и

медицински слики од барем дел од
пациентот;

Создавање на регистрирана фузија од (1)
најмалку една читлива слика која што ја
58

Патенти

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

претставува дозата за дистрибуција на
радијација во рамките на специјалниот за
пациентот три- димензионален модел со
(2) најмалку еден сет од прв медицински
сет од најмалку еден дел од пациентот.
има уште 5 патентни барања

(51) H 01R 25/16, H 02G 3/38, E 04B 2/74,

со тоашто линераните струјни проводници

E 04H 3/02, G 07F 17/32
(11) 9322
(13) Т1

(21) за најмалку едно електрично коло
и/или податочни линии (22) од податочни

(21) 2019/47

магистрали кои се издолжуваат како
експонирани контактни патеки и/или како

(22) 14/01/2019
(45) 30/06/2019

(30) DE201410103646 17/03/2014 DE

единечен електричен проводник/жици од
кабел над должината на стоечката основа

(96) 13/03/2015 EP15710164.3
(97) 14/11/2018 EP3119955

(3), и кадешто најмалку еден електричен

(73) Novomatic AG
Wiener Strasse 158 2352

проводник и/или најмалку една податочна
магистрала од стоечката основа (3) е/се

Gumpoldskirchen, AT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

соодветно поврзани преку контакт или
контакт на продупчување во било која

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

точка до најмалку еден електричен
проводник и/или најмалку една податочна

(72) ECKES, Annika
(54) ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРЕГРАДЕН ЗИД И

магистрала од зидниот елемент (4),

ПРЕГРАДЕН ЗИД
(57) 1 Елемент за преграден зид којшто

кадешто зидниот елемент (4) има жлеб
(24) изработен кон стоечката основа (3) и

содржи стоечка основа во форма на плоча
(3) и зиден елемент (4) којшто се

во којшто е поставен најмалку еден
електричен контактен елемент којшто го

оздолжува на десните агли, кадешто

поврзува електричното коло и/или
податочни магистрали од стоечката

зидниот елемент (4) може да се прицврсти
на стоечката основа (3) на начин на

основа (3) кон електричното коло и/или

принудно заклучување и/или позитивно
заклучување на тој начин што зидниот

податочните магистрали на зидниот
елемент (4), кадешто зидниот елемент (4)

елемент (4) стои со својата крајна страна
на стоечката основа (3), се карактеризира

со назначени прриклучни елементи или
елементи за зашрафување (27) е
монтиран во претходно определена
позиција на соодветно назначена стоечка
основа (3), кадешто завршниот страничен
жлеб (24) на зидниот елемент (4) се
издолжува низ мрежата (23) од стоечката
основа (3).
има уште 11 патентни барања
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(51) C 07D 513/14, A 61K 31/429, A 61P
37/00
(11) 9323

(13) Т1

(21) 2019/48

(22) 14/01/2019

(45) 30/06/2019
(30) IN2014MUM1089 27/03/2014 IN
(96) 24/03/2015 EP15717242.0
(97) 07/11/2018 EP3122755
(73) Torrent Pharmaceuticals Limited
Torrent House Off Ashram Road Near

негови фармацевтски прифатливи соли и
негови стереоизомери, атропизомери,
конформери, таутомери, полиморфи,

Dinesh Hall 380 009 Ahmedabad
Gujarat, IN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

хидрати, солвати и N-оксид;
кадешто,
X е избран од O, S(O)n, NH и N(C1-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHAUTHAIWALE, Vijay; SRIVASTAVA,

C3)алкил;
R1 и R2 е независно избран од водород, A,

Sanjay; DESHPANDE, Shailesh; DUTT,
Chaitanya; SHINDE, Pundlik; TULI, Davindar;

CHO, C=N-OH, C=N-O-(C1-C6)алкил,
CH2OH, CH2R3, N(R5)CO2R4, CH2-

RAI, Deepak; GJ, Prashant and GUPTA,
Rameshchandra
(54) НОВИ ФУЗИРАНИ

халоген, NR5R6, N(R5)C(O)-A,
N(R5)S(O)m-A, N(R5)C(O)N(R5)-A,
N(R5)C(S)N(R5)-A, C(O)NR5R6, CO2R7,

ИМИДАЗОБЕНЗОТИАЗОЛ
СОЕДИНЕНИЈА

C(O)-A, CH(OH)-A C(CH3)=N-OH,
C(CH3)=N-O-(C1-C6)алкил, C(O)CH2-

(57) 1 Соединение со формула (I)

халоген и C(O)CH2R3;
60
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R е независно избран од водород, (C1-

C10)карбоциклил, NO2, C(O)-(C1-

C6)алкил, (C3-C10)карбоциклил, CN, CHO,

C6)алкил, C(O)CH2-халоген, C(O)CH2R3,

C(O)-A, C(CH3)=N-OH, C(CH3)=N-O-(C1C6)алкил, C(O)CH2-халоген, C(O)CH2R3,

NR5R6, CO2R7, C(O)N(R5)-A, N(R5)S(O)mA, SH, S(O)n(C1-C6)алкил, S(O)mN(R5)-A,

NR5R6, N(R5)C(O)-A, N(R5)S(O)m-A,
N(R5)C(O)O-A, N(R5)C(O)N(R5)-A,

CN, OSO3H, CHO, (C1-C6)алкил-OR7, (C1C6)алкил-халоген, (C1-C6)алкил-NR5R6 и

N(R5)C(S)N(R5)-A, CO2R7, C(O)N(R5)-A,
(C1-C6)алкил-OR7, (C1-C6)алкил-халоген,

R3 е независно избран од O-A, NR5R6,
S(O)n-A, S(O)n-(C1-C6)алкил-CO2(C1-

(C1-C6)алкил- N3, (C1-C6)алкил-NR5R6,

C6)алкил, S(O)n-(C1-C6)алкил- OH, S(O)n-

(C1-C6)алкил-N(R5)C(O)-A, (C1-C6)алкилN(R5)S(O)m-A, (C1-C6)алкил-N(R5)C(O)O-

(C1-C6)алкил-CO2H, N(R5)C(O)-A,
N(R5)C(O)O-A, N(R5)C(O)N(R5)-A,

A, (C1-C6)алкил-N(R5)C(O)N(R5)-A, (C1C6)алкил-N(R5)C(S)N(R5)-A и (C1-

N(R5)S(O)m-A, N(R5)C(O)-хетероциклил и
N(R5)C(S)N(R5)-A;

C6)алкил-OC(O)N(R5)-A;
A е независно избран од (C1-C6)алкил,

R4 е водород или A;
R5 и R5’ е независно избран од водород,

(C3-C10)карбоциклил, арил, хетероарил и

(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкил-(C3-

хетероциклил, споменатиот (C1-C6)алкил,
(C3-C10)карбоциклил, арил, хетероарил

C10)карбоциклил и (C3-C10)карбоциклил;
R6 и R6’ е независно избран од водород,

или хетероциклил може да биде
опционално супституиран со 1-3

A, (C1-C6)алкил-OH, (C1-C6)алкилNR5’R6’, CH(CH2OH)-арил, CH(CH2OH)2,

супституенти независно избрани од
халоген, (C1-C6)алкил, (C3-

(C1-C6)алкил-арил, (C1-C6)алкилхетероцикличен и (C1-C6)алкил-

C10)карбоциклил, арил, хетероарил,

хетероарил;

хетероциклил, хидроксил, CF3, OCF3,
O(C1-C6)алкил, O-(C3-C10)карбоциклил,

R5 и R6 или R5’ и R6’ заедно со азотот кон
којшто тие се сврзани може да формираат

NO2, C(O)-(C1-C6)алкил, C(O)CH2халоген, C(O)CH2R3, NR5R6, CO2R7,

3 до 8 член моноцикличен или 8 до 12
член бицикличен хетероциклил прстен,

C(O)N(R5)-A, N(R5)S(O)m-A, SH, S(O)n(C1C6)алкил, S(O)mN(R5)-A, CN, CHO, (C1-

којшто прстен опционално содржи
дополнителен хетероатом избран од O, S

C6)алкил-OR7, (C1-C6)алкил-халоген и

или N и споменатиот прстен е опционално

(C1-C6)алкил-NR5R6

супституиран со еден или повеќе Rg или
R10 супституент; азотот од споменатиот
прстен може исто да формира N-оксид; во
бицикличен хетероцикличен систем,
прстените може да бидат сврзани еден за
друг во спиро или фузиран начин;
R7 е водород или A;

кадешто секој арил или хетероарил може

секој R8 е независно 1-2 супституенти и
секој избран од водород, халоген, A, CN,

понатаму опционално да бидат
супституирани со 1-3 супституенти

CHO, C(O)-A, C(O)CH2-халоген,
C(O)CH2R3, хидроксил, CF3, OCF3,

независно избрани од халоген, (C1C6)алкил, (C3-C10)карбоциклил, арил,

NR5R6, N(R5)C(O)-A, N(R5)S(O)m-A,
C(O)N(R5)-A, O-(C1-C6)алкил, O-(C3-

хетероарил, хетероциклил, хидроксил,
CF3, OCF3, O(C1-C6)алкил, O-(C361
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C10)карбоциклил, S(O)n-A и S(O)mN(R5)-

OC(O)N(R5)-A and N(R5)S(O)m-A;

A, кадешто R и R8 се истовремено не

R10 е избран од водород, халоген, A,

водород;
Rg е независно избран од водород,

хидроксил, (C1-C6)алкил-(C3C10)карбоциклил, (C1-C6)алкил-арил,

халоген, A, хидроксил, CF3, OCF3, O(C1C6)алкил, O-(C3-C10)карбоциклил, NO2,

C(O)-A, CO2R7, C(O)N(R5)-A, C(O)(C1C6)алкил-A, оксо, тио, =N-OH, =N-O-(C1-

C(O)-A, C(O)CH2-халоген, C(O)CH2R3,
NR5R6, N(R5)C(O)O-A, N(R5)C(O)N(R5)-A,

C6)алкил, O-(C1-C6)алкил, O-(C3C10)карбоциклил, O-арил, O-хетероарил,

N(R5)C(S)N(R5)-A, CO2R7, C(O)N(R5)-A,

S(O)n-A, NR5R6, N(R5)C(O)-A,

CN, CHO, (C1-C6)алкил-OR7, (C1C6)алкил-халоген, (C1-C6)алкил-арил, (C1-

N(R5)C(O)O-A, N(R5)C(O)N(R5)-A,
N(R5)S(O)m-A, N(R5)C(O)-хетероциклил и

C6)алкил-NR5R6, (C1-C6)алкилN(R5)C(O)O-A, (C1-C6)алкил-

N(R5)C(S)N(R5)-A;
m е 1 или 2;

N(R5)C(O)N(R5)-A, (C1-C6)алкилN(R5)C(S)N(R5)-A, (C1-C6)алкил-

n е 0, 1 или 2.
има уште 8 патентни барања

(51) G 01N 33/50, C 07K 16/18, C 07K

(73) Diadem S.r.l.

16/32

Via XX Settembre, 14/A 25124 Brescia

(11) 9324
(21) 2019/49

(13) Т1
(22) 14/01/2019

(BS), IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(45) 30/06/2019
(30) IT2014TO00776 30/09/2014 IT

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MEMO, Maurizio and UBERTI, Daniela

(96) 25/09/2015 EP15767529.9
(97) 07/11/2018 EP3201234

Letizia
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(54) AНТИТЕЛО КОЕ ШТО ГО

линеарниот епитоп на хуманиот р53 на

ПОВРЗУВА ЛИНЕАРНИОТ ЕПИТОП НА

секвенцата RRTEEENLRKKGEPHH (SEQ

ХУМАНИОТ P53 И НЕГОВИТЕ
ДИЈАГНОСТИЧКИ УПОТРЕБИ

ID NO: 1).
има уште 9 патентни барања

(57) 1 Aнтителото против хуманиот p53, н
а з н а ч е н со т о а, што се врзува за

(51) G 01N 33/68, C 07K 16/18, A 61K

(57) 1 Лек за употреба во третманот и/или

39/395, A 61K 38/17, A 61P 25/28, A 61P
25/16

за одложување на почетокот на
нарушување поврзано со α-синуклеин, кај

(11) 9321

(13) Т1

кое заболувањето поврзано со α-

(21) 2019/50

(22) 14/01/2019
(45) 30/06/2019

синуклеин е одбрано од групата која се
состои од Паркинсонова болест,

(30) US20080048865P 29/04/2008 US
(96) 28/04/2009 EP09738534.8

деменција со Lewy тешки и/или Lewy
неврити, Алцхајмерова болест, Даунов

(97) 21/11/2018 EP2282758
(73) BioArctic AB

синдром, повеќекратна системска
атрофија (MSA), други болести со Lewy

Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm, SE

патологија на телото, синдром на

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

Алцхајмерова болест, амиотрофична
латерална склероза, фротомемпорална

(72) LANNFELT, Lars; BERGSTRÖM,
Joakim; INGELSSON, Martin and

деменција, Хантингтоновата болест,
прионска болест, Кројцфелд Јакоб-ова

GELLERFORS, Pär
(54) АНТИТИТЕЛА И ВАКЦИНИ ЗА

болест, Синдромот на GerstmannStraussler-Scheinker синдром, куру,

КОРИСТЕЊЕ ВО ТЕРАПЕВТСКИ И

фатална фамилијарна несоница,

ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА АЛФАСИНУКЛЕИНСКИ - НАРУШУВАЊА

цереброваскуларна амилоидоза, глауком,
макуларна дегенерација поврзана со
63
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возраста, психијатриски синдроми,

стабилизиран растворлив олигомер на α-

шизофренија и нарушувања слични на

синуклеин, каде што α-синуклеинскиот

шизофренија, лекот содржи антитело
произведено од стабилизиран растворлив

олигомер содржи α-синуклеин на секвенца
одбрана од SEQ ID NO: 1-8, и каде што

α-синуклеински олигомер и способен
врзувајќи стабилизиран растворлив α-

стабилизираниот растворлив α-синуклеин
олигомер се стабилизира со вкрстено

синуклеински олигомер, стабилизираниот
растворлив α-синуклеински олигомер кој

поврзување со протеински вкрстен поврзувачки агенс или со врзување за

има пониска стапка на формирање на

стабилизирачки агенс.

нерастворлива агрегатна форма од не-

има уште 15 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

(51)
8E02B5/02
8A61K31/495
8C22C38/22
8A61M15/00
8C08B37/02
8H04N19/119
8H04N19/147
8A61K38/17
8A61K31/429
8B60L11/18
8H02J7/00
8C07D417/14
8B01L9/06
8A43B1/04
8A43B17/18
8B01D53/94
8C07K16/24
8A45D40/04
8C07D491/22
8C07D487/04
8A61K31/4709
8A61K9/24
8C07K14/51
8A61K31/4985
8G06T9/00
8H04N19/96
8A61K39/395
8A61K31/4545
8A61P35/00
8C07D473/34
8A61K47/18
8A61K47/42
8C07K16/28

(51) основен
8E02B3/16
8A61K9/16
8F41A21/20
8A61M15/00
8A61K31/737
8H04N19/96
8H04N19/96
8A61K38/17
8C07D513/14
8B60L11/18
8B60L11/18
8C07D401/14
8B01L3/00
8A41B11/12
8A41B11/12
8B01D53/94
8C07K16/24
8A45D40/04
8C07D471/14
8C07D487/04
8A61K31/47
8A61K9/16
8C07K14/51
8C07D487/04
8H04N19/96
8H04N19/96
8C07K16/28
8A61K9/20
8C07D311/22
8C07D311/22
8A61K47/18
8A61K47/18
8C07K16/28

(13)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61K9/24
8A01D87/12
8A61N5/10
8B65B51/10
8B65D77/20
8B65D81/20
8C07K16/18
8G01N33/68
8C07H13/06
8A61P29/00
8C07D401/14
8C07D403/14
8C07D405/04
8C07D409/04
8C07D487/10
8H04N19/14
8C12N15/70
8A61K31/401
8A61K47/26
8H04N19/196
8A45D40/02
8A45D40/06
8C07K16/00
8G06M1/24
8C07D487/04
8E04B2/74
8E04H3/02
8G07F17/32
8H02G3/38
8A61P35/00
8C07D311/22
8A61K39/395
8C12N5/10
8A01F29/00

(11)
9292
9314
9300
9305
9307
9308
9308
9321
9323
9278
9278
9277
9279
9303
9303
9304
9281
9299
9291
9287
9289
9314
9315
9286
9308
9308
9309
9311
9312
9312
9296
9296
9297
65

8A61K9/24
8A01D87/12
8A61N5/10
8B65D21/02
8B65D21/02
8B65D21/02
8A61K38/17
8A61K38/17
8C07H13/06
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8H04N19/11
8C07K16/24
8A61K38/05
8A61K38/05
8H04N19/11
8A45D40/04
8A45D40/04
8G01N33/74
8A61M15/00
8C07D487/04
8E04B2/74
8E04B2/74
8E04B2/74
8E04B2/74
8C07K16/28
8C07D311/22
8C07K16/28
8C07K16/28
8A01D87/12

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

9293
9298
9316
9318
9318
9318
9321
9321
9302
9277
9277
9277
9277
9277
9277
9280
9281
9288
9288
9283
9299
9299
9290
9305
9286
9322
9322
9322
9322
9309
9312
9297
9297
9298
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8F01N3/00
8A61P25/28
8C07D498/10
8H04N19/11
8A61K47/10
8H04N19/176
8A61P35/00
8A61P25/00
8A61P31/06
8A61K9/20
8C21D9/10
8A61P25/00
8H01R25/16
8A61K31/737
8A61K9/28
8A61P29/00
8C07K16/46
8C12N15/02
8F01N9/00
8A01N25/00
8A01P5/00
8A43B13/22
8D04B1/26
8H04N19/11
8G01N33/50
8C07D498/14
8A61K9/16
8H04N19/176
8F41A21/20
8B29C33/04
8A61P7/02
8C07K16/28
8A61K31/4188
8A01F29/10
8F01N1/16
8A61P37/00
8A61K39/39
8C07D417/04
8B65D77/00
8H04N19/176
8H04N19/593

8F01N9/00
8A61K38/17
8C07D401/14
8H04N19/11
8A61K38/05
8H04N19/11
8C07D471/14
8C07D487/04
8A61K31/47
8A61K9/16
8F41A21/20
8C07D487/04
8E04B2/74
8A61K31/737
8A61K9/20
8A61K9/20
8C07K16/28
8C07K16/28
8F01N9/00
8A01N25/00
8A01N25/00
8A41B11/12
8A41B11/12
8H04N19/11
8C07K16/32
8C07D471/14
8A61K9/16
8H04N19/96
8F41A21/20
8B29C33/04
8A61K31/737
8C07K16/28
8C07D491/052
8A01D87/12
8F01N9/00
8C07D513/14
8C07H13/06
8C07D401/14
8B01L3/00
8H04N19/11
8H04N19/11

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

9319
9321
9277
9280
9288
9283
9291
9287
9289
9314
9300
9286
9322
9307
9311
9311
9297
9297
9319
9320
9320
9303
9303
9283
9324
9291
9314
9285
9300
9301
9307
9309
9294
9298
9319
9323
9302
9277
9279
9280
9280

8A61K9/70
8C12N5/00
8H04N19/105
8A61K31/4375
8A61K31/47
8E02B3/16
8H04N19/593
8C21D1/25
8A61M16/12
8A61M16/20
8H04N19/50
8H04N19/61
8A61K9/16
8A61K9/20
8A61K9/28
8A61P35/00
8C07D491/052
8A01K5/00
8A01J25/13
8B65D21/02
8A61K39/04
8C07D513/14
8A61K31/506
8A61P31/00
8C07D487/04
8A41B11/12
8F01N3/20
8A61K38/05
8A61K47/36
8A61K9/00
8H04N19/14
8C07D471/22
8A61K31/4985
8H04N19/176
8C04B11/028
8A61K9/48
8C07D487/04
8A01D90/08
8A61P37/00
8H04N19/105
8H04N19/196
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8A61K38/05
8C12N5/00
8H04N19/11
8C07D471/14
8A61K31/47
8E02B3/16
8H04N19/96
8F41A21/20
8A61M16/12
8A61M16/12
8H04N19/96
8H04N19/96
8A61K9/20
8A61K9/20
8A61K31/485
8C07K16/28
8C07D491/052
8A01D87/12
8A01J25/13
8B65D21/02
8A61K39/04
8C07D513/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8A41B11/12
8B01D53/94
8A61K38/05
8A61K38/05
8A61K38/05
8H04N19/11
8C07D471/14
8C07D487/04
8H04N19/96
8C04B11/028
8A61K9/20
8C07D311/22
8A01D87/12
8C07D401/14
8H04N19/11
8H04N19/11

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

9288
9282
9283
9291
9289
9292
9285
9300
9306
9306
9308
9308
9311
9311
9313
9297
9294
9298
9317
9318
9295
9323
9277
9277
9277
9303
9304
9288
9288
9288
9283
9291
9287
9308
9310
9311
9312
9298
9277
9280
9280
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8A61K47/02
8A61K31/519
8C07D471/14
8C07D495/14
8H04N19/96
8G06M1/16
8H04N19/122
8A61K31/519
8C07D311/36
8A61K31/485
8A61K9/20
8A61P25/04
8C12P21/08

8A61K38/05
8C07D471/14
8C07D471/14
8C07D471/14
8H04N19/96
8A61M15/00
8H04N19/96
8C07D311/22
8C07D311/22
8A61K31/485
8A61K31/485
8A61K31/485
8C07K16/28

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

9288
9291
9291
9291
9285
9305
9308
9312
9312
9313
9313
9313
9297

8B65B51/02
8A61K39/395
8A61P25/16
8C07D403/04
8C07D411/14
8C07D413/14
8C07D471/04
8B01L3/00
8H04N19/593
8C07K16/18
8C07K16/32
8G01N33/74

8B65D21/02
8A61K38/17
8A61K38/17
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8B01L3/00
8H04N19/11
8C07K16/32
8C07K16/32
8G01N33/74

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

9318
9321
9321
9277
9277
9277
9277
9279
9283
9324
9324
9290

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)
Abraxis BioScience, LLC
Abraxis BioScience, LLC
Akrapovic d.d.
Akrapovic d.d.
Akrapovic d.d.
Alkahest, Inc.
Alkahest, Inc.
Alkahest, Inc.
Alkahest, Inc.
Alkahest, Inc.
Alkahest, Inc.
Amgen Fremont Inc.
Amgen Fremont Inc.
Amgen Fremont Inc.
BioArctic AB
BioArctic AB
BioArctic AB
BioArctic AB
BioArctic AB
BioArctic AB
Biopharm Gesellschaft zur biotechnologischen

(51)
A 61K 47/18
A 61K 47/42
F 01N 3/00
F 01N 9/00
F 01N 1/16
A 61K 31/4545
A 61K 9/16
A 61K 9/20
A 61K 9/28
A 61P 29/00
A 61K 9/48
A 61K 39/395
C 07K 16/28
A 61P 35/00
G 01N 33/68
C 07K 16/18
A 61P 25/16
A 61P 25/28
A 61K 38/17
A 61K 39/395
C 07K 14/51
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(11)
MK/P/2018/0670
MK/P/2018/0670
MK/P/2019/0043
MK/P/2019/0043
MK/P/2019/0043
MK/P/2019/0041
MK/P/2019/0041
MK/P/2019/0041
MK/P/2019/0041
MK/P/2019/0041
MK/P/2019/0041
MK/P/2019/0032
MK/P/2019/0032
MK/P/2019/0032
MK/P/2019/0050
MK/P/2019/0050
MK/P/2019/0050
MK/P/2019/0050
MK/P/2019/0050
MK/P/2019/0050
MK/P/2019/0034

(13)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

Entwicklung von Pharmaka mbH
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited
Company
BÖHLER Edelstahl GmbH
BÖHLER Edelstahl GmbH
BÖHLER Edelstahl GmbH
BÖHLER Edelstahl GmbH
Carpi Tech B.V.
Carpi Tech B.V.
Daklapack Europe B.V.
Daklapack Europe B.V.
Daklapack Europe B.V.
Diadem S.r.l.
Diadem S.r.l.
Diadem S.r.l.
Dr. ELSM Van Eekelen o/g BV
Dr. ELSM Van Eekelen o/g BV
Dr. ELSM Van Eekelen o/g BV
EURO-CELTIQUE S.A.
EURO-CELTIQUE S.A.
EURO-CELTIQUE S.A.
EURO-CELTIQUE S.A.
EURO-CELTIQUE S.A.
EURO-CELTIQUE S.A.
EURO-CELTIQUE S.A.
Efacec Electric Mobility, S.A.
Efacec Electric Mobility, S.A.
Gilead Pharmasset LLC
Gilead Pharmasset LLC
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg
ICB Pharma Spólka Jawna
ICB Pharma Spólka Jawna
INO Therapeutics LLC
INO Therapeutics LLC
Immunovo B.V.
Immunovo B.V.
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
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A 61K 9/24
C 21D 1/25
C 22C 38/22
F 41A 21/20
C 21D 9/10
E 02B 5/02
E 02B 3/16
B 01L 9/06
B 65D 77/00
B 01L 3/00
C 07K 16/18
C 07K 16/32
G 01N 33/50
A 45D 40/04
A 45D 40/06
A 45D 40/02
G 06M 1/24
A 61M 15/00
G 06M 1/16
A 61K 9/20
A 61K 31/485
A 61K 9/28
A 61P 25/04
B 60L 11/18
H 02J 7/00
C 07D 491/052
A 61K 31/4188
A 61K 31/495
A 61K 9/16
A 61K 9/20
A 61K 9/24
A 01N 25/00
A 01P 5/00
A 61M 16/12
A 61M 16/20
A 61K 39/39
C 07H 13/06
A 61K 31/4375
A 61K 31/519
A 61P 35/00

MK/P/2018/0662
MK/P/2017/0932
MK/P/2017/0932
MK/P/2017/0932
MK/P/2017/0932
MK/P/2019/0026
MK/P/2019/0026
MK/P/2019/0012
MK/P/2019/0012
MK/P/2019/0012
MK/P/2019/0049
MK/P/2019/0049
MK/P/2019/0049
MK/P/2017/0933
MK/P/2017/0933
MK/P/2017/0933
MK/P/2019/0014
MK/P/2019/0014
MK/P/2019/0014
MK/P/2019/0036
MK/P/2019/0036
MK/P/2019/0036
MK/P/2019/0036
MK/P/2019/0011
MK/P/2019/0011
MK/P/2018/0663
MK/P/2018/0663
MK/P/2019/0035
MK/P/2019/0035
MK/P/2019/0035
MK/P/2019/0035
MK/P/2019/0042
MK/P/2019/0042
MK/P/2019/0029
MK/P/2019/0029
MK/P/2017/0944
MK/P/2017/0944
MK/P/2019/0027
MK/P/2019/0027
MK/P/2019/0027

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Janssen Biotech, Inc.
Janssen Biotech, Inc.
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Johnson Matthey Inc.
Johnson Matthey Inc.
Kalt Maschinenbau AG
Knauf Gips KG
La Parra del Soberal, S.L.U.
La Parra del Soberal, S.L.U.
La Parra del Soberal, S.L.U.
La Parra del Soberal, S.L.U.
La Parra del Soberal, S.L.U.
Linpac Packaging Limited
Linpac Packaging Limited
Linpac Packaging Limited
Linpac Packaging Limited
Linpac Packaging Limited
Novomatic AG
Novomatic AG
Novomatic AG
Novomatic AG
Novomatic AG
Perseus Proteomics Inc.
Perseus Proteomics Inc.
Perseus Proteomics Inc.
Perseus Proteomics Inc.
Perseus Proteomics Inc.
Perseus Proteomics Inc.
Perseus Proteomics Inc.
Pharmathen S.A.
Pharmathen S.A.

C 07D 471/14
C 07D 471/22
C 07D 491/22
C 07D 495/14
C 07D 498/14
C 07K 16/00
G 01N 33/74
A 61P 25/00
C 07D 487/04
A 61K 31/4985
A 61K 31/4985
A 61P 25/00
C 07D 487/04
B 01D 53/94
F 01N 3/20
A 01J 25/13
C 04B 11/028
A 01D 87/12
A 01D 90/08
A 01F 29/00
A 01F 29/10
A 01K 5/00
B 65B 51/02
B 65B 51/10
B 65D 21/02
B 65D 77/20
B 65D 81/20
E 04B 2/74
E 04H 3/02
H 02G 3/38
H 01R 25/16
G 07F 17/32
A 61K 39/395
C 12P 21/08
C 12N 5/10
C 12N 15/02
C 07K 16/46
C 07K 16/28
A 61P 35/00
A 61K 9/00
A 61K 31/401
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MK/P/2019/0027
MK/P/2019/0027
MK/P/2019/0027
MK/P/2019/0027
MK/P/2019/0027
MK/P/2019/0028
MK/P/2019/0028
MK/P/2019/0001
MK/P/2019/0001
MK/P/2019/0001
MK/P/2019/0002
MK/P/2019/0002
MK/P/2019/0002
MK/P/2017/0966
MK/P/2017/0966
MK/P/2019/0045
MK/P/2019/0033
MK/P/2018/0675
MK/P/2018/0675
MK/P/2018/0675
MK/P/2018/0675
MK/P/2018/0675
MK/P/2019/0044
MK/P/2019/0044
MK/P/2019/0044
MK/P/2019/0044
MK/P/2019/0044
MK/P/2019/0047
MK/P/2019/0047
MK/P/2019/0047
MK/P/2019/0047
MK/P/2019/0047
MK/P/2018/0671
MK/P/2018/0671
MK/P/2018/0671
MK/P/2018/0671
MK/P/2018/0671
MK/P/2018/0671
MK/P/2018/0671
MK/P/2019/0003
MK/P/2019/0003

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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Pharmathen S.A.
Pharmathen S.A.
Pharmathen S.A.
Pharmathen S.A.
Pharmathen S.A.
Pharmathen S.A.
Plastics Unbound GmbH
Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.

A 61K 47/36
A 61K 47/26
A 61K 47/10
A 61K 47/02
A 61K 38/05
A 61K 9/70
B 29C 33/04
A 61K 31/519
A 61P 35/00
C 07D 487/04
C 07D 311/36
C 07D 473/34
C 07D 311/22
H 04N 19/105
H 04N 19/14
H 04N 19/11
H 04N 19/176
H 04N 19/196
H 04N 19/593
H 04N 19/176
H 04N 19/147
H 04N 19/129
H 04N 19/122
H 04N 19/96
H 04N 19/196
H 04N 19/61
H 04N 19/70
H 04N 19/119
H 04N 19/96
H 04N 19/176
H 04N 19/593
H 04N 19/593
H 04N 19/196
H 04N 19/176
H 04N 19/14
H 04N 19/11
H 04N 19/105
G 06T 9/00
H 04N 19/119
H 04N 19/122
H 04N 19/147
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MK/P/2019/0003
MK/P/2019/0003
MK/P/2019/0003
MK/P/2019/0003
MK/P/2019/0003
MK/P/2019/0003
MK/P/2017/0938
MK/P/2019/0040
MK/P/2019/0040
MK/P/2019/0040
MK/P/2019/0040
MK/P/2019/0040
MK/P/2019/0040
MK/P/2019/0005
MK/P/2019/0005
MK/P/2019/0005
MK/P/2019/0005
MK/P/2019/0005
MK/P/2019/0005
MK/P/2019/0006
MK/P/2019/0006
MK/P/2019/0006
MK/P/2019/0006
MK/P/2019/0006
MK/P/2019/0006
MK/P/2019/0006
MK/P/2019/0006
MK/P/2019/0006
MK/P/2019/0007
MK/P/2019/0007
MK/P/2019/0007
MK/P/2019/0008
MK/P/2019/0008
MK/P/2019/0008
MK/P/2019/0008
MK/P/2019/0008
MK/P/2019/0008
MK/P/2019/0031
MK/P/2019/0031
MK/P/2019/0031
MK/P/2019/0031

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Steps Holding B.V.
Steps Holding B.V.
Steps Holding B.V.
Steps Holding B.V.
Steps Holding B.V.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
Syros Pharmaceuticals, Inc.
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.
TX Medic AB
TX Medic AB
TX Medic AB
Thomas G Maris,
Torrent Pharmaceuticals Limited
Torrent Pharmaceuticals Limited
Torrent Pharmaceuticals Limited
Truckee Applied Genomics, LLC
UCB Biopharma SPRL
UCB Biopharma SPRL
Vakzine Projekt Management GmbH
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H 04N 19/176
H 04N 19/50
H 04N 19/61
H 04N 19/96
A 43B 13/22
A 43B 17/18
D 04B 1/26
A 41B 11/12
A 43B 1/04
C 07D 405/04
C 07D 403/04
C 07D 401/14
A 61P 37/00
A 61P 31/00
A 61P 29/00
A 61K 31/506
C 07D 403/14
C 07D 498/10
C 07D 487/10
C 07D 487/04
C 07D 409/04
C 07D 411/14
C 07D 413/14
C 07D 417/04
C 07D 471/04
C 07D 417/14
A 61K 31/4709
A 61K 31/47
A 61P 31/06
A 61P 7/02
A 61K 31/737
C 08B 37/02
A 61N 5/10
A 61K 31/429
A 61P 37/00
C 07D 513/14
C 12N 5/00
C 12N 15/70
C 07K 16/24
A 61K 39/04

MK/P/2019/0031
MK/P/2019/0031
MK/P/2019/0031
MK/P/2019/0031
MK/P/2017/0945
MK/P/2017/0945
MK/P/2017/0945
MK/P/2017/0945
MK/P/2017/0945
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0010
MK/P/2019/0004
MK/P/2019/0004
MK/P/2019/0004
MK/P/2019/0030
MK/P/2019/0030
MK/P/2019/0030
MK/P/2019/0046
MK/P/2019/0048
MK/P/2019/0048
MK/P/2019/0048
MK/P/2018/0657
MK/P/2019/0009
MK/P/2019/0009
MK/P/2018/0664

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Трговски марки

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот
завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2017/20

(220) 11/01/2017

(531) 01.15.11;11.01.05;11.03.05

(442) 30/06/2019

(551) индивидуална

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО

(510, 511)
кл. 36 инвестициони фондови,

Скопје ул. „Максим Горки“ бр. 3, 1000,
Скопје, MK

финансирање на проекти, обезбедување
фондови за развој на нови технологии

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

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со

(540)

нив, изработка и развој на компјутерски
софтвер, електронско зачувување
податоци, изработка на компјутерски
програми, компјутерско програмирање,
софтвер како услуга [ЅааЅ], платформа
како услуга (РааЅ), алатки за пребарување
за интернет; анализа на компјутерски
системи; изнајмување веб сервери;
изнајмување компјутерски програми,
изработка на компјутерски програми,

(591) златна
(531) 04.03.03;27.05.11

инсталирање на компјутерски програми,
компјутерски бази на податоци,

(551) индивидуална

компјутери, компјутерски програми
(изнајмување компјутерски програми),

(510, 511)
кл. 30 чоколадо со потекло од Швајцарија

компјутерски програми (изработка на

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

компјутерски програми), компјутерски
програми (инсталирање на компјутерски

Швајцарија

програми), компјутерски програми
(одржување на компјутерски програми),

(210) TM 2018/451

компјутерски програми (осовременување
на компјутерски програми), компјутерски

(220) 10/05/2018

(442) 30/06/2019
(731) Фонд за иновации и технолошки

програми (умножување компјутерски

развој
бул.„Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, MK

програми), компјутерски програми
(советување за компјутерски програми),

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

компјутерско програмирање, конверзија на
податоци од физички на електронски

(540)

носачи, програми, сервери, размена на
компјутерски програми и податоци,
програмирање компјутерски системи
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци
(210) TM 2018/452

(220) 10/05/2018
(442) 30/06/2019

(591) зелена, бела, кафена и портокалова
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(731) Фонд за иновации и технолошки

програми), компјутерски програми

развој

(одржување на компјутерски програми),

бул.„Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

компјутерски програми (осовременување
на компјутерски програми), компјутерски

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

програми (умножување компјутерски
програми), компјутерски програми
(советување за компјутерски програми),
компјутерско програмирање, конверзија на
податоци од физички на електронски
носачи, програми, сервери, размена на
компјутерски програми и податоци,
програмирање компјутерски системи
(210) TM 2018/578

(220) 19/06/2018
(442) 30/06/2019

(591) сина, бела, виолетова, зелена и црна

(731) Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.

(531) 24.17.25;27.05.01;29.01.13
(551) индивидуална

5, Rue Guillaume Kroll, L-1882,
Luxembourg, LU

(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

кл. 36 инвестициони фондови,
финансирање на проекти, обезбедување

Скопје
(540)

фондови за развој на нови технологии
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

K-Roc

стоки; организирање патувања

(551) индивидуална

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со

(510, 511)
кл. 6 материјали што задржуваат топлина
и изолациски градежни материјали за

нив, изработка и развој на компјутерски
софтвер, електронско зачувување

покриви, ѕидови и тавани и направени
главно од обичен метал; делови и опрема

податоци, изработка на компјутерски
програми, компјутерско програмирање,

за горенаведеното
кл. 17 изолациски материјали; изолирани

софтвер како услуга [ЅааЅ], платформа
како услуга (РааЅ), алатки за пребарување
за интернет; анализа на компјутерски

и изолациони градежни панели [што не се
од метал]; изолирани панели од
минерални влакна; делови и опрема за

системи; изнајмување веб сервери;
изнајмување компјутерски програми,

горенаведеното
кл. 19 неметални градежни материјали;

изработка на компјутерски програми,
инсталирање на компјутерски програми,

градежни панели од минерални влакна;
делови и опрема за горенаведеното

компјутерски бази на податоци,
компјутери, компјутерски програми
(изнајмување компјутерски програми),

(210) TM 2018/623

компјутерски програми (изработка на
компјутерски програми), компјутерски

(220) 25/06/2018
(442) 30/06/2019

(731) SHOPPING USA/EU LIMITED
LIABILITY COMPANY

програми (инсталирање на компјутерски
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117 E GIBBONS ST LINDEN, NEW JERSEY

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

07036-2957, US

монетарни работи; работи поврзани со

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

недвижен имот
кл. 38 Телекомуникации

Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзани со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(591) црна, црвена, бела
(531) 26.02.01;26.02.08;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална

(210) TM 2018/1285

(220) 17/12/2018

(510, 511)

(442) 30/06/2019
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

канцелариски работи.
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(740) Друштво за застапување од областа

монетарни работи; работи поврзани со

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

недвижен имот
кл. 38 Телекомуникации

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзани со

SUN PEI
(551) индивидуална

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено и варено

хардвер и софтвер
(210) TM 2018/624

овошје и зеленчук; конзерви со овошје и
зеленчук; туршија која што е вклучена во
оваа класа; суво овошје; масло и масти за

(220) 25/06/2018

(442) 30/06/2019
(731) Апостолски Горан

јадење; супи; готови оброци кои воглавно
се состојат од месо, риба, живина и/или

ул. Абас Емин бр. 33, Охрид, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.

дивеч со додатоци од конзервиран, сушен
и/или варен зеленчук; деликатесни салати

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

кои што се вклучени во оваа класа; грицки

Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

кои што се вклучени во оваа класа;
кокосово млеко
кл. 30 чај; ориз; тестенини; сосови;
додатоци на јадења; зачини; готови јадења

(591) црна, бела, темно црвена, кафена
(531) 26.11.09;27.05.17

кои воглавно содржат ориз и/или
тестенини; деликатесни салати кои што се

(551) индивидуална

вклучени во оваа класа; грицки кои што се

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

вклучени во оваа класа; суши
кл. 31 свежо овошје и зеленчук

работењето; управување со работата;
канцелариски работи.

кл. 32 безалкохолни пијалаци особено
овошни џусеви, комбуха
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кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво),

(540)

особено пијалаци што содржат вино
(210) TM 2018/1286

VIEUX GARÇON
(551) индивидуална

(220) 17/12/2018

(510, 511)

(442) 30/06/2019
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво),
особено жестоки пијалоци

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(210) TM 2018/1300

(740) Друштво за застапување од областа

(220) 18/12/2018

(442) 30/06/2019
(731) Rakuten Inc. (a corporation

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

organized and existing under the laws of

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Japan) 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku,
Tokyo, 158-0094, JP

TIRADELL
(551) индивидуална

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ

(510, 511)
кл. 29 сите видови на кнедли вклучени во

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

оваа класа, особено кнедли од компир,

(540)

кнедли од џигер, кнедли од сланина,
кнедли од кајсија, кнедли од слива

Rakuten
(551) индивидуална

кл. 30 тестенини;готови оброци во главно
составено од тестенини;сите видови на

(510, 511)
кл. 9 Апликации за компјутерски софтвер

кнедли вклучени во оваа класа, особено
кнедли од леб, кнедли од перек, кнедли од

кои можат да се преземат; Компјутерски
софтвер; Компјутерски софтвер кој може

квасец;тесто за слатки печива;сите видови

да се преземе; Програми за игри за
мобилни телефони; Софтвер за

на теста;слатки готови оброци вклучени во
оваа класа, особено Kaiserschmarrn

шифрирање; Софтвер за онлајн праќање

(исецкани и зашеќерени палачинки со суво
грозје);ориз;производи од ориз;готови

на пораки; Софтвер за заштита на
приватноста; Компјутерски софтвер за е-

оброци кои што содржат ориз вклучени во
оваа класа;гореспоменатите стоки исто

трговија и мобилна трговија која им
дозволува на корисниците да извршуваат

така за во фрижидер или длабоко-

електронски бизнис трансакции по пат на
глобална компјутерска мрежа; Софтвер за

замрзнати
(210) TM 2018/1288

компјутерски апликации за мобилни

(220) 17/12/2018
(442) 30/06/2019

телефони, таблети, и рачни компјутери,
вклучувајќи и софтвер за е-трговија,

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

мобилна трговија, и онлајн пазарување;
Компјутерски софтвер за е-трговија,

DE

мобилна трговија, и онлајн пазарување,
вклучувајќи и софтвер за разговарање и

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

праќање пораки поврзани со е-трговија,

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

мобилна трговија и онлајн пазарување;
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Компјутерски софтвер за е-трговија,

видеоленти; Читачи и снимачи на картички

мобилна трговија, и онлајн пазарување,

со интегрално коло; Софтвер за

вклучувајќи и виртуелни тастатури,
креирање ликови, и кориснички интерфејс

апликации; Слики и видео снимки кои
можат да се преземат; Терминали за

за помош при пазарни трансакции;
Електронски публикации; Мобилни

електронско плаќање; Компјутерски
софтвер за прибирање информации од

телефони; Компјутери; Апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

кредитни картички и електронски пари и за
вршење на наплата со кредитни картички

или слики; Камери; Телевизори;

и електронски пари; Читачи на магнетни

Микрофони; Слушалки; Комуникација и
репродукција за компјутерска опрема и

картички за кредитни картички; Апарати и
инструменти за електрична комуникација;

апарати, звучници и компоненти; Софтвер
за споделување на локација; Софтвер за

Електронски апарати и инструменти, и
нивни делови и опрема; Таблети, нивни

навигација; GPS софтвер; Софтвер за
мапи; Мрежен софтвер; Софтвер за

делови и опрема; Компјутерски програми
за таблети; Носачи на податоци снимени

компјутерски апликации; Графики за

со компјутерски програми за таблети;

мобилни телефони кои можат да се
преземат; Емотикони за мобилни

Регистарски каси; Лични дигитални
асистенти; Компјутерски програми за

телефони кои можат да се преземат;
Софтвер за игри; Телекомуникациски

лични дигитални асистенти; Компјутерски
програми за мобилни телефони

апарати што се носат; Комуникациски
апарати што се носат во форма на рачен

вклучувајќи и смартфони (паметни
телефони); Мобилни телефони

часовник; Мобилни апликации кои можат

вклучувајќи и смартфони; Делови и

да се преземат, за користење со
компјутерски уреди што се носат; Софтвер

опрема за мобилни телефони вклучувајќи
и смартфони; Носачи на податоци

за споделување на датотека;
Интерактивен софтвер за забава;

снимени со компјутерски програми за
мобилни телефони вклучувајќи и

Интерактивен софтвер; Интерактивен
компјутерски софтвер кој овозможува

смартфони; Автоматски благајни за
депонирање, повлекување или трансфер

размена на информации; Софтвер кој

на парични средства [АТМ]; Картички со

може да се презема кој овозможува
прикачување, објавување, покажување,

интегрално коло; Паметни часовници;
Смартфони; ПОС уреди и нивни

прикажување, означување (таг),
блогирање, споделување или на друг

компјутерски програми; Шифрирани
електронски чип картички; Празни

начин обезбедување на електронски
медиуми или информации преку Интернет

магнетни картички; Претходно снимени
магнетни ленти, картички со интегрално

или друга комуникациска мрежа;

коло, магнетни дискови, оптички дискови,

Публикации кои можат да се преземат;
Компјутерски програми кои можат да се

оптички магнетни дискови и други видео
дискови и видео ленти; Апликациски

преземат; Компјутерски програми; Видео
записи кои можат да се преземат;

софтвер за исплата или уплата на
електронски пари, кредитни картички и

Датотеки на слики кои можат да се
преземат; Снимени видео дискови и

дебитни картички кои се користат со
читачи за баркод или QR код;
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Компјутерски програми за читачи и

мерење, сигнализација, контрола

снимачи на картички со интегрално коло

(инспекција), спасување и настава;

кои можат да се преземат; Терминали за
исплата и уплата на електронски пари;

Апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање,

Компјутерски програми за оперативни
терминали за исплата и уплата на

акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; Апарати

електронски пари кои можат да се
преземат; Компјутерски програми за

за снимање, пренос или репродукција на
звук или слика; Магнетски носачи на

исплата и уплата на електронски апарати

податоци, дискови за снимање; Компакт-

кои можат да се преземат, Компјутерски
програми за полнење на картички со

дискови, ДВД и други дигитални медиуми
за снимање; Механизми за апарати што се

интегрално коло, кои можат да се
преземат; Апарати за полнење на

активираат со монети; Регистар каси,
машини за сметање и опрема за

картички со интегрално коло; Компјутерски
програми за читачи со NFC технологија

обработка податоци, компјутери;
Компјутерски софтвер; Апарати за

(комуникација на краток опсег) кои можат

гаснење пожар

да се преземат; Читачи со NFC
технологија (комуникација на краток

кл. 35 Услуги за рекламирање и
огласување; Обезбедување на простор за

опсег); Компјутерски програми за
компјутери кои се носат, кои можат да се

рекламирање на добра и услуги,
Промоција и маркетинг на туѓи добра и

преземат; Компјутерски програми за
продажни автомати кои можат да се

услуги преку дистрибуција на рекламен
материјал, купони, и попусти преку

преземат; Продажни автомати; Печатачи

софтвер за мобилни апликации;

за сметки; Компјутерски програми кои
можат да се преземат, за управување и

Рекламирање преку плаќање по клик;
Услуги за продажба на мало или на

трансакции со виртуелни валути,
криптовалути и вредносни купони;

големо за обезбедување на музика, видео
записи и слики онлајн; Обезбедување

Компјутерски програми за обезбедување
на блокчејн мрежи или дистрибутивни

купони, издавање на картички за попуст и
обезбедување на информации; Промоција

мрежи; Компјутерски програми кои можат

на туѓи добра и услуги преку

да се преземат за обезбедување на
блокчејн мрежи за виртуелни валути или

администрација на продажба и
промотивни поттикнувачки шеми кои

криптовалути или дистрибутивни мрежи за
виртуелни валути или криптовалути;

вклучуваат трговски маркици; Интернет
аукции; Организација на аукции;

Компјутерски програми кои можат да се
преземат за блок чејн мрежи или

Обезбедување на информации за написи
во весник; Бизнис консултации и

дистрибутивни мрежи за промовирање на

советодавни услуги; Уредување на

добра и услуги од други преку управување
со продажни и промотивни поттикнувачки

промотивни маркетинг настани за други;
Организација на изложби или саеми за

шеми кои вклучуваат поени за лојалност
Апарати и инструменти: научни, поморски,

комерцијални или рекламни цели;
Рекламирање; Бизнис менаџмент; Бизнис

геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

администрација; Канцелариски работи;
Онлајн малопродажни услуги кои
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вклучуваат и забавна и образовна

користењето на сметки за платежни и

содржина; Рекламирање и промоција на

кредитни картички на други преку

продажба поврзана со добра и услуги,
понудени и нарачани од

управување со поттикнувачки програми;
Издавање, надзор и намирување на купон

телекомуникациски или електронски
медиуми; Услуги за продажба на мало или

поени за попуст, вклучувајќи и електронски
поени за промоција на продажба на добра

на големо за видео записи кои можат да се
преземат; Услуги за продажба на мало или

и услуги; Издавање, надзор и намирување
на купон поени за размена или попуст на

големо за музички инструменти и плочи;

добра и услуги, обезбедени

Обезбедување на онлајн рекламен водич
кој може да се пребарува кој ги вклучува

пропорционално со набавениот износ;
Промотивни услуги, вклучувајќи и

добрата и услугите на онлајн продавачите;
Онлајн трговски услуги кои ја олеснуваат

организирање на поврзани продавници и
членови да се приклучат кон програмата

продажбата на туѓи добра и услуги преку
компјутерска мрежа; Рекламни услуги за

за лојалност на потрошувачи и наградни
картички за лојалност и управување со

промоција на е-трговија; Онлајн услуги за

истите; Издавање и намирување на

споредба на цена; Совети и информации
за потрошувачки услуги и управување со

наградни картички за лојалност;
Организација и работење со наградните

производи и цени на Интернет сајтови
поврзани со набавки преку Интернет;

картички за лојалност; Издавање на
трговски маркици; Обезбедување на

Промоција на продажба, вклучувајќи и за
други; Услуги за лојалност на

информации во врска со комерцијална
продажба; Пронаоѓање или управување со

потрошувачите и услуги за клуб на

корисници, во име на компании кои

потрошувачи за комерцијални, промотивни
и рекламни цели; Услуги за шеми за

издаваат кредитни картички или дебитни
картички; Давање на совети и информации

лојалност; Услуги за картички за
лојалност; Промовирање на туѓи добра и

во врска со сите горенаведени услуги
Рекламирање; Водење на работење;

услуги преку организирање спонзори да ги
поврзуваат своите добра и услуги со

Управување со работи; Канцелариски
работи

наградни програми; Промовирање на туѓи

кл. 36 Финансиски и монетарни услуги;

добра и услуги преку дистрибуција на
картички за попуст, преку наградување со

Финансиски трансфери и трансакции, и
услуги за плаќање; Услуги за осигурување;

поени при купување со користење на
кредитна картичка и со издавање на

Услуги за обработка на плаќање на
програма за лојалност; Пренос на пари и

наградни картички за лојалност и онлајн
подарок-картички; Управување,

пренос на средства преку Интернет;
Агенциски услуги за собирање наплата на

организација, работа и надгледување на

сметки за плин, електрична енергија,

лојалноста на потрошувачите,
поттикнувачки и/или промотивни шеми;

телефон или други комунални услуги, и
обезбедување на информации во врска со

Спроведување на потрошувачки програми
за лојалност, наградување, афинитети и

нив; Издавање на подарок-картички;
Исплаќање на заштеди и извештаи за

поттикнување за комерцијална промоција
и за рекламни цели; Промовирање на

салдо преку платежни картички; Услуги за
издавање на платежни картички; Агенции
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за издавање на платежни картички; Услуги

Обработка на плаќање на комерцијални

за обработка на наплата од кредитни

трансакции со користење на компјутерски

картички, дебитни картички или патнички
чекови; Издавање на платежни картички и

комуникациски системи; Агенциски услуги
за обработка на плаќање на комерцијални

дебитни картички; Услуги за платежни
картички и дебитни картички; Пронаоѓање

трансакции со користење на компјутерски
комуникациски системи; Факторинг; Услуги

или управување со корисници во име на
компании кои издаваат кредитни картички

за издавање на претплатени картички;
Изнајмување на автомати за намирување

или дебитни картички; Обезбедување

на плаќање за кредитни/дебитни картички,

информации за трансакциски детали на
кредитни и дебитни картички;

читачи на картички или снимач на
картички; Девизни трансакции; Размена со

Обезбедување осигурување при купување
за добра купени со кредитни или дебитни

странски (фјучерс) пазарни хартии од
вредност; Агенции за посредување со

картички; Агенциски услуги за обработка
на услуги за плаќање по пат на кредитни

посредници од доверба за тргување со
провизија на странски пазари за хартии од

или дебитни картички; Кредитна гаранција

вредност и индексни хартии од вредност

по повод користење на кредитни или
дебитни картички; Услуги за финансирање

(фјучерс); Посредување со закуп;
Обезбедување информации за берза;

на корисници на кредитни или дебитни
картички; Обезбедување информации за

Финансиска процена за кредибилитетот на
компанијата; Доверување работи со пари,

детали од издавање или трансакции на
кредитни картички; Рефундирање на

хартии од вредност, парични побарувања,
личен имот, земјиште, право на

трошоци за поправка на добра купени со

прирастоци, или закуп на земјиште;

кредитни картички; Испитување на кредит
по повод користење на кредитни картички

Стекнување и пренос на парични
побарувања; Кредитно биро;

од страна на членовите на кредитните
картички; Агенциски услуги за заклучување

Обезбедување на финансиски
информации; Доверување на финансиски

на договорот на членовите на кредитните
картички, и обезбедување информации во

фјучерс договори; Управување со згради;
Услуги на агенции за лизинг или

врска со тоа; Обезбедување информации

изнајмување на згради; Лизинг или

поврзани со детали за трансакции со
електронски пари; Обработување на

изнајмување на згради; Купување и
продавање на згради; Услуги на агенции

плаќања на кредитни картички за
корисници на кредитни картички или

за купување или продавање на згради;
Процена на недвижности; Обезбедување

електронски пари, и обезбедување
информации за нив; Регрутирање и

информации за згради или земјишта
(работи со недвижности); Изнајмување на

управување со членови или продавница

автомати за готовина или автоматизирани

на членовите, во име на компанијата за
кредитни картички; Обработка на плаќање

бројачи на пари (банкомати); Агенции за
биланс на исплата на готовина или увид

со картички за наплата; Обезбедување
информации во врска со детали за

во состојба на сметка; Агенции за
автоматски готовински плаќања или

трансакции со кредитни картички; Пренос
на средства со користење на компјутери;

трансфери; Процена на кредитни
способности на приватни финансии;
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Услуги за осигурување од одговорност на

на овластен издавач на електронски пари;

физички лица; Агенции за претплата на

Обезбедување информации за трансакции

обврзници; Агенциски услуги за наплата на
долг; Гаранција за одговорност и

со електронски пари; Агенциски услуги за
обработка на плаќања со електронски

прифаќање меници; Изнајмување на
машини за броење или обработка на

пари; Агенциски услуги за депозит на
електронски пари на електронски парични

банкноти или монети; Финансирање на
заеми и попуст на меници; Собирање

картички за корисници на електронски
пари; Агенциски услуги за депозит на

прилози за добротворни фондови; Клиринг

електронски пари на медиуми, вклучувајќи

(финансии); Услуги за консалтинг и
посредување кои се однесуваат на

картички со интегрирано коло или мобилни
телефони за корисниците на

осигурување од последици на несреќни
случаи (несреќа); Осигурување од

електронските пари; Агенциски услуги за
наплата на добра преку директно

последици на несреќен случај;
Управување со банкарска сметка за

задолжување на финансиски институции
преку комуникација преку компјутерски

обработување на електронска трговија кај

терминали; Издавање на електронски

трансакција за продажба на добра;
Агенции за собирање на наплати во врска

претплатени картички преку компјутерски
терминал; Издавање на електронски

со продажба на добра или нудење на
услуги; Агенција за тргување со фјучерс

претплатени картички; Регулирање на
плаќање и управување со електронска

стоки; Посредување при кредитни набавки;
Услуги поврзани со акредитиви; Пренос на

трговија; Услуги за трансфер на
електронски пари; Агенциски услуги за

пари и парични средства и обезбедување

барање на банкарската состојба преку

на информации во врска со тоа;
Обезбедување на информации за

телефон, факсимил или интернет;
Управување со земјиште; Агенциски

банкарска сметка за ексклузивен трансфер
на депозит; Промовирање на банкарска

услуги за издавање на земјиште на лизинг
или под закуп; Лизинг на земјиште;

сметка за ексклузивен трансфер на
депозит; Пренос на пари и парични

Купопродажба на земјиште; Агенциски
услуги за купопродажба на земјиште;

средства преку банкарска сметка за

Домашна наплата; Издавање на

ексклузивен трансфер на депозит; Услуги
за животно осигурување; Посредување во

претплатени картички со можност за
депонирање; Финансирање на купување

животното осигурување; Издавање на
вредносни токени и обезбедување

на рати; Советување за осигурување;
Услуги за осигурување; Посредување при

информации во врска со нив; Издавање на
претплатени електронски пари;

осигурување; Обезбедување информации
за осигурување; Пресметување на

Регулирање на надомест кај неживотното

висината на премијата од осигурувањето;

осигурување; Услуги за неживотно
осигурување; Агенции за неживотно

Чување на скапоцености вклучувајќи
хартии од вредност и благородни метали

осигурување; Позајмување против
заложно обезбедување; Услуги за

(услуги за чување во сефови); Тргување со
опциски хартии од вредност и странски

издавање на електронски пари; Собирање
на објави за финансиски средства во име

фјучерс пазарни хартии од вредност;
Посредување со хартии од вредност; Заем
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на хартии од вредност; Нудење на хартии

електронска трансакција со користење на

од вредност; Услуги за посредување кои

онлајн налог, и услуги за советување,

се однесуваат на издавање хартии од
вредност или нудење; Тргување со хартии

консултација и обезбедување информации
за истото; Издавање, управување или

од вредност, индексни фјучерс хартии од
вредност, опции, и странски фјучерс

размена на вредносни купони, услуги за
советување, консултација и информирање

пазарни хартии од вредност; Агенција за
посредување со хартии од вредност,

во врска со издавање, управување или
размена на вредносни купони; Услуги за

индексни фјучерс хартии од вредност,

обработување на електронски плаќања;

опции и странски фјучерс пазарни хартии
од вредност; Агенции за посредување на

Услуги за трансфер на пари; Наплата на
плаќање за роба од консигнациони

посредници од доверба за тргување со
провизија на домашни пазари за хартии од

складови; Услуги за обработување на
плаќања, употреба на биометриски методи

вредност, индексни фјучерс хартии од
вредност и опции; Тргување со индексни

на идентификација како што е
индивидуално препознавање на зеницата

фјучерс хартии од вредност; Агенции за

на окото или индивидуално препознавање

посредување на термински договори за
хартии од вредност, термински договори

на лицето, за корисници на електронски
пари, кредитни картички и дебитни

за индексни фјучерс хартии од вредност,
термински договори за опции, моментални

картички; Услуги за обработка на плаќања
со користење на читач на бар код или

и термински трансакции со индексни
фјучерс хартии од вредност; Посредување

читач на QR код за корисници на
електронски пари, кредитни картички или

при ликвидација на хартии од вредност;

дебитни картички; Услуги за обработка на

Прифаќање на депозити (вклучувајќи и
заменско издавање на обврзници) и

плаќања со користење на комуникација на
краток опсег (NFC) за корисници на

прифаќање на депозит на рати со фиксни
интервали; Обезбедување на информации

електронски пари, кредитни картички или
дебитни картички; Издавање на

за трансакции на банкарска сметка;
Агенција за издавање на патнички чекови;

претплатени електронски виртуелни
валути; Издавање, управување или

Услуги на менувачница; Издавање на

размена на виртуелни валути,

такси ваучери и намирување на плаќање
на истите; Кредитна гаранција за

криптовалути, или вредносни купони;
Услуги за советување, консултации и

корисници на плаќања на рати; Услуги на
кредитно биро; Издавање на патнички

информации кои се однесуваат на
издавање, управување или размена на

чекови; Издавање и купување на патнички
чекови; Странски дознаки за патници;

виртуелни валути, криптовалути, или
вредносни купони; Заменување и

Услуги за издавање на IC картички за

управување со поени издадени за

кредитирање, Електронска обработка на
електронски плаќања преку глобална

промоција на добра и услуги за виртуелни
валути или криптовалути; Агенциски

компјутерска мрежа, и услуги за
советување, консултација и обезбедување

услуги и посредување за заменување и
управување со поени издадени за

информации за истите; Утврдување и
електронска наплата која се однесува на

промоција на добра и услуги за виртуелни
валути или криптовалути; Тргување со
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виртуелни валути или криптовалути

телеконференции преку Интернет, услуги

Осигурување; Финансиски работи;

за асинхрон преносен режим (АТМ), услуги

Монетарни работи; Работи поврзани со
недвижности

на интегрирана дигитална мрежа (ISDN),
комуникациски услуги за Интернет

кл. 38 Телекомуникациски услуги; Пренос

протокол (IP), VPN услуги и приватни
линиски услуги; Услуги за менување на

на шифрирана комуникација; Онлајн
услуги за размена на пораки; Безжични

глас, податоци, видео записи и
мултимедија; Услуги со говорна пошта;

дигитални услуги за пораки; Интернет и

Обезбедување на бесплатни услуги и

компјутерски рамноправен пристап (пирту-пир) на комуникација, електронски

услуги за рутирање на повици; Услуги за
центар за размена на пораки во областа

пренос на податоци и документи преку
компјутерски терминали; Електронски,

на услуги за телефонски говорни пораки;
Видео, аудио и дата телефонски

електричен и дигитален пренос на глас,
податоци, аудио записи, видео записи,

конференциски услуги; Обезбедување
пристап до компјутерски, електронски и

графика, слики, сигнали и информации;

онлајн бази на податоци; Обезбедување

Безжичен пренос на глас и податоци;
Обезбедување услуги за мрежна точка за

на онлајн форуми за комуникација за теми
од општ интерес; Обезбедување на

пристап; Безжични комуникациски мрежи,
и Интернет; Услуги за размена на пораки,

линкови за комуникација кои ги
пренесуваат корисниците на веб страната

вклучувајќи и испраќање, примање и
препраќање на пораки во форма на текст,

на други локални и глобални веб страни;
Обезбедување на пристап до веб страни

аудио записи, слики или видео записи;

за други, кои се хостирани на компјутерски

Обезбедување и управување со
електронски конференции, групи за

сервери достапни преку глобална
компјутерска мрежа; Услуги за аудио,

дискусија и соби за разговор; Стриминг на
аудио-визуелен материјал на Интернет;

текстуални и видео емитувања преку
Интернет или други комуникациски мрежи

Обезбедување на онлајн електронски
огласни табли, соби за разговор и форуми

вклучувајќи поставени, објавени, и
означени (тагнати) аудио, текстуални и

за пренос на пораки и фотографски слики

видео содржини од други; Обезбедување

помеѓу компјутерски корисници;
Комуникациски услуги до кои се

пристап до компјутерски бази на податоци
во областа на социјални мрежи;

пристапува преку број за пристап;
Комуникациски услуги преку користење на

Обезбедување и ракување со електронски
конференции, групи за дискусија и соби за

модул на претплатнички идентитет (SIM)
картички; Пејџер услуги; Услуги за

разговор преку Интернет; Пренос на
податоци и информации преку пејџери;

електронска пошта; Обезбедување на

Пренос и емитирање на аудио и видео

повеќекратен интерактивен пристап на
корисникот на глобалната комуникациска

програми од сите видови преку телефон,
телевизија, и глобални комуникациски

мрежа; Пренос и емитување на аудио и
видео програми од секакви типови преку

мрежи, видео и аудио телеконференции
преку Интернет, услуги на асинхрон

телефон, телевизија, и глобални
комуникациски мрежи; Видео и аудио

преносен режим (АТМ), услуги на
интегрирана дигитална мрежа (ISDN),
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комуникациски услуги за Интернет

заедницата и соби за разговор за

протокол (IP) вклучувајќи и VOIP, IPTV

корисниците да објавуваат, пребаруваат,

услуги; Пренос на глас, податоци, графика,
слики, аудио и видео записи преку

гледаат, споделуваат, критикуваат,
оценуваат и коментираат на видео записи

телекомуникациски мрежи, безжични
комуникациски мрежи и Интернет; Пренос

и други мултимедијални содржини преку
Интернет и други комуникациски мрежи;

на аудио, видео записи, слики, текст и
други податоци преку комуникациска

Телекомуникации; Пренос на аудио и
видео записи на барање; Стриминг на

мрежа; Пренос на глас, податоци, слики,

аудио и визуелни содржини; Емитување на

аудио, видео записи и информации преку
телефонски и глобални комуникациски

аудио-визуелни програми; Пренос и
испорака на аудио и визуелни содржини;

мрежи; Обезбедување на глас преку
услуги на Интернет протокол; Пренос на

Услуги за емитување на видео записи
преку Интернет; Радио, телевизиски и

пораки и слики со помош на компјутер;
Интернет и видео конференциски услуги;

кабловски услуги; Услуги за емитување
преку Интернет; Пренос на видео

Конференциски услуги преку компјутерска

податоци преку Интернет

мрежа; Услуги за брза размена на пораки;
Услуги за праќање SMS и MMS пораки

Телекомуникации
кл. 41 Обезбедување на обука;

преку телекомуникациски и компјутерски
мрежи; Компјутерски пренос на

Организирање и спроведување на
работилници (обуки); Забава;

информации, VOIP, размена на пораки,
видео повици и конференции; Лични

Обезбедување на информации поврзани
со спорт и забава; Обезбедување на игри;

комуникациски услуги; Услуги за приватна

забавни услуги за споделување на аудио,

телефонска линија; Обезбедување на
бесплатни телефонски услуги и услуги за

видео, слики, текст и други податоци;
Образовни и забавни услуги, вклучувајќи и

рутирање на повици; Услуги за
електронско испраќање пораки; Услуги за

обезбедување на веб страна која вклучува
аудио клипови, видео клипови, музички

мобилна телефонија; Обезбедување на
повеќекратен пристап за корисници до

изведби, музички видеа, клипови од филм,
фотографии, останати мултимедијални

комуникациска мрежа; Онлајн соби за

материјали, и поврзани информации преку

разговор и електронски огласни табли
помеѓу корисници за пренос на пораки за

Интернетот и други комуникациски мрежи
на широк спектар на теми и предмети;

социјалниот живот, општи интереси,
огласи, виртуелна заедница, социјални

Образовни услуги; Онлајн образовни
услуги; Објавување на едукативни

мрежи, споделување на фотографии и
пренос на фотографски слики;

текстови; Објавување на приказни;
Образование; Спортски и културни

Електронски пренос на аудио снимки,

активности; Обезбедување на аудио и

текстуални и видео снимки од други;
Електронска комуникација преку соби за

видео содржини во полињата на забава и
образование; Услуги за изнајмување и

разговор, линии за разговор и интернет
форуми; Форуми и соби за разговор за

дистрибуција вклучувајќи забавна и
образовна содржина; Обезбедување на

социјални мрежи; Пренос на дигитални
датотеки; Обезбедување на форуми на

информации, прегледи и препораки во
полињата на забава и образование;
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Обезбедување на онлајн видеа кои не се

обележување, објавување, прикажување,

преземаат; Презентација на кино или

уредување, пуштање, стриминг, гледање,

продукција и дистрибуција на филмови;
Изнајмување на претходно снимени

прегледување, покажување, означување,
блогирање, споделување, подесување,

дискови и магнетни ленти
Образование; Обука; Забава; Спортски и

дистрибуирање, издавање, копирање и на
друг начин обезбедување на електронски

културни активности
кл. 42 Даватели на услуги за апликации

медиуми, мултимедијална содржина,
видео запис, филмови, слики, прикази,

(ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои

текстови, фотографии, кориснички

вклучуваат софтвер за е-трговија,
мобилна трговија онлајн пазарување;

содржини, аудио содржини и информации
по пат на Интернет и други мрежи за

Даватели на услуги за апликации (ASP) и
софтвер како услуга (SAAS) кои

комуникација; Обезбедување привремена
употреба на софтвер кој не може да се

вклучуваат софтвер за е-трговија,
мобилна трговија и онлајн пазарување,

преземе за споделување на информација
за локацијата со други индивидуи;

вклучувајќи виртуелни тастатури,

Обезбедување привремена употреба на

креирање ликови, и кориснички интерфејс
за помош при пазарни трансакции;

софтвер кој не може да се преземе за
следење на лица; Изнајмување

Даватели на услуги за апликации (ASP) и
софтвер како услуга (SAAS) кои

електронски мемориски простор на
Интернет; Обезбедување привремена

вклучуваат софтвер за е-трговија,
мобилна трговија и онлајн пазарување,

употреба на интерактивен софтвер кој не
може да се преземе; Дизајнирање, развој,

вклучувајќи и софтвер за разговарање и

одржување, поправка и ажурирање на

праќање пораки во врска со електронска
трговија, мобилна трговија и онлајн

интерактивен компјутерски софтвер;
Изнајмување компјутерски системи;

пазарување; Истражување и дизајнирање
во областа на телекомуникациите и

Изнајмување мемориски простор на
компјутерски сервери; Изнајмување

информатичките технологии; Индустриска
анализа и услуги за истражување во

мемориски простор на сервери на мрежи
за комуникација; Обезбедување софтвер

областа на телекомуникациите и

за апликација преку мрежи за

информатичките технологии; Дизајнирање,
одржување и развој на компјутерски

комуникација; Дизајнирање, производство
или одржување на компјутерски програми;

хардвер и софтвер; Компјутерски услуги
во врска со електронски бази на податоци;

Изнајмување компјутери; Обезбедување
компјутерски програми кои не можат да се

Обезбедување на интернет платформи;
Услуги за шифрирање; Шифрирање,

преземаат; Изнајмување пристапно време
до компјутерски бази со податоци за

дешифрирање, и потврдување на

електронска трговија; Обезбедување или

автентичноста на информациите, пораките
и податоците; Дизајнирање и развој на

изнајмување на блокчејн мрежи или
дистрибутивни мрежи; Обезбедување или

софтвери за компјутерски игри;
Обезбедување привремена употреба на

изнајмување компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа;

софтвер кој не може да се преземе, како
би се овозможило прикачување,

Обезбедување или изнајмување компјутер
за блокчејн мрежа или дистрибутивна
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мрежа; Дизајнирање, производство или

промотивни поттикнувачки шеми кои

одржување на компјутерски програми за

вклучуваат поени за лојалност (трговски

блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа;
Обезбедување или изнајмување блокчејн

маркици);
Научни и технолошки услуги и

мрежа или дистрибутивна мрежа за
виртуелни валути или криптовалути;

истражување и проектирање поврзано со
нив; Услуги за индустриски анализи и

Обезбедување или изнајмување
компјутерски програми за блокчејн мрежа

истражувања; Проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

или дистрибутивна мрежа за виртуелна

кл. 45 Услуги за социјално вмрежување;

валута или криптовалута; Обезбедување
или изнајмување компјутер за блокчејн

Обезбедување на интерактивни веб
страници за лоцирање на други области

мрежа за виртуелна валута или
криптовалута или дистрибутивна мрежа за

заради сигурност, безбедност или за цели
за користење на социјално вмрежување

виртуелна валута или криптовалута;
Дизајнирање, производство или

преку користење на глобален позиционен
систем

одржување компјутерски програми за

Правни услуги; Безбедносни услуги за

блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа
за виртуелна валута или криптовалута;

физичка заштита на имот и лица; Лични и
општествени услуги што ги даваат трети

Обезбедување или изнајмување блокчејн
мрежи или дистрибутивна мрежи за

лица за задоволување на потребите на
поединците

промоција на добра и услуги на други
преку администрирање со продажни и

(210) TM 2019/17

промотивни поттикнувачки шеми кои

(220) 04/01/2019
(442) 30/06/2019

вклучуваат поени за лојалност (трговски
маркици); Обезбедување или изнајмување

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

компјутерски програми за блокчејн мрежа
или дистрибутивна мрежа за промоција на

производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

добра и услуги на други преку
администрирање со продажни и

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, 1000, Скопје, MK

промотивни поттикнувачки шеми кои

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

вклучуваат поени за лојалност ( трговски
маркици); Обезбедување или изнајмување

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

на компјутери за блокчејн мрежа или
дистрибутивна мрежа за промоција на
добра и услуги на други преку
администрирање со продажни и
промотивни поттикнувачки шеми кои
вклучуваат поени за лојалност (трговски
маркици); Дизајнирање, производство или
одржување компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа
за промоција на добра и услуги на други
преку администрирање со продажни и

(591) бордо, зелена, црвена, кафена,
жолта, бела, сива, окер
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(531) 02.01.16;05.07.02;25.01.19;27.05.09

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб
(210) TM 2019/18

(591) сина, зелена, црвена, жолта, светло
сина
(531) 26.01.10;26.03.10;27.05.09
(551) индивидуална

(220) 04/01/2019
(442) 30/06/2019

(510, 511)

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

кл. 4 електрична енергија, камен јаглен,
лигнит, тресет, брикетиран камен јаглен и

производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

лигнит, темен јаглен, производствен гас
кл. 6 обични метали и нивните

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, 1000, Скопје, MK

легури, метални градежни
материјали, метални преносни

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

конструкции, метални материјали за

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

железнички шини, кабли и жици од обичен
метал кои не се електични, железарија,
мали метални предмети, метални цефки,
каси, производи од обичен металкои не се
вклучени во другите класи, руди, метални
производи во металопреработувачка
фаза, метални конструкциски производи,
електрични водови ( метални столбови за
електрични водови)

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

кл. 7 вода (грејачи за вода)/делови од
машини/, вода (сепаратори за вода), вода

сива, окер
(531) 02.01.16;05.07.02;25.01.19;27.05.09

за напојување (дегазатори на вода за
напојување на котли), вода за напојување

(551) индивидуална

котли (регулатори на вода за напојување

(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

на котлите)
кл. 9 апарати и инструменти: научни,

кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб

поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

(210) TM 2019/57

(220) 16/01/2019

мерење, сигнализација,
проверка(контрола), спасување и настава,

(442) 30/06/2019

апарати и инструменти за спроведување,

(731) Акционерско друштво за
производство на електрична енергија

вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,

ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во
државна сопственост Скопје

регулирање или контролирање на
електрицитетот, апарати за снимање,

ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, MK

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

претовар на товар и складирање

снимање, автоматски машини и

кл. 40 производство на енергија

механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони;

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирањето поврзано со

регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и

нив; индустриски анализи и истражувања;
изработка и развој на компјутески хардвер

компјутери; апарати за гаснење пожар,
водење електрична енергија (опрема за

и софтвер
кл. 43 хотели, ресторани, мотели со

водење на електичната енергија)/жици;

ресторани, кампови, угостителски објекти

електични водови
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

за исхрана

производство на пареа, ладење,
вентилација, снабдување со вода, пареа

(210) TM 2019/84

(генератори за производство на пареа),
пареа (инсталација за производство на

(731) Друштво за трговија,
производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ

пареа), вода(апарати за водоснабдување),

Кирил Тодоровски

вода, (апарати за каптирање на водата),
вода (апарати за ладење на водата), вода

ул. Круме Волнароски бр. 10, 7500,
Прилеп, MK

(апарати за филтрирање на водата),
вода(апарати за инсталации и смекнување

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ

на водата), вода(апарати и уреди за
прочистување на водата), вода (грејачи за

СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот

вода)/апарати и дистрибуција на

бр.39/28, 1000, Скопје

вода(инсталација за дистрибуција на
водата), вода (стерилизатори на водата),

(540)

(220) 21/01/2019
(442) 30/06/2019

вода (хидрант), вода под притисок
(резервоари за вода под притисок)
кл. 19 електирчни водови (столбови за
електични водови) неметални
кл. 35 хотели (административно
управување со хотели)
кл. 38 телекомуникации, поштенски
активности, мобилни телекомуникациски
услуги

(591) црвена, жолта, бела, темно и светло
кафена, портокалова

кл. 39 дистрибуција/снабдување на
електрична енергија,

(531) 11.03.04;25.01.19;27.05.09
(551) индивидуална

дистрибудија/снабдување на гас,
дистрибудија/снабдување на пареа и
топла вода, дистрибудија/снабдување на

(510, 511)
кл. 30 кафе
кл. 35 услуги при продажба на големо и

гасовити горива, цевоводен транспорт,
копнен сообраќај, придружни и помошни

мало и услуги при увоз и извоз на кафе

активности во сообраќајот, активни и
патнички агенции, сообраќајни активности,

(210) TM 2019/131
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(551) индивидуална

(442) 30/06/2019
(731) ЛОЗАНКА ДИМЕСКА and

(510, 511)

ТРАЈКОВСКИ ЉУБОМИР
ул. Рилски Конгрес бр. 43а, 1000, Скопје,

кл. 9 електроника
кл. 37 соларни системи

MK and ул. Рилски Конгрес бр. 43а, 1000,
Скопје, MK

(210) TM 2019/157

(740) ТРАЈКОВСКИ ЉУБОМИР
ул. Рилски Конгрес бр.43а, 1000, Скопје

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за производство,

(540)

трговија и услуги СУПРЕМА ДОО увоз-

(220) 06/02/2019

извоз Скопје
ул. Востаничка бр. 46 б, 1000, Скопје,
(591) црвена, сина, бела

MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(531) 24.15.07;27.05.11;27.05.21;27.05.25
(551) индивидуална

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(591) бела, црвена
(531) 26.05.18;27.05.01

монетарни работи
кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

(551) индивидуална
(510, 511)

задоволување на портебите на
поединците

кл. 16 весници, печатени изданија,
публикации; хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите

(210) TM 2019/156

класи, печатени работи, книговезнички
материјал, печатарски букви, клишиња,

(220) 06/02/2019

(442) 30/06/2019
(731) ИВАН ПОПОВИЌ and ВАНЃЕЛ
ДИМАНОВСКИ

печатени изданија, печатарски производи,
брошури, фотографии, известувања,

ул. Бриселска 7/3-1, Скопје, MK and ул.
Дане Крапчев бр.2, Скопје, MK

книги, нацрти, магазини
кл. 35 рекламирање, рекламирање во

(540)

списанија; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање (професионално бизнис
консултирање); бизниз менаџмент кај
уметничките професии; демонстрација на
производи, барање спонзорства;

(591) бела, светло и темно сина,

вработување персонал, информации за
дејноста, издавање лиценци за стоки и

портокалова
(531) 01.03.17;26.07.13;27.05.01

услуги за други лица (комерцијална
администрација за издавање лиценци за
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стоки и сулуги за други лица), медиуми за

образовни и забавни настани,

комуникација, маркетинг услуги, изложби

известување за забави, звучни записи

(организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели,

(изнајмување звучни записи),
конференции (организирање и водење

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите, изнајмување рекламен

конференции), он-лајн публикување
електронски книги и списанија,

простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),

обезбедување на електронски он-лајн
публикации што не може да се

информативни агенции; комуникациски

даунлодираат, објавување текстови, со

медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за

исклучок на рекламни текстови,
образование (информирање за

малопродажба; on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со

образование), организирање саеми,
организирање натпревари, организирање

јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување

и водење работилници, организирање и
водење семинари, симпозиуми,

рекламни текстови, дејности, плакатирање

организирање изложби за културни или

/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,

образовни цели, презентација на дела од
визуелна уметност или литература пред

пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат

јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за

на радио рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на

културни или образаовни цели), пишување
текстови што не се рекламни,

рекламни огласи), организирање трговски

подготвување и

саеми за комерцијални или рекламни
цели, ширење на рекламни огласи и

емтиување на вести, преведување,
публикации и дистрибуција на печатени

рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци),

медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и

обработка на текстови, организирање
дејности и советувања за организирање од

водење на разговорите), разонода,
текстови (пишување текстови) што не се

областа на архитектурата и ентериерите;

рекламни текстови, продавање на билети,

советување за бизнис работење и
организација; телевизиско рекламирање;

услуги на репортери, услуги на пишување
сценарија, телевизиски програми

уметнички професии (бизнис менаџмент
кај уметничките професии)

(продукција на радио и телевизиски
програми), услуги на фотографија,

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; услуги за

фотографски репортажи, конгреси
(организирање и водење на конгреси),

продукција на радио и телевизиски

конференции (организирање и водење на

програми, забавни програми. шоу
програми (продукција на шоу програми);

конференции), ноќни клубови

резервирање места за шоу програми;
организирање шоу програми [импресарио

(210) TM 2019/159

услуги]; електронско издаваштво, забава
(планирање на забава), информации за
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(731) Производно услужно трговско

(551) индивидуална

друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ

(510, 511)

увоз-извоз Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 21, општина

кл. 9 тастатури, звучници, слушалки за
компјутер и мобилен, полначи за мобилен

Карпош, Скопје, MK
(540)

и таблет, преносни полначи за мобилни и
таблети, таблети, куќишта, глувци,
подлоги за глувци
кл. 35 услуги за продажба на големо и
мало на тастатури, звучници, слушалки за
компјутер и мобилен, полначи за мобилен
и таблет, преносни полначи за мобилни и
таблети, таблети, куќишта, глувци,
подлоги за глувци

(591) црна, бела
(531) 27.05.17;27.05.21;27.05.24

(210) TM 2019/161

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 07/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Производно услужно трговско
друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ

кл. 9 тастатури, звучници, слушалки за
компјутер и мобилен, полначи за мобилен

увоз-извоз Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 21, општина

и таблет, преносни полначи за мобилни и
таблети, таблети, куќишта, глувци,
подлоги за глувци

Карпош, Скопје, MK
(540)

кл. 35 услуги за продажба на големо и
мало на тастатури, звучници, слушалки за
компјутер и мобилен, полначи за мобилен
и таблет, преносни полначи за мобилни и
таблети, таблети, куќишта, глувци,
подлоги за глувци
(210) TM 2019/160

(591) црвена, бела
(531) 27.05.17;27.05.21;27.05.24

(220) 07/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Производно услужно трговско
друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

увоз-извоз Скопје

кл. 9 тастатури, звучници, слушалки за

ул. Франклин Рузвелт бр. 21, општина
Карпош, Скопје, MK

компјутер и мобилен, полначи за мобилен
и таблет, преносни полначи за мобилни и

(540)

таблети, таблети, куќишта, глувци,
подлоги за глувци
кл. 35 услуги за продажба на големо и
мало на тастатури, звучници, слушалки за
компјутер и мобилен, полначи за мобилен
и таблет, преносни полначи за мобилни и
таблети, таблети, куќишта, глувци,

(591) црвена, црна
(531) 27.05.17;27.05.21

подлоги за глувци
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(442) 30/06/2019
(210) TM 2019/165

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77

(220) 07/02/2019

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за аудио и видео

ул. 5-та Партиска Конференција бб,
2000, Штип, MK

податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје,

(540)

MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

360 GRADË
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена
(531) 26.01.19;27.05.17;28.05.00
(551) индивидуална

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

(510, 511)

работи
кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
(210) TM 2019/166

(210) TM 2019/191

(220) 11/02/2019

(442) 30/06/2019
(731) ДТПУТУ Македонија Травел дооел

(220) 07/02/2019

ул. Орце Николов 109/1/3, 1000, Скопје,

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за аудио и видео

MK
(540)

податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје,
MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(591) виолетова, сина, жолта

(540)

(531) 01.03.16;06.03.14;27.05.17;28.11.00
(551) индивидуална
(510, 511)

360 СТЕПЕНИ
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 посредување за превоз; патнички
транспорт; превезување патници; превоз

кл. 35 огласување; водење на работење;

со автомобили; придружување патници;
разгледувања културни знаменитости и

управување со работи; канцелариски
работи

обиколки [туризам]; резервации за

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

патувања; резервации за превоз;
резервирање места за патувања; услуги

наставата; забава; спортски и културни
активности
(210) TM 2019/180

на заедничко користење автомобил;
организирање патувања; возачки услуги;
автобуски превоз; железнички превоз;
изнајмување автомобили за трки;

(220) 11/02/2019
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изнајмување возила; изнајмување

(591) сина, жолта/окер, црвена, бела,

навигациски системи;

црна, сива

изнајмување патнички автобуси;
изнајмување автомобили; изнајмување

(531)
03.07.00;26.15.05;27.05.11;27.05.17;28.11.0

багажници за возила што се монтираат на
кров; изнајмување автобуси

0;29.01.02;29.01.04
(551) индивидуална

кл. 43 резервирање за привремено

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

сместување; резервирање хотели;

преработки; конзервирано, смрзнато,

резервирање пансиони

сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни

(210) TM 2019/200

производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(220) 11/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за спроведување на
оспособување на кандидати за возачи

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од

АВТО ШКОЛА МОБИЛИТИ ДОО Скопје

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
51, Скопје, MK

квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

(540)

мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, енергетски
пијалоци; пијалоци од овошје и овошни

(591) жолта, црна и бела
(531) 27.05.11;28.05.00;29.01.02;29.01.08

сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/205

кл. 41 образовни услуги
(210) TM 2019/203

(220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

(220) 13/02/2019

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје

(442) 30/06/2019

ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

(731) FRUTEX Sh.p.k.

Бр. 1, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Brigada 123, 23000 Suhareke, Republic of
Kosovo, ZB

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање
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изложби) во комерцијални или рекпамни

програми по пат на телефон, телевизија и

цели, изнајмување рекламен простор,

глобална комуникациска мрежа, главни

изнајмување уреднички апарати,
изнајнување рекламен материјал,

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

изработка на такси, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), јавно

главен премин во рамките на мрежата;
видео и аудио телеконференции по пат на

мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

огласување /рекламирање/, организирање

интегрирани услуги (ИСДН), интернет

дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/,

протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа

преписи на соопштенија, промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни

(ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на

дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки,

телекомуникациски мрежни премини и
услуги на поврзување со протокол на

рекламирање по пат на радио,

пренос на рамка заради пренос на

рекламирање по пат на телевизија,
рекпамни огласи (ширење на рекпамни

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на

огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за

комутација на гласот, податоци, видео и
мултимедиа; овозможување

телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, ширење рекламен

телекомуникациско поврзување на
интернет и на други компјутеризирани

материјал /трактати, проспекти, печатени

комуникации, податоци и безжична мрежа;

примероци
кл. 38 слуги на телекомуникација и

обезбедување мултикориснички пристап
на безжична комуникациска мрежа;

информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и

обезбедување факс услуги; обезбедување
услуги на складирање на електронски

информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

податоци за трети лица;
телекомуникациски услуги, особено,

мрежа; услуги на лична комуникација;

обезбедување мрежен премин за

услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и

поврзување независни телекомуникациски
и компјутерски мрежи заради поделба на

системи; услуги на електронска пошта;
услуги на телевизиски пренос;

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги,

обезбедување вести и информации по пат
на телефон, телевизија и глобална

особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците;

комуникациска мрежа; обезбедување

услуги на центрите за пораки во вид на

информацми од именик по пат на
телефон, телевизија и глобална

телефонски говорни пораки; услуги на
видео и аудио конференции и

комуникациска мрежа; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

конференции на телефонски податоци;
безжични телекомуникациски услуги,

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги,
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имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08

интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

кл. 42 услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

страни, работа на електронски

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање

(551) индивидуална

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги на дизајн во областа на

изложби) во комерцијални или рекпамни

информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација,

цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати,

комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на

изнајнување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка

центри на податоци и глобални

(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното

комуникациски мрежи; обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање

мислење), објавување рекламни текстови,

(хостинг), скпадирање и одржување на
web сајтови, web центри, електронска

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

пошта, електронски групи, лист сервери
како и на дигитална содржина и податоци

дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи на соопштенија, промоција

на трети лица; услуги на провајдери на

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот

апликативни услуги (АСП), имено,
хостирање компјутерски софтверски

/маркетинг/, проверка на сметки,

апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на

рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,

телекомуникација и мрежа; дизајн во
областа на компјутеризирани комуникации

рекпамни огласи (ширење на рекпамни
огласи), статистичко информирање,

и мрежи наподатоци; обезбедување на

телефонско одговарање (служби за
телефонско одговарање/за отсутни

информации во областа на мрежни услуги
на компјутеризирани комуникации и услуги

претплатници/, ширење рекламен

на центри на податоци

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

(210) TM 2019/207

кл. 38 слуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос

(220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за комуникациски услуги

на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон,

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

телевизија и глобална комуникациска

Бр. 1, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

мрежа; услуги на лична комуникација;
услуги на пејџери; лизинг

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта;
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услуги на телевизиски пренос;

пошта; телекомуникациски услуги,

обезбедување вести и информации по пат

особено, обезбедување бесплатни услуги

на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; обезбедување

и услуги на насочување на повиците;
услуги на центрите за пораки во вид на

информацми од именик по пат на
телефон, телевизија и глобална

телефонски говорни пораки; услуги на
видео и аудио конференции и

комуникациска мрежа; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

конференции на телефонски податоци;
безжични телекомуникациски услуги,

глобална комуникациска мрежа; пренос и

имено, безжичен пренос на звук и

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

податоци; телекомуникациски услуги,
имено обезбедување глас по пат на

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата;

сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на

видео и аудио телеконференции по пат на

електронски пораки

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

кл. 42 услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web

интегрирани услуги (ИСДН), интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

страни, работа на електронски
информациски мрежи; консалтинг услуги и

услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН) и услуги на приватна линија;

услуги на дизајн во областа на
информативни технологии, компјутерско

обезбедување услуги на

програмирање, телекомуникација,

телекомуникациски мрежни премини и
услуги на поврзување со протокол на

комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на

пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување

електронски податоци; услуги на
комутација на гласот, податоци, видео и

услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), скпадирање и одржување на

мултимедиа; овозможување

web сајтови, web центри, електронска

телекомуникациско поврзување на
интернет и на други компјутеризирани

пошта, електронски групи, лист сервери
како и на дигитална содржина и податоци

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап

на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено,

на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување

хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

услуги на складирање на електронски

автентификација во областа на

податоци за трети лица;
телекомуникациски услуги, особено,

телекомуникација и мрежа; дизајн во
областа на компјутеризирани комуникации

обезбедување мрежен премин за
поврзување независни телекомуникациски

и мрежи наподатоци; обезбедување на
информации во областа на мрежни услуги

и компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

на компјутеризирани комуникации и услуги
на центри на податоци
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примероци
(210) TM 2019/208

кл. 38 слуги на телекомуникација и

(220) 13/02/2019

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за комуникациски услуги

информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

Бр. 1, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

мрежа; услуги на лична комуникација;
услуги на пејџери; лизинг

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

телекомуникациски опреми, напојувања и

(540)

системи; услуги на електронска пошта;
услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат
на телефон, телевизија и глобална

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална

комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

телефон, телевизија и глобална

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

комуникациска мрежа; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

изложби) во комерцијални или рекпамни

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати,

(стожерни) интернет услуги, имено, брза

изнајнување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата;

(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното

видео и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

мислење), објавување рекламни текстови,

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани услуги (ИСДН), интернет

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

протокол (ИП) на комуникациски услуги,

дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи на соопштенија, промоција

услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН) и услуги на приватна линија;

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот

обезбедување услуги на
телекомуникациски мрежни премини и

/маркетинг/, проверка на сметки,

услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на

рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,

податоци; услуги на пренос на пакет од

рекпамни огласи (ширење на рекпамни
огласи), статистичко информирање,

електронски податоци; услуги на
комутација на гласот, податоци, видео и

телефонско одговарање (служби за
телефонско одговарање/за отсутни

мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на

претплатници/, ширење рекламен

интернет и на други компјутеризирани
комуникации, податоци и безжична мрежа;

материјал /трактати, проспекти, печатени
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обезбедување мултикориснички пристап

апликативни услуги (АСП), имено,

на безжична комуникациска мрежа;

хостирање компјутерски софтверски

обезбедување факс услуги; обезбедување
услуги на складирање на електронски

апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на

податоци за трети лица;
телекомуникациски услуги, особено,

телекомуникација и мрежа; дизајн во
областа на компјутеризирани комуникации

обезбедување мрежен премин за
поврзување независни телекомуникациски

и мрежи наподатоци; обезбедување на
информации во областа на мрежни услуги

и компјутерски мрежи заради поделба на

на компјутеризирани комуникации и услуги

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги,

на центри на податоци

особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците;

(210) TM 2019/209

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје

видео и аудио конференции и

ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

конференции на телефонски податоци;
безжични телекомуникациски услуги,

Бр. 1, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08

сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

страници, услуги на дизајнирање на web
страни, работа на електронски

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање

информациски мрежи; консалтинг услуги и

изложби) во комерцијални или рекпамни

услуги на дизајн во областа на
информативни технологии, компјутерско

цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати,

програмирање, телекомуникација,
комуникациски мрежи, компјутеризирани

изнајнување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка

комуникации, услуги на менаџмент на
центри на податоци и глобални

(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното

комуникациски мрежи; обезбедување

мислење), објавување рекламни текстови,

услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), скпадирање и одржување на

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

web сајтови, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери

дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи на соопштенија, промоција

како и на дигитална содржина и податоци
на трети лица; услуги на провајдери на

/продажба за трето лице/, пропагандни
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дејности, проучување на пазарот

телекомуникациски мрежни премини и

/маркетинг/, проверка на сметки,

услуги на поврзување со протокол на

рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,

пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

рекпамни огласи (ширење на рекпамни
огласи), статистичко информирање,

електронски податоци; услуги на
комутација на гласот, податоци, видео и

телефонско одговарање (служби за
телефонско одговарање/за отсутни

мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на

претплатници/, ширење рекламен

интернет и на други компјутеризирани

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап

кл. 38 слуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос

на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување

на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон,

услуги на складирање на електронски
податоци за трети лица;

телевизија и глобална комуникациска

телекомуникациски услуги, особено,

мрежа; услуги на лична комуникација;
услуги на пејџери; лизинг

обезбедување мрежен премин за
поврзување независни телекомуникациски

телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта;

и компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат

пошта; телекомуникациски услуги,
особено, обезбедување бесплатни услуги

на телефон, телевизија и глобална

и услуги на насочување на повиците;

комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на

телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; обезбедување

видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци;

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и

емитирање на сите видови аудио и видео

податоци; телекомуникациски услуги,

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на

главен премин во рамките на мрежата;
видео и аудио телеконференции по пат на

интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки

интернет, услуги на асинхронен трансфер

кл. 42 услуги на хостирање на web

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани услуги (ИСДН), интернет

страници, услуги на дизајнирање на web
страни, работа на електронски

протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги на дизајн во областа на

(ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на

информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација,
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комуникациски мрежи, компјутеризирани

изнајнување рекламен материјал,

комуникации, услуги на менаџмент на

изработка на такси, изводи од сметка

центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување

(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното

услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), скпадирање и одржување на

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

web сајтови, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери

дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/,

како и на дигитална содржина и податоци

преписи на соопштенија, промоција

на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено,

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот

хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

/маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио,

автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во

рекламирање по пат на телевизија,
рекпамни огласи (ширење на рекпамни

областа на компјутеризирани комуникации

огласи), статистичко информирање,

и мрежи наподатоци; обезбедување на
информации во областа на мрежни услуги

телефонско одговарање (служби за
телефонско одговарање/за отсутни

на компјутеризирани комуникации и услуги
на центри на податоци

претплатници/, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени

(210) TM 2019/210

(220) 13/02/2019

примероци
кл. 38 слуги на телекомуникација и

(442) 30/06/2019

информативна технологија, имено, пренос

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје

на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон,

ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, MK

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; услуги на лична комуникација;

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

услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и

(540)

системи; услуги на електронска пошта;
услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат
на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; обезбедување

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

информацми од именик по пат на
телефон, телевизија и глобална

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

комуникациска мрежа; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

изложби) во комерцијални или рекпамни
цели, изнајмување рекламен простор,

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

изнајмување уреднички апарати,
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линија или сериски врски кои ствараат

сообраќајот помеѓу преносници на

главен премин во рамките на мрежата;

интернет сообраќајот; услуги на

видео и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани услуги (ИСДН), интернет

страници, услуги на дизајнирање на web
страни, работа на електронски

протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги на дизајн во областа на

(ВПН) и услуги на приватна линија;

информативни технологии, компјутерско

обезбедување услуги на
телекомуникациски мрежни премини и

програмирање, телекомуникација,
комуникациски мрежи, компјутеризирани

услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на

комуникации, услуги на менаџмент на
центри на податоци и глобални

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на

комуникациски мрежи; обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање

комутација на гласот, податоци, видео и

(хостинг), скпадирање и одржување на

мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на

web сајтови, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери

интернет и на други компјутеризирани
комуникации, податоци и безжична мрежа;

како и на дигитална содржина и податоци
на трети лица; услуги на провајдери на

обезбедување мултикориснички пристап
на безжична комуникациска мрежа;

апликативни услуги (АСП), имено,
хостирање компјутерски софтверски

обезбедување факс услуги; обезбедување

апликации за трети лица; услуги на

услуги на складирање на електронски
податоци за трети лица;

автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во

телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за

областа на компјутеризирани комуникации
и мрежи наподатоци; обезбедување на

поврзување независни телекомуникациски
и компјутерски мрежи заради поделба на

информации во областа на мрежни услуги
на компјутеризирани комуникации и услуги

интернет сообраќајот; услуги на говорна

на центри на податоци

пошта; телекомуникациски услуги,
особено, обезбедување бесплатни услуги

(210) TM 2019/211

и услуги на насочување на повиците;
услуги на центрите за пораки во вид на

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за комуникациски услуги

телефонски говорни пораки; услуги на
видео и аудио конференции и

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

конференции на телефонски податоци;

Бр. 1, Скопје, MK

безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и

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

податоци; телекомуникациски услуги,
имено обезбедување глас по пат на

(540)

(220) 13/02/2019

интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет
(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
101

Трговски марки

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

(551) индивидуална

комуникациска мрежа; обезбедување

(510, 511)

информацми од именик по пат на

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; обезбедување

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

картотеки), изложби (организирање
изложби) во комерцијални или рекпамни

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

цели, изнајмување рекламен простор,

глобална комуникациска мрежа, главни

изнајмување уреднички апарати,
изнајнување рекламен материјал,

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

изработка на такси, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), јавно

главен премин во рамките на мрежата;
видео и аудио телеконференции по пат на

мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

огласување /рекламирање/, организирање

интегрирани услуги (ИСДН), интернет

дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/,

протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа

преписи на соопштенија, промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни

(ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на

дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки,

телекомуникациски мрежни премини и
услуги на поврзување со протокол на

рекламирање по пат на радио,

пренос на рамка заради пренос на

рекламирање по пат на телевизија,
рекпамни огласи (ширење на рекпамни

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на

огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за

комутација на гласот, податоци, видео и
мултимедиа; овозможување

телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, ширење рекламен

телекомуникациско поврзување на
интернет и на други компјутеризирани

материјал /трактати, проспекти, печатени

комуникации, податоци и безжична мрежа;

примероци
кл. 38 слуги на телекомуникација и

обезбедување мултикориснички пристап
на безжична комуникациска мрежа;

информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и

обезбедување факс услуги; обезбедување
услуги на складирање на електронски

информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

податоци за трети лица;
телекомуникациски услуги, особено,

мрежа; услуги на лична комуникација;

обезбедување мрежен премин за

услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и

поврзување независни телекомуникациски
и компјутерски мрежи заради поделба на

системи; услуги на електронска пошта;
услуги на телевизиски пренос;

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги,

обезбедување вести и информации по пат
на телефон, телевизија и глобална

особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците;
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услуги на центрите за пораки во вид на

(731) Друштво за комуникациски услуги

телефонски говорни пораки; услуги на

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје

видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци;

ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, MK

безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и

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

податоци; телекомуникациски услуги,
имено обезбедување глас по пат на

(540)

интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална

интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

кл. 42 услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

страни, работа на електронски

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги на дизајн во областа на

изложби) во комерцијални или рекпамни

информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација,

цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати,

комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на

изнајнување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка

центри на податоци и глобални

(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното

комуникациски мрежи; обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање

мислење), објавување рекламни текстови,

(хостинг), скпадирање и одржување на
web сајтови, web центри, електронска

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

пошта, електронски групи, лист сервери
како и на дигитална содржина и податоци

дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи на соопштенија, промоција

на трети лица; услуги на провајдери на

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот

апликативни услуги (АСП), имено,
хостирање компјутерски софтверски

/маркетинг/, проверка на сметки,

апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на

рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,

телекомуникација и мрежа; дизајн во
областа на компјутеризирани комуникации

рекпамни огласи (ширење на рекпамни
огласи), статистичко информирање,

и мрежи наподатоци; обезбедување на

телефонско одговарање (служби за
телефонско одговарање/за отсутни

информации во областа на мрежни услуги
на компјутеризирани комуникации и услуги

претплатници/, ширење рекламен

на центри на податоци
(210) TM 2019/212

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

(220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

кл. 38 слуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
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на глас, податоци, слика, аудио, видео и

услуги на складирање на електронски

информации по пат на телефон,

податоци за трети лица;

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; услуги на лична комуникација;

телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за

услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и

поврзување независни телекомуникациски
и компјутерски мрежи заради поделба на

системи; услуги на електронска пошта;
услуги на телевизиски пренос;

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги,

обезбедување вести и информации по пат

особено, обезбедување бесплатни услуги

на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; обезбедување

и услуги на насочување на повиците;
услуги на центрите за пораки во вид на

информацми од именик по пат на
телефон, телевизија и глобална

телефонски говорни пораки; услуги на
видео и аудио конференции и

комуникациска мрежа; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

конференции на телефонски податоци;
безжични телекомуникациски услуги,

глобална комуникациска мрежа; пренос и

имено, безжичен пренос на звук и

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

податоци; телекомуникациски услуги,
имено обезбедување глас по пат на

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата;

сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на

видео и аудио телеконференции по пат на

електронски пораки

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

кл. 42 услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web

интегрирани услуги (ИСДН), интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

страни, работа на електронски
информациски мрежи; консалтинг услуги и

услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН) и услуги на приватна линија;

услуги на дизајн во областа на
информативни технологии, компјутерско

обезбедување услуги на

програмирање, телекомуникација,

телекомуникациски мрежни премини и
услуги на поврзување со протокол на

комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на

пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување

електронски податоци; услуги на
комутација на гласот, податоци, видео и

услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), скпадирање и одржување на

мултимедиа; овозможување

web сајтови, web центри, електронска

телекомуникациско поврзување на
интернет и на други компјутеризирани

пошта, електронски групи, лист сервери
како и на дигитална содржина и податоци

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап

на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено,

на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување

хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на
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автентификација во областа на

рекламирање по пат на телевизија,

телекомуникација и мрежа; дизајн во

рекпамни огласи (ширење на рекпамни

областа на компјутеризирани комуникации
и мрежи наподатоци; обезбедување на

огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за

информации во областа на мрежни услуги
на компјутеризирани комуникации и услуги

телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, ширење рекламен

на центри на податоци

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

(210) TM 2019/213

кл. 38 слуги на телекомуникација и

(220) 13/02/2019

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за комуникациски услуги

информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

Бр. 1, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

мрежа; услуги на лична комуникација;
услуги на пејџери; лизинг

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

телекомуникациски опреми, напојувања и

(540)

системи; услуги на електронска пошта;
услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат
на телефон, телевизија и глобална

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална

комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

телефон, телевизија и глобална

дејностите), демонстрација на производи,

комуникациска мрежа; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

картотеки), изложби (организирање
изложби) во комерцијални или рекпамни

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати,

(стожерни) интернет услуги, имено, брза

изнајнување рекламен материјал,

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата;

изработка на такси, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), јавно

видео и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани услуги (ИСДН), интернет

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

протокол (ИП) на комуникациски услуги,

дејностите), плакатирање /огласување/,

услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН) и услуги на приватна линија;

преписи на соопштенија, промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни

обезбедување услуги на
телекомуникациски мрежни премини и

дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки,

услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на

рекламирање по пат на радио,
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податоци; услуги на пренос на пакет од

комуникациски мрежи; обезбедување

електронски податоци; услуги на

услуги на центри на податоци; хостирање

комутација на гласот, податоци, видео и
мултимедиа; овозможување

(хостинг), скпадирање и одржување на
web сајтови, web центри, електронска

телекомуникациско поврзување на
интернет и на други компјутеризирани

пошта, електронски групи, лист сервери
како и на дигитална содржина и податоци

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап

на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено,

на безжична комуникациска мрежа;

хостирање компјутерски софтверски

обезбедување факс услуги; обезбедување
услуги на складирање на електронски

апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на

податоци за трети лица;
телекомуникациски услуги, особено,

телекомуникација и мрежа; дизајн во
областа на компјутеризирани комуникации

обезбедување мрежен премин за
поврзување независни телекомуникациски

и мрежи наподатоци; обезбедување на
информации во областа на мрежни услуги

и компјутерски мрежи заради поделба на

на компјутеризирани комуникации и услуги

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги,

на центри на податоци

особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците;

(210) TM 2019/238

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на

(731) Друштво за производство и
трговија ФЛАФИ ББ ДООЕЛ Скопје

видео и аудио конференции и

ул. Баница бр. 3/2, Скопје, MK

конференции на телефонски податоци;
безжични телекомуникациски услуги,

(740) Адвокат Симона Костадинова
ул. Шар Планина бр. 4, Скопје

имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги,

(540)

(220) 20/02/2019
(442) 30/06/2019

имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web

(591) бела, розова, кафена

страници, услуги на дизајнирање на web
страни, работа на електронски

(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00;29.01.05
(551) индивидуална

информациски мрежи; консалтинг услуги и

(510, 511)

услуги на дизајн во областа на
информативни технологии, компјутерско

кл. 30 брашно и производство пд жита,
производство од тесто и слатки

програмирање, телекомуникација,
комуникациски мрежи, компјутеризирани

кл. 35 рекалмирање, услуги на продажба
на производи од тесто и слатки и трговија

комуникации, услуги на менаџмент на
центри на податоци и глобални

во големопродажба и малопродажба
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кл. 43 услуги за подготување на храна и

кл. 45

пијалоци

документи

(210) TM 2019/246

(220) 25/02/2019

услуги за изработка на правни

(210) TM 2019/271

(220) 27/02/2019

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за консултатнски услуги

(442) 30/06/2019
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ
Кавадарци

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,

ул. Енгелсова бр. 3, Кавадарци, MK

1000, Скопје, MK

(540)

(540)

(531)
24.13.00;27.05.17;27.05.19;27.05.22;27.05.2
5
(551) индивидуална
(510, 511)
документи

(591) бела, нијанси на сина, нијанси на
виолетова, жолта, зелена, розова

(210) TM 2019/247

(531) 02.07.09;05.05.00;26.02.00;27.05.25
(551) индивидуална

кл. 45

услуги за изработка на правни

(220) 25/02/2019
(442) 30/06/2019

(510, 511)

(731) Друштво за консултатнски услуги
КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ

кл. 3 средства за белење и други
супстанци за перење, средства за

Кавадарци

чистење, полирање, сапуни, шампони,
течни детергенти, течни сапуни, омекнувач

ул. Енгелсова бр. 3, Кавадарци, MK
(540)

за алишта, парфимерија, средства за
сончање, средства по сончање, етерични
масла, козметички производи, влажни
марамчиња за чистење, влажни
марамчиња за козметички цели, лосиони
за коса, лосиони за тело, креми за лице,
препарати за нега на заби, детска

(531)

козметика, детска паста за заби, бебешки
марамчиња импрегнирани со средства за

24.13.00;27.05.17;27.05.19;27.05.22;27.05.2

чистење, масло од лаванда, масла за

5
(554)

козметички цели, козметички средства со
масло од лаванда, бебешка пудра,

(551) индивидуална
(510, 511)

пенливо средство за бањање, пена за
миење раце и лице, стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба,
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хидратантен крем, хидратантно млеко

јадење, ладно оружје, жилети

кл. 16 хартија, картон и производите од

кл. 11 апарати за осветлување, греење,

нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, фотографии,

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,

канцелариски материјал, лепила за
канцелариски и куќна употреба, машини за

снабдување со вода и за санитарни
намени

пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот), материјали за обука и настава

(210) TM 2019/274

(освен апарати), пластични материјали за

(220) 01/03/2019
(442) 30/06/2019

пакување кои не се опфатени во другите
класи, блокови за печатење, каталози,

(731) ДАН-ФОАМ АПС
Холмелунд 43, Ааруп, 5560, DK

хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии
за пакување, календари, пенкала, печати,

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска

постери, флаери, списанија, подлоги за
повивање, рекламен материјал, одредени

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

хартиени производи за една употреба,

TEMPUR

честитки, коверти
(210) TM 2019/273

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

(220) 01/03/2019
(442) 30/06/2019

(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и

(731) Бијељанин Никола
ул. Аминта Трети бр. 25, 1000, Скопје,

ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;

MK

ортопедски производи; хируршки
материјали за шиење

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;

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

производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови

(540)

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар,
седеф, морска пена и замените за сите
овие материјали или производи од
пластика

(591) црна, бела, зелена
(531) 05.11.11;27.05.17
(551) индивидуална

(210) TM 2019/279

(220) 05/03/2019

(442) 30/06/2019
(731) Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe, Istanbul, TR

погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојници и

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

трансмисиски елементи (освен за

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

сувоземни возила), земјоделски направи
(кои не се рачни), инкубатори за јајца

CORBINAL

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/280

(220) 05/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) Спортско здружение на граѓани за
промоција и практикување на
јапонската вештина аикидо ПАТ КОН

(591) црвена, црна, жолта

МИРОТ (Хеива ено Мичи) Скопје
ул. Скоевска бр. 95 - А, 1000, Скопје, MK

(531) 24.01.15
(551) индивидуална

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

(540)

складирање стока; организирање
патувања
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците
(210) TM 2019/282

(591) црвена, црна
(531) 22.03.01;26.01.16

(731) Друштво за трговија и услуги
НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

с. Дрслајца, 6330, Струга, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

кл. 41 образовни услуги; подготвување на

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

наставата; забава; спортски и културни
активности

Скопје
(540)

кл. 44 медицински услуги
кл. 45 безбедносни услуги за заштита на

ZAUM

имот и лица
(210) TM 2019/281

(220) 05/03/2019
(442) 30/06/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 путер, путер од лешник, путер од

(220) 05/03/2019
(442) 30/06/2019

какао, путер од кикиритки, путер од
кокосов орев, путер од млеко, алгинати за

(731) Илија Манасиев
ул. Скоевска бр. 95 - б, 1000, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

храна, бадеми мелени, масло од кокосов
орев, масло од репка за исхрана,
кандирано овошје, снегулки од компири,

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

овошни желеа, џем од ѓумбир, морски
алги, јаткасто овошје (орев, бадем,
лешник), сушено и подготвувано овошје и
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зеленчук
кл. 31 свежо овошје и зекенчук, јаткасти
плодови, семиња, зрнести производи што
не се опфатени со другите класи,

(591) златна, црна

ананасово семе, прополис за исхрана на
луѓето, пијалаци од какао со млеко, мед,

(531) 26.01.16;27.05.01
(551) индивидуална

желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов
орев, алги

(510, 511)
кл. 35 книговодство, сметки (изработка на

кл. 35 услуги на продажба на големо и на

изводи од сметки), комерцијална

продажба на мало на: путер, путер од
лешник (органски лешник), путер од

администрација на издавањето лиценци за
стоки и услуги за други лица,

лешник и какао, путер од лешник какао и
мед,путер од млеко, намаз од лешник и

административна обработка на нарачките
за купување, рекламирање [огласување],

канела, путер од какао, путер од
кикиритки, путер од кокосов орев, путер од

агенции за рекламирање, рекламирање
преку пошта, рекламен материјал

млеко, алгинати за храна, бадеми мелени,

(ажурирање на рекпамниот материјал),

масло од кокосов орев, масло од репка за
исхрана, кандирано овошје, снегулки од

рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи), рекпамен простор (изнајмување

компири, овошни желеа, џем од ѓумбир,
морски алги, јаткасто овошје (орев, бадем,

рекламен простор), советување на
потрошувачите (комерцијални

лешник), сушено и подготвувано овошје и
зеленчук, свежо овошје и зекенчук,

информации и советување на
потрошувачите) [продавница за

јаткасти плодови, семиња, зрнести

советување на потрошувачите], анализа

производи што не се опфатени со другите
класи, ананасово семе, прополис за

(анализа на цените), одговор (телефонски
одговор) за претплатниците што не се

исхрана на луѓето, пијалаци од какао со
млеко, мед, желеа, бадемови колачи,

достапни, проценки (бизнис проценки),
договарање претплати на весници за

мусли, мушкатов орев, алги, храна од
органско потекло
(210) TM 2019/285

трети лица, уметнички професии (бизнис
менаџмент кај уметничките професии),
помош (помош во водењето бизнис),

(220) 06/03/2019
(442) 30/06/2019

аукционерство, ревизија, лепење плакати,
книговодство, бизнис консултирање

(731) Друштво за производство
градежништво трговија и услуги РОЈАЛ

(професионално бизнис консултирање),
бизнис информации, бизнис испитување,

Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210,

бизнис истражување, советување за
бизнис работење и организација, помош

Пробиштип, MK

во водењето бизнис, бизнис менаџмент на

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

хотели, советување за организирање на
работењето, бизнис проучување, бизниси

Скопје
(540)

(услуги за преместување на бизнисите),
комерцијално-информативни агенции,
комерцијални информации и советување
на потрошувачите [продавница за
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советување на потрошувачи], помош за

фактурирање , услуги за дизајн на

комерцијално или индустриско работење,

страници, за рекламни цели, раководење

комуникациски медиуми (презентација на
стоки на комуникациски медиуми) за

(советнички услуги за бизнис раководење),
помош за работење (помош за

малопродажба, служби за споредување
(служби за споредување на цените),

комерцијално или индустриско работење),
раководење (компјутизирано раководење

собирање статистички податоци,
компјутерски датотеки (средување на

со датотеки), консултации за раководење
(консултации за раководење со персонал),

информации во компјутерски датотеки),

маркетинг истражување, маркетинг студии,

компјутерски датотеки (систематизација на
информации во компјутерски датотеки),

ангажирање манекени за рекламирање
или промовирање на производи, услуги за

консултирање (професионално бизнис
консултирање), потрошувачи

пратење на печатените вести, претплати
на весници (договарање претплати на

(комерцијални информации и советување
на потрошувачи) [продавница за

весници) за трети лица, изнајмување
канцелариски машини и опрема,

советување на потрошувачите], анализа

компјутерско рекламирање преку

на цените, пребарување податоци во
компјутерски документи за трети лица,

интернет, испитување на јавното мислење,
организирање изложби од комерцијален и

претставување на стоките, директно
поштенско рекламирање, ширење на

рекламен карактер, организирање
трговски саеми за комерцијални или

рекламните огласи, дистрибуција на
примероци, копирање документи,

рекламни цели, надворешно
рекламирање, аутсорсинг услуги

економско прогнозирање, експерти за

[поддршка на бизниси], подготовки за

ефикасност, агенции за вработување,
проценка на стеблата во шумите,

исплата, консултации за раководење со
персонал, вработување персонал,

проценка на волна, изложби
(организирање изложби) од комерцијален

фотокопирање, испитување (испитување
на јавното мислење), презентација на

и рекламен карактер, раководење со
датотеки (компјутизирано раководење со

стоки на комуникациски медиуми, за
малопродажба, служби за споредување на

датотеки), прогнозирање (економско

цените, обработка (административна

прогнозирање), класификација на волна,
агенции за увоз и извоз, помош за

обработка на нарачките за купување),
обработка (обработка на текстови), услуги

индустриско работење (помош за
комерцијално или индустриско работење),

за набавки за трети лица[купување
производи и услуги за други фирми],

информативни агенции (комерцијалноинформативни агенции), советување за

психолошко тестирање за селекција на
персонал, односи со јавноста, објавување

организирање на работењето, бизнис

рекламни текстови, рекламирање, агенции

проучување, бизниси (услуги за
преместување на бизнисите),

за рекпамирање, подготвување рекламни
рубрики, изнајмување рекламен

комерцијално-информативни агенции,
информации (бизнис информации),

материјал, рекламни текстови (објавување
рекламни текстови), рекламни текстови

испитување (бизнис испитување),
истражување (бизнис истражување),

(пишување рекламни текстови), нарачки за
купување (административна обработка на
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нарачките за купување), рекламирање

кл. 37 заштита од рѓосување на возила,

преку радио, радио реклами, вработување

асфалтирање, зидање, надзор на

(вработување персонал), услуги за
преместување на бизнисите, изнајмување

градежни работи, изолирање градежни
работи, изградба на штандови и

рекламен простор, изнајмување време за
рекламирање на медиумите, изнајмување

продавници, изолирање градби, градби
(чистење градби, надворешни површини),

машини за фотокопирање, изнајмување
автомати [за цигари или пијалаци],

градби (чистење градби, внатрешни
површини), булдожери (изнајмување

изнајмување (изнајмување канцелариски

булдожери), столарија (поправање),

машини и опрема), изнајмување
(изнајмување рекламен материјал),

миење автомобили, чистење оџаци,
мажини за чистење (изнајмување машини

копирање (копирање документи),
проучување (бизнис проучување),

за чистење), чистење (чистење возила),
изградба, опрема за градење

малопродажба (презентација на стоки на
комуникациски медиуми за

(изнајмување опрема за градење),
информирање за градби, хидроизолирање

малопродажба), промовирање на

(градби), рушење градби, монтирање и

продажбата за трети лица, примероци
(дистрибуција на примероци), секретарски

поправање печки, одржување мебел,
обновување мебел, подмачкување

услуги, уредување излози, стенографски
услуги, барање спонзорства, изводи од

(подмачкување возила), градење
пристаништа, монтирање и поправање на

сметки (изработка на изводи од сметки),
статистички податоци (собирање

апарати аз греење, индормирање
(информирање за градби), известување

статистички податоци), претплати

(известување за поправки), монтирање

(договарање претплати на весници ) за
трети лица, систематизација на

врати и прозорци, изолирање (изолирање
градежни равботи), отстранување пречки

информации во компјутерски датотеки,
подготовување даночни уплати,

кај електрични апарати, монтирање и
поправање уреди за наводнување,

телекомуникациски услуги (договарање
претплати за телекомуникациски услуги )

монтирање кујнска опрема, монтирање и
поправање лифтови, брави (поправање

за трети лица, телефонски одговор за

сигурносни брави), подмачкување

претплатници што не се достапни,
телевизиско рекламирање, телевизиски

(подмачкување возила), монтирање,
одржување и поправка на машини,

реклами, тестирање (психолошко
тестирање) за селекција на персонал,

зидарски услуги, десонфектирање, копање
бунари, монтирање и поправање

текстови (пишување рекламни текстови,
стебла (проценка на стеблата во шумите),

електрични апарати, багери (изнајмување
багери), уништување (уништување

трговски саеми (организирање трговски

штетници), со исклучок на земјоделство,

саеми) за комерцијални или рекламни
цели, преписи , дактилографски услуги,

градење фабрики, монтирање и
поправање противпожарни аларми,

ажурирање на рекламниот материјал,
автомати (изнајмување автомати),

молерисување, внатрешност и
надворешност, лепење тапети,

обработка на текстови, пишување
рекламни текстови

поставување асфалтна површина (
поставување асфалтна површина на
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патишта), градење заштитни зидови на

страници за други, испитување

пристаништа, изградба и одржување

материјали, физика( истражување),

цевководи, малтерисување, поставување
водоводни инсталации, поправање пумпи,

проекти(технички проекти), истражувања
на терен (геолошки истражувања на

услуги поврзани со каменолом, полнење
тонери за печатачи, изнајмување

терен), обезбедување алати за
пребарување по интернет, контролирање

булдожери, изнајмување опрема за
градење, изнајмување кранови (градежна

на квалитетот, внатрешно уредување,
програмирање (програмирање копјутерски

опрема), изнјмување багери, известување

системи), дизајн (индустриски дизајн),

за поправки, поправање сигурносни брави,
поправања (подводни поправања),

внатрешно уредување, дизајнирање
графика, планирање градби, заштеда на

обновивање (обновување мебел),
менување гуми, занитнување,

енергија (советување за заштеда на
енергија), инжињерство, премерување,

поставување асфалтна површина на
патишта, ставање покриви на објекти,

истражување на полето на заштита на
животната средина, подводно

антикорозивно заштитување, поставување

истражување, урбанистичко планирање,

скелиња, изолирање (изолирање градби)
бензиски станици (бензиски станици за

геолошки истражувања, дизајнирање
(индустриски дизајн), испитувања

возила), натписи (бојосување или
поправка натписи), надвоз( надзор на

(геолошки испитувања, проекти (технички
проекти), премерување земјиште

градежни работи ), одржување базени,
миење возила, лепење тапети, градење

(210) TM 2019/286

поправање складишта, бунари( копање

(220) 04/03/2019
(442) 30/06/2019

бунари), чистење прозорци, прозорци
(монтирање врати и прозорци), гуми

(731) Трговско друштво, печатнца
АЦЕТОНИ заштитно друштво увоз-извоз

менуваље, вулканизрање гуми, градење
под вода, тапацирање, поправање

ДОО Прилеп
ул. Леце Котевски бб, Прилеп, MK

тапациран мебел, лакирање, чистење
возила, подмачкување возила, одржување

(540)

возила
кл. 42 градежно советување, архитектура,
планирање градби, советување за
заштеда на енергија, заштита на животна
средина( истражување на полето на
заштита на животната средина)
истражување (подводно истражување),

(591) сина, црвена, жолта
(531) 02.05.05;07.01.24;25.01.15

геолошки истрашувања на терен,

(551) индивидуална
(510, 511)

геолошки истражувања, геолошки
испитувања, дизајнирање графика,

кл. 16 хартија, картон и производите од

давање простор за веб (интернет )
страници, индустриски дизајн,

нив што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

премерување земјиште, одржување
(креирање и одржување) веб интернет

материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или
113

Трговски марки

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

куќна употреба; материјали што ги

кл. 9 компјутерски периферни уреди;

користат уметниците; сликарски четки;

Компјутерско глувче [опрема за обработка

машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука

на податоци], усб (usb) приклучоци; торби
за лаптопи; траки за мобилни телефони;

и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (што не се

мобилни телефони; слушалици;
електронски читачи на книги; чепчиња за

вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња

уши за нуркачи; брави, електрични; очила
за сонце; полначи за телефони (батерии

кл. 35 рекламирање; водење на

кои може да се полнат); заштитни

работењето; управување со работата;
канцелариски работи

ракавици при несреќни случаи; апарати за
емитување звук

кл. 40 обработка на материјали

кл. 18 портмонеа; ранци; торби за
пазарење;торби за плажа; куфери[багаж];

(210) TM 2019/287

кутии за клучеви; футроли за кредитни
картички; футроли за бизнис картички;

(220) 06/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) Guangzhou Renren Management

кожена подлога

Consulting Co., Ltd.
Room 2701, Floor 27, No. 120, Huangpu

кл. 21 кујнски прибор; стаклени плоснати
шишенца [садови] чешли; четки за нокти;

Avenue West Road, Tianhe District,
Guangzhou, CN

четки за заби; козметички прибор;
несесери; прибор за отстранување на

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

шминка; сунѓери за шминкање ; четки за
трепки; шишиња за вакумирање

(540)

кл. 25 долна облека ; кошули; вратоврски;
облека; гаќи; водоотпорна облека;
ракавици [облека]; шалови; ремени
[облека]; капи за туширање; чорапи;
шамии; маски за спиење; обувки; бебешки
комплети [облека]; детска облека; појаси;
капи за капење; костуми за капење; капи
кл. 35 изнајмување рекламен простор;
советување за бизнис работење;
комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица; преговарање и скпучување

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

трговски трансакции за трети лица;
агенции за увоз и извоз; промовирање на

кл. 3 парчиња тоалетен сапун; млеко за
чистење за козметичка употреба,

продажба за трети лица; услуги за набавка

препарати за отсранување лак; кармини;

за трети лица [купување производи и
услуги за други фирми]; обезбедување

стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; козметички прибор;

онлајн пазар за купувачи и продавачи на
стоки и услуги; барање спонзорства;

парфеми; лепила за вештачки трепки;
средства за чистење на забите; козметика

изнајмување штандови за продажба

за животни
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(210) TM 2019/291

(220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) светло зелена, темно зелена, жолта,
бела

MEGLUCON
(551) индивидуална

(531) 27.05.01;27.05.11

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

(551) индивидуална
(510, 511)

употреба
(210) TM 2019/292

кл. 32 пива, стаут пиво (stout), светло пиво
(lager), портер пиво (porter), але пиво (ale);

(220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и

(731) Novartis AG

овошни џусеви; сирупи и други препарати

4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

за производство на напитоци

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(210) TM 2019/294

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(731) Industrija piva i sokova "Trebjesa"
d.o.o Nikšič
ul. Njegoševa br. 18, Nikšič, ME

DIAROMIN
(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2019/293

(220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(540)

(220) 07/03/2019

(442) 30/06/2019
(731) Industrija piva i sokova "Trebjesa"
d.o.o Nikšič
ul. Njegoševa br. 18, Nikšič, ME
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(591) светло зелена, темно зелена, бела
(531) 27.05.01;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 32 пива, стаут пиво (stout), светло пиво

(740) Друштво за застапување од областа

(lager), портер пиво (porter), але пиво (ale);

на индустриската сопственост ЖИВКО

минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и

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

овошни џусеви; сирупи и други препарати
за производство на напитоци

(540)

(210) TM 2019/295

TY
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

кл. 28 плишани играчки

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA

(210) TM 2019/300

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(220) 08/03/2019

(442) 30/06/2019
(731) Colgate-Palmolive Company, (a

(540)

Delaware corporation)
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022,

LYSOBACT P SPRAY
(551) индивидуална
(510, 511)

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 5 фармацевтски производи

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(210) TM 2019/296

Скопје
(540)

(220) 07/03/2019

(442) 30/06/2019
(731) Colgate-Palmolive Company, (a

COLGATE MAX SHINE
(551) индивидуална

Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022,

(510, 511)
кл. 3 немедикаментозна паста за заби и

US

немедикаментозно средство за плакнење
уста

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

(210) TM 2019/303

COLGATE MAX PURE

(220) 11/03/2019
(442) 30/06/2019

(551) индивидуална

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA

(510, 511)
кл. 3 немедикаментозна паста за заби и

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

немедикаментозно средство за плакнење

(540)

уста
(210) TM 2019/297

RINOBACT
(551) индивидуална

(220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(731) Ty Inc.
280 Chestnut Ave., 60559 Westmont

(210) TM 2019/308

Illinois, US

(220) 11/03/2019

(442) 30/06/2019
(731) Стефановски Кристијан
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ул. Мирка Гинова бр.1 , 1000, Скопје, MK

изнајмување време за рекламирање преку

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

медиумите, изнајмување рекламен

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),
информативни агенции; комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за
малопродажба; on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со
јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување

(591) црна, бела, портокалова, темно сина,
зелена

рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,

(531) 26.05.15;26.07.25;26.15.25
(551) индивидуална

промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на

(510, 511)

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

кл. 16 весници, печатени изданија,
публикации; хартија, картон и производите

рекламирање по пат на радио
рекламирање по пат на телевизија,

од нив што не се опфатени со другите
класи, печатени работи, книговезнички

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), организирање трговски саеми за

материјал, печатарски букви, клишиња,
печатени изданија, печатарски производи,

комерцијални или рекпамни цели, ширење
на рекламни огласи и рекламен материјал

брошури, фотографии, известувања,

(трактати, проспекти, печатени

книги, нацрти, магазини
кл. 35 рекламирање, водење на

материјали, примероци), обработка на
текстови, организирање дејности и

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; односи со јавноста;

советување за организирање; советување
за бизнис работење и организација;

медиумска презентација; бизнис
информации, бизнис консултирање

телевизиско рекламирање; уметнички
професии (бизнис менаџмент кај

(професионално бизнис консултирање);

уметничките професии)

бизниз менаџмент кај уметничките
професии; демонстрација на производи,

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; услуги за

ангажирање манекенки за рекламирање
или промовирање производи; барање

продукција на радио и телевизиски
програми, забавни програми. шоу

спонзорства; вработување персонал,
информации за дејноста, информатички

програми (продукција на шоу програми);
резервирање места за шоу програми;

картотеки (водење на информатичките

организирање шоу програми [импресарио

картотеки), издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална

услуги]; видеокамери (изнајмување видео
камери), видеоленти (изнајмување

администрација за издавање лиценци за
стоки и сулуги за други лица), медиуми за

видеоленти и монтажа на видеоленти),
водење концерти (организирање и водење

комуникација, маркетинг услуги, изложби
(организирање на изложби) во

концерти), електронско издаваштво,
забава (планирање на забава),

комерцијални и рекламни цели,
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информации за образовни и забавни

естрадни уметници [забавувачи], услуги на

настани, известување за забави, звучни

компонирање музика; телевизиски

записи (изнајмување звучни записи),
избори на убавици (организирање избори

програми (продукција на радио и
телевизиски програми), титлување

на убавици); изнајмување
кинематографски филмови, изнајмување

филмови, услуги на фотографија,
фотографски репортажи, тонски снимки

радио и телевизиски апарати, изнајмување
сценски декор, изнајмување уреди за

(изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите);

осветлување за театарска сценографија и

прикажување филмови; синхронизација;

телевизиски студија, изнајмување
филмски проектори и прибори,

филмски студија; конгреси (организирање
и водење на конгреси), конференции

конференции (организирање и водење
конференции), микрофилмување

(организирање и водење на конференции),
лотарии (организирање лотарии), ноќни

[снимање микрофилмови], монтажа на
видеоленти, он-лајн публикување

клубови; одржување претстави во живо

електронски книги и списанија,

(210) TM 2019/310

обезбедување на електронски он-лајн
публикации што не може да се

(442) 30/06/2019
(731) BOSNALIJEK d.d.

даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,

Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

образование (информирање за
образование), организирање саеми,

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

организирање натпревари, организирање

(220) 12/03/2019

CITALEA

и водење работилници, организирање и
водење семинари, симпозиуми, спортски

(551) индивидуална

натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели,

кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)

презентација на дела од визуелна
уметност или литература пред јавноста за

(210) TM 2019/311

забавни или образовни цели, изложби

(220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA

(организирање изложби за културни или
образаовни цели), пишување текстови што

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

не се рекламни, подготвување и
емтиување на вести, преведување,

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки, приредби (одржување

LYNASE

приредби), разговори (организирање и

(551) индивидуална

водење на разговорите), разонода,
текстови (пишување текстови) што не се

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

рекламни текстови, продавање на билети,
услуги на репортери, услуги на пишување

(210) TM 2019/312

(220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

сценарија, услуги на студија за снимање,
телевизиска забава, студија, услуги на

(731) Philip Morris Products S.A.
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Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2019/313

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(442) 30/06/2019
(731) Philip Morris Products S.A.

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(220) 12/03/2019

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

HEETS YELLOW SELECTION
(551) индивидуална

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

(540)

HEETS BRONZE SELECTION

цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,

(551) индивидуална
(510, 511)

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои

пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,

не се користат во медицински

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински

мотање на цигари,
запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

производи од тутун за загревање,

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари ипи тутун со цел за

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација;раствори од течен

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

никотин за електронски
цигари;електронски уреди за

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари ипи тутун со цел за

пушење;електронски цигари;електронски

ослободување на аеросоли кои содржат

цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за

цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација

горенаведените производи кои се

со аеросоли кои содржат никотин;орални

вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се
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вклучени во класата 34;апарати за

вапоризатори за пушачи, производи од

гаснење на загреани цигари и пури како и

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се

(210) TM 2019/314

вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

(220) 12/03/2019

загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

(442) 30/06/2019
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(210) TM 2019/315

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

HEETS AMBER SELECTION

(220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

КУМАНОВО

(551) индивидуална
(510, 511)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

HEETS TURQUOISE
SELECTION

цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

(551) индивидуална
(510, 511)

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои

пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,

не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

цигари;електронски уреди за

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари ипи тутун со цел за

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

ослободување на аеросоли кои содржат

цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални

никотин за инхалација;раствори од течен
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никотин за електронски

тутун за џвакање, бурмут, кретек

цигари;електронски уреди за

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

за електронски цигари;делови и опрема за

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за

загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

полнење на електронски цигари

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

(210) TM 2019/316

цигари;електронски уреди за

(220) 12/03/2019

(442) 30/06/2019
(731) Philip Morris Products S.A.

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

за електронски цигари;делови и опрема за

(540)

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари
(210) TM 2019/317

(220) 12/03/2019

(442) 30/06/2019
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(591) сива, сите нијанси на сива
(531) 26.11.03;26.11.06;26.11.07

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(551) индивидуална
(510, 511)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

(540)

цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или

HEETS SIENNA SELECTION
(551) индивидуална
(510, 511)

преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
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пушење;тутун, сиров или

(551) индивидуална

преработен;производи од тутун,

(510, 511)

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои

пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,

не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

хартија за цигари и туби, филтери за

тутун за џвакање, бурмут, кретек

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински

мотање на цигари,
запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

загревање на цигари ипи тутун со цел за

мотање на цигари,

ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација;раствори од течен

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

никотин за електронски
цигари;електронски уреди за

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари ипи тутун со цел за

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација;раствори од течен

цигари;електронски уреди за инхалација

никотин за електронски

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за

цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

гаснење на загреани цигари и пури како и

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се

(210) TM 2019/318

вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

(220) 12/03/2019

загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

(442) 30/06/2019
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(210) TM 2019/319

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

HEETS SILVER SELECTION
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КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(210) TM 2019/320

(540)

(442) 30/06/2019
(731) Philip Morris Products S.A.

(220) 12/03/2019

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(591) сива, сите нијанси на сива

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

(540)

пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

(591) сива, сите нијанси на сива
(531) 26.11.03;26.11.06;26.11.07

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

(551) индивидуална
(510, 511)

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек

цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за

загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

полнење на електронски цигари

никотин за инхалација;раствори од течен
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никотин за електронски

кл. 35 дејности (помош во водењето на

цигари;електронски уреди за

дејностите), демонстрација на производи,

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални

картотеки), изложби (организирање
изложби) во комерцијални или рекламни

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати,

за електронски цигари;делови и опрема за

изнајнување рекпамен материјал,

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

изработка на такси, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), јавно

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за

мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекпамни текстови,

полнење на електронски цигари

огласување /рекпамирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

(210) TM 2019/321

дејностите), плакатирање /огласување/,

(220) 13/03/2019

(442) 30/06/2019
(731) BOSNALIJEK d.d.

преписи на соопштенија, промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни

Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки,

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

рекпамирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,
рекпамни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за

RINOBACT P
(551) индивидуална
(510, 511)

телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, ширење рекламен

кл. 5 фармацевтски производи

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

(210) TM 2019/323

кл. 38 слуги на телекомуникација и

(220) 13/03/2019

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за комуникациски услуги

информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

Бр. 1, Скопје, MK

мрежа; услуги на лична комуникација;
услуги на пејџери;

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

лизингтелекомуникациски опреми,

(540)

напојувања и системи; услуги на
електронска пошта; услуги на телевизиски

(531) 27.05.17

пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон,

(551) индивидуална
(510, 511)

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; обезбедување информацми од
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именик по пат на телефон, телевизија и

телефонски говорни пораки; услуги на

глобална комуникациска мрежа;

видео и аудио конференции и

обезбедување мултикориснички
интерактивен пристап на глобална

конференции на телефонски податоци;
безжични телекомуникациски услуги,

комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги,

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен

(стожерни) интернет услуги, имено, брза

пристап со цел на размена на интернет

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата;

сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на

видео и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани услуги (ИСДН), интернет

страници, услуги на дизајнирање на web
страни, работа на електронски

протокол (ИП) на комуникациски услуги,

информациски мрежи; консалтинг услуги и

услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН) и услуги на приватна линија;

услуги на дизајн во областа на
информативни технологии, компјутерско

обезбедување услуги на
телекомуникациски мрежни премини и

програмирање, телекомуникација,
комуникациски мрежи, компјутеризирани

услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на

комуникации, услуги на менаџмент на
центри на податоци и глобални

податоци; услуги на пренос на пакет од

комуникациски мрежи; обезбедување

електронски податоци; услуги на
комутација на гласот, податоци, видео и

услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), скпадирање и одржување на

мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на

web сајтови, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери

интернет и на други компјутеризирани
комуникации, податоци и безжична мрежа;

како и на дигитална содржина и податоци
на трети лица; услуги на провајдери на

обезбедување мултикориснички пристап

апликативни услуги (АСП), имено,

на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување

хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

услуги на скпадирање на електронски
податоци за трети лица;

автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во

телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за

областа на компјутеризирани комуникации
и мрежи наподатоци; обезбедување на

поврзување независни телекомуникациски

информации во областа на мрежни услуги

и компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

на компјутеризирани комуникации и услуги
на центри на податоци

пошта; телекомуникациски услуги,
особено, обезбедување бесплатни услуги

(210) TM 2019/326

и услуги на насочување на повиците;
услуги на центрите за пораки во вид на

(442) 30/06/2019
(731) Лидија Балтовска
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ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје,

(540)

MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(531) 27.05.01;27.05.13
(551) индивидуална

(591) сива, златна и бела
(531) 25.01.05;26.04.16;26.04.18
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и

(510, 511)

други безалкохолни напитоци, напитоци од

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на напитоци

другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 огласување; водење на работење;

стапови за одење; камшици и сарачки
производи

управување со работи; канцелариски
работи

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) TM 2019/328

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

(220) 14/03/2019
(442) 30/06/2019

канцелариски работи, услуги при
продажба на големо и мало на облека,

(731) Novartis AG
4002 Basel, CH

обувки и капи, кожа и имитација на кожа и
производите

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(210) TM 2019/392

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(731) British American Tobacco (Brands)
Limited

BORTECADE
(551) индивидуална

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

(740) Друштво за застапување од областа

употреба
(210) TM 2019/331

(220) 01/04/2019
(442) 30/06/2019

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
(220) 15/03/2019

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(442) 30/06/2019
(731) Друштво затрговија на големо и
мало и производство НЕНИ КОМПАНИ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Кеј 13 Ноември 3/23 ГТЦ, 1000,
Скопје, MK
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(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000,
Скопје
(540)

(591) сина, портокалова, кафена, сива и
бела
(531) 26.04.18;27.05.24

(591) црвена и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, сиров или преработен;

(510, 511)
кл. 14 накит, скапоцени камења;

производи од тутун; замени за тутун (не за
медицински цели); сите со цел да бидат

хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитација од кожа и

загревани но не и горени; артикли за
пушачи; електронски направи и нивните

производи направени од овие материјали,

делови со цел за загревање на тутун

што не се вклучени во другите класи;
животинска кожа, делови од животинска

(210) TM 2019/395

кожа; торби и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи

(220) 03/04/2019

(442) 30/06/2019
(731) ГАЛАФАРМ дооел

(210) TM 2019/397

ул. 51, бр. 23, Стопански двор Волково, 1000, Скопје, MK

(220) 04/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Светомир Здравковски
ул. Владимир Комаров бр. 15-26,

(540)

ГАЛАПРО

Аеродром, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Апостолска и

(551) индивидуална
(510, 511)

Партнери
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000,

кл. 3 козметички производи

Скопје

кл. 5 фармацевтски производи, диететика
кл. 35 услуги при продажба на мало и

(540)

големо со: козметички, фармацевтски
производи
(210) TM 2019/396

(591) златна и црна
(531) 27.05.24

(220) 04/04/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги МАЈ ШУС - ГРУП

кл. 14 накит, скапоцени камења;

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
бул. Видое Смилевски Бато бр. 40-6,

хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитации од кожа и

Аеродром, Скопје, MK

производи направени од овие материјали,
што не се вклучени во другите класи;
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животинска кожа, делови од животинска

(442) 30/06/2019

кожа; торба и куфери

(731) Друштво за производство и

кл. 25 облека, обувки и капи

трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово
ул. Гоце Делчев бр. 30, Смојмирово,

(210) TM 2019/399

Берово, MK
(740) Марковски Александар

(220) 04/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

ул. Моша Пијаде 1/б, Берово
(540)

Sancaktepe, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PIYELOSEPTYL

(591) бела, зелена, кафена
(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/400

кл. 1 ѓубриво; органско ѓубриво за
земјоделство, градинарство и шумарство

(220) 04/04/2019

кл. 16 пластични материјали за пакување

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за производство,

кл. 35 услуги на продажба, рекламирање,
трговија на големо и мало со ѓубриво

трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Прохор Пчињски бр. 16, Скопје, MK

кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски
услуги; градинарски услуги поврзани со

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

одгледување растенија, хортикултура

(540)
(210) TM 2019/402

(220) 04/04/2019

(442) 30/06/2019
(731) Деница Чадиковска and Илиевски
Давид
ул. Демир Трајко бр. 23 а, 1000, Скопје,
MK and ул. Козле бр. 157 а, 1000, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 сите видови на обувки, вклучително
спортски обувки, сандали, чевли, чизми и
патики
(210) TM 2019/401

(220) 04/04/2019
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(531) 26.11.13;27.05.24

телевизиска продажба, рекламирање,

(551) индивидуална

рекламирање преку пошта, рекламирање

(510, 511)
кл. 35 бизнис истражување, маркетинг

преку радио, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), собирање

истражување, продукција на програми за
телевизиска продажба, рекламирање,

статистички податоци, обработка на
текстови, испитување на јавното мислење

рекламирање преку пошта, рекламирање
преку радио, рекламни огласи (ширење на

кл. 38 радиокомуникации, повикување
[радио, телефонски или други средства за

рекламните огласи), собирање

електронска комуникација], емитување

статистички податоци, обработка на
текстови, испитување на јавното мислење

телевизиски програми, емитување радио
програми, проток на податоци

кл. 38 радиокомуникации, повикување
[радио, телефонски или други средства за

кл. 41 продукција на радио и телевизиски
програми, пишување текстови што не се

електронска комуникација], емитување
телевизиски програми, емитување радио

рекламни текстови, организирање и
водење конференции, организирање и

програми, проток на податоци

водење работилници [обука],

кл. 41 продукција на радио и телевизиски
програми, пишување текстови што не се

организирање и водење семинари,
педагошки истражувања

рекламни текстови, организирање и
водење конференции, организирање и

(210) TM 2019/404

водење работилници [обука],
организирање и водење семинари,

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за производство, промет,

педагошки истражувања

услуги АКСА ЌЕРИМ ДООЕЛ Скопје

(210) TM 2019/403

ул. Славеј Планина бр. 51, Скопје, MK
(540)

(220) 04/04/2019

(220) 05/04/2019

(442) 30/06/2019
(731) Здружение на граѓани
ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА
ЛАБОРАТОРИЈА - IRL Скопје
ул. Февруарски поход бр. 10/1-62,
Аеродром, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(591) црна, темно сина, светло сина

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.01.02;26.01.05;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на играчки,

(591) црвена, бела, црна

бижутерија, текстил
кл. 37 изградба на станови

(531) 26.01.12;27.05.17

кл. 43 ресторани, сендвичи, бурекџилница

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/408

кл. 35 бизнис истражување, маркетинг
истражување, продукција на програми за

(220) 05/04/2019
(442) 30/06/2019
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(731) Универзитет „Св. Кирил и

SVESIRCI

Методиј“ Скопје, Машински факултет -

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје ул. Руѓер Бошковиќ бб, 1000,
Скопје, MK

кл.

(540)

29

млеко,

кашкавал

и

млечни

производи; масла и масти за јадење;
млечни кремови
(210) TM 2019/410

(220) 05/04/2019

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за производство и

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СКОПЈЕ (во изглед)

трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово
ул. Гоце Делчев бр. 30, Смојмирово,
Берово, MK

(591) сива, црна, портокалова
(531) 26.13.25;27.05.17

(740) Марковски Александар
ул. Моша Пијаде 1/б, Берово

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 проекти
кл. 35 ревизија
кл. 37 надзор на градежни работи
кл. 41 физичко образование; академии
[образование]; информирање за
образование; организирање натпревари
[образование или забава]; професионално
насочување [совети во врска со
образованието и оспособувањето];
организирање и водење работилници

BIOHUMUS (во изглед)
(591) бела, зелена, кафена

[обука]; практична обука [демонстрирање]
кл. 42 научно истражување; истражување

(531) 05.03.13;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална

во техниката; истражување на полето на
заштита на животната средина;
истражување и развој за други; услуги на

(510, 511)
кл. 1 ѓубриво; органско ѓубриво за
земјоделство, градинарство и шумарство

научни лабаратории; испитување
материјали; водење студија за техничко
проектирање; енергетска ревизија

кл. 16 пластични материјали за пакување
кл. 35 услуги на продажба, рекламирање,

(210) TM 2019/409

(220) 05/04/2019

трговија на големо и мало со ѓубриво
кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски

(442) 30/06/2019

услуги; градинарски услуги поврзани со

(731) SAVENCIA SA

одгледување растенија; хортикултура

42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2019/411

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
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Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

ул. Иго Тричковиќ бр. 37/17, Куманово,

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

MK

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

EL TEQUITO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сите видови на кисели краставички;
конзервирани производи, вклучени во оваа
класа, особено месо, риба, живина, дивеч,
колбаси, овошје и зеленчук; кисели

(591) црна, црвена, сина, жолта, зелена и
виолетова

производи, вклучени во оваа класа; готови
јадења кои се состојат претежно од месо

(531) 24.01.18;25.01.17
(551) индивидуална

и/или риба и/или живина и/или дивеч и/или
колбаси и/или овошје и/или зеленчук со

(510, 511)
кл. 41 забава и културни активности

додаден ориз и/или тестенини; грицки,
вклучени во оваа класа
кл. 30 релиш (додаток на јадење); сосови;

(210) TM 2019/413

ориз; готови јадења кои се состојат
претежно од ориз и/или тестенини и/или

(220) 08/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Gilead Sciences, Inc
333 Lakeside Drive Foster City, California

производи од житарки со додадено месо
и/или риба и/или живина и/или дивеч и/или

94404, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

колбаси и/или овошје и/или зеленчук;
завиткани полнети тортиљи и полнето
тако; пекарски производи, завиткани

(540)

Виреад

тортиљи, тортиљи за тако;грицки,
вклучени во оваа класа, nachos (тортиља

(551) индивидуална
(510, 511)

чипс)
кл. 31 свежи бадеми и свежи јаткасти

кл. 5 фармацевтски препарати

плодови од сите видови
кл. 32 пива, мешани пијалоци кои содржат
пива; минерални и газирани води и други

(210) TM 2019/414

безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни
пијалоци и овошни сокови; сирупи и други

(300)

(220) 08/04/2019
(442) 30/06/2019

препарати за производство на пијалоци

(731) Друштво за трговија на големо и
мало АГРОТЕХНА Атанас идр. ДОО

(210) TM 2019/412

увоз-извоз Скопје ул. ,,Христо Татарчев
1„ бр. 21-а, Скопје, MK

(220) 08/04/2019

(442) 30/06/2019
(731) Здружение за уметност, култура и

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

заштита на културно наследство
РИЗНИЦА, Куманово

(540)
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(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните
легури и производите изработени од нив
или преслечени со нив, кои не се

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

опфатени со другите класи, накит; накит,
скапоцени камења; часовници и

(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

создавање пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, со исклучок на

производите од нив кои ие се опфатени со

клима уреди, снабдување со вода и
санитарни намени; електрични апарати за

другите класи; ташни; торби; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце

домаќинство, бела техника, велосипеди

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за

(осветлување за велосипеди)
кл. 12 велосипеди, додатоци за

благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или

велосипеди
кл. 35 рекламирање, водење на

преслечени со нив, кои не се опфатени со

работење; управување со работата,
групирање во корист на други,

другите класи, накит; накит, скапоцени
камења; часовници и хронометриски

овозможувајќи потрошувачите соодветно

инструменти; кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

да ги гледаат и купуваат овие стоки;
услуги при увоз-извоз и продажба на

другите класи; ташни; торби; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;

големо и мало со: апарати за
осветлување, греење, создавање пареа,

облека, обувки и капи

готвење, ладење, сушење, вентилација со
искпучок на клима уреди, снабдување со

(210) TM 2019/417

вода и санитарни намени; електрични

(442) 30/06/2019
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

апарати за домаќинство, бела техника,
велосипеди (осветлување за велосипеди);

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

велосипеди, додатоци за велосипеди
(210) TM 2019/416

(220) 08/04/2019

1000, Скопје, MK

(220) 09/04/2019
(442) 30/06/2019

(540)

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ
Куманово
ул. 3-та Македонска ударна бригада бр.
31/1, Куманово, MK
(540)

(591) бела, нијанси на сива, нијанси на
портокалова, жолта
(531) 26.15.25;27.05.24
(554)

(531) 27.05.17;27.05.22
(551) индивидуална
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(551) индивидуална

(442) 30/06/2019

(510, 511)

(731) Друштво за производство на

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз

медицински цели; диететска храна и
супстанци адаптирани за медицинска или

Долни Дисан
ул. Населено место без уличен систем

ветеринарна употреба; додатоци во
исхраната за луѓе и животни; витамини;

Долни Дисан, Неготино, MK
(540)

витамински производи; минерални
додатоци на храната; хранливи додатоци
за медицинска употреба
(210) TM 2019/418

(591) зелена
(531) 27.05.17
(551) индивидуална

(220) 08/04/2019

(442) 30/06/2019
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(510, 511)
кл. 33 вино

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(210) TM 2019/421

(540)

(220) 09/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан
ул. Населено место без уличен систем
Долни Дисан, Неготино, MK
(540)

(591) бела, нијанси на сива, нијанси на
портокалова, жолта
(531) 26.15.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена
(531) 27.05.13

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

медицински цели; диететска храна и
супстанци адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба; додатоци во

(210) TM 2019/422

исхраната за луѓе и животни; витамини;
витамински производи; минерални

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за производство на

додатоци на храната; хранливи додатоци
за медицинска употреба
(210) TM 2019/420

(220) 09/04/2019

земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан

(220) 09/04/2019
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ул. Населено место без уличен систем

(510, 511)

Долни Дисан, Неготино, MK

кл. 33 вино

(540)
(210) TM 2019/425

(442) 30/06/2019
(731) Друштво за производство,

(591) бронзено жолта

трговија и услуги А.Р.И. дооел Скопје
ул. 1732 бр. 4, зграда 1/влез 1-6 ЛАМЕЛА

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

А, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

кл. 33 вино
(210) TM 2019/423

(220) 10/04/2019

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(220) 09/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан
ул. Населено место без уличен систем
Долни Дисан, Неготино, MK
(540)

(591) црна, златна и бела

(591) темно црвена

(531) 26.04.03;26.04.15;27.05.24

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури
и производи од скапоцени метали и нивни

кл. 33 вино
(210) TM 2019/424

легури или обложени со нив, сурови или
полуобработени, легури од благородни

(220) 09/04/2019
(442) 30/06/2019

метали, паладиум, платина [метал], накит,

(731) Друштво за производство на

накит насликан со специјална техника.
слонова коска [накит], бижутерија и украси,

земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз

сребро, сребрени жици, сребрени нишки,
украси од сребро; скапоцени камења;

Долни Дисан
ул. Населено место без уличен систем

оливин [скапоцен камен], хорологиски и
хронометриски инструменти, хроноскопи.

Долни Дисан, Неготино, MK
(540)

брошеви; синџирчиња; амајлии; монети;
сувенири; имено медали и/или парички;
петлици за ракави; обетки; златни нишки;
украси [од благородни метали]: злато,
сурово или ковано; предмети од имитација

(591) црвена
(531) 27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална

на злато; кутии за скапоцености; кутии за
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накит; кутии од благородни метали; жици

известување за забави, изложби

од благородни метали [накит]; ѓердани;

(организирање изложби) во културни или

игли (накит); накит од жолт килибар;
украсни игли; прстени; брошеви за

воспитни цели, конференции
(организирање и водење конференции),

вратоврски; часовници, часовници и нивни
делови и опрема; ремчиња за часовници;

конгреси (организирање и водење
конгреси), организирање и водење

пружини за часовници; синџирчиња за
часовници; кутии за часовници;

конференции, објавување текстови / не се
рекламни/, образование (информирање за

штоперица; украси; украси од црн лигнит,

образование), образовни услуги, обука

украсни игли, игли за вратоврски; медали;
приврзоци; ситни украси или синџирчиња;

(практична обука, демонстрирање),
организирање и водење работилници,

синџирчиња за клучеви и кутии за
клучеви/превоз на благородни метали

семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и

и/или скапоцени камења; украси на врат;
белегзии [накит]; бисери [накит]; кутии за

водење на симпозиуми), организирање
саемски манифестации

рачни часовници [презентации]; кутии за
часовничарство; електрични саати и
часовници; сончеви часовници; дијаманти;

(210) TM 2019/427

вештачки дијаманти. бижутерија; шпинел
[скапоцени камења], полускапоцени

(731) ISMAIL ISMAIL
Aleppo, SY

камења; уметнички дела од благородни
метали; часовници со аларм; копчиња за

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

корсети; украсни игли (игли за вратоврски);

(540)

(220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

кутии за накит; сите вклучени во класата
14
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги на
малопродажни продавници, он-лајн услуги
на малопродажни продавници и услуги на
нарачки што се праќаат преку пошта,
услуги на комерцијално промовирање,
информирање и рекламирање; услуги на
комерцијално промовирање,

(591) црна, бела, сива, окер-жолта
(531) 26.04.15;27.05.24
(551) индивидуална

информирање и рекламирање преку
интернет; организирање изложби за

(510, 511)
кл. 32 минерална и сода-вода,

комерцијални или рекламни цели;
промовирање на продажба; ширење на
реклами (летоци, проспекти, печатен

безалкохолни пијалоци, енергетски
пијалоци; пијалоци од овошје, овошни
сокови и сирупи

материјал, примероци); се што е поврзано
со накит
кл. 41 образовни услуги, разонода
(забава), културни активности,

(210) TM 2019/428

(220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019
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(731) Icebreaker Limited

мотели, хотели, пансиони, резервирање на

Level 2, Lot 3, 130 Ponsonby Road, Grey

привремено сместување

Lynn, Auckland 1011, NZ
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2019/430

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

(442) 30/06/2019
(300) 88/270,222 21/01/2019 US
(731) AMVAC C.V.
4695 MacArthur Court, Suite 1200,

ICEBREAKER
(551) индивидуална

Newport Beach, CA 92660, US

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи
(210) TM 2019/429

(220) 12/04/2019

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

(220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ФРАТЕЛИ ДАКОРДО
ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 1/1-6-3,

(531) 26.15.25;27.05.17
(551) индивидуална

Скопје, MK

(510, 511)

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

кл. 1 регулатори и хормони за раст на
растенија за земјоделска употреба

(540)

кл. 5 земјоделски хемикалии, имено,
инсектициди, пестициди, хербициди,
фунгициди, немaтоциди и молусцициди за
комерцијална, земјоделска и хортикулурна
употреба
кл. 7 составни делови за машински
земјоделски системи за распрскување на
хемикалии, имено, пластични контејнери
кои се користат за складирање на
земјоделски хемикалии кои се користат во
системот; неметални контејнери за

(531) 26.01.18;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

пестициди без уред за мерење, за
користење во машински распрскувачи и за
распрскување на материјал од

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето, управување со работата;
бизнис менаџмент на угостителски објекти

контејнерот, за употреба во земјоделство,
се продаваат празни

кл. 41 забава, известување за забави,
планирање забави

кл. 9 систем за распрскување на течности
кој се состои од неметален контејнер за

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; угостителски објекти, барови,

пестициди со уред за мерење за
распрскување на материјал од
контејнерот, за употреба во

ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа
и велнес центри; привремено сместување,

земјоделството, се продава празен;
контролен уред за контрола на
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распрскување на материјал од системот за

инсектициди, пестициди, хербициди,

распрскување на пестициди и

фунгициди, нематоциди и молусцициди за

прикажување на податоци во врска со
таквото распрскување, за употреба во

комерцијална, земјоделска и
хортикултурна употреба

земјоделство; електронски систем за
распрскување на пестициди кој се состои

(210) TM 2019/432

од еден или два контејнери и уред за
мерење за распрскување на материјал од

(442) 30/06/2019
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

едниот контејнер, додека едниот контејнер

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

е претходно наполнет со пестицид, за
употреба во земјоделството; електронски

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

систем за распрскување на пестициди кој
се состои од еден или два контејнери,

(540)

(220) 11/04/2019

едниот контејнер е претходно наполнет со
пестицид, уред за мерење за
распрскување на материјал од едниот
контејнер, еден или повеќе сензори и/или
монитори за проценка на надворешните
услови и перформансите на системот,
контролен уред за прикажување на

(591) бела, нијанси на црвена
(531) 26.01.08;27.05.24
(551) индивидуална

податоци и контрола на распрскувањето и
еден или повеќе мемориски уреди за

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други

калибрација и за евиденција на
податоците од третманот

супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање, триење и

(210) TM 2019/431

нагризување; сапуни; парфимерија;

(220) 12/04/2019
(442) 30/06/2019

етерични масла; козметички производи;
лосиони за коса; препарати за нега на

(300) 88/270,205 21/01/2019 US
(731) AMVAC C.V.
4695 MacArthur Court, Suite 1200,

забите; абразивни средства; средства за
отстранување корозија; средства за

Newport Beach, CA 92660, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

белење при перење алишта; производи за
чистење; производи за светнување;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

средства за чистење флеки; средства за
отстранување бигор што се користат во
домаќинство; средства за одмастување

(540)

што не се користат во производствените
процеси; производи за чистење одводни
цевки; производи за перење алишта;
производи за измазнување (штиркање);

(531) 26.15.25;27.05.17
(551) индивидуална

смекнувачи за ткаенини што се користат

(510, 511)
кл. 1 регулатори и хормони за раст на

при перење алишта; течни детергенти за
перење алишта; детергенти што не се

растенија за земјоделска употреба
кл. 5 земјоделски хемикалии, имено,

користат во производствените процеси и
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што не се за медицинска употреба;

масла за лице; бадемово масло; гел за

производи за хемиско чистење; политура

сончање; гел за разладување;

за мебел и подови; штирак за алишта;
тоалетни производи; производи за

немедицински препарати за ублажување
на изгореници од сонце; немедицински

постигнување сјај (политури); производи за
заштита на кожа (политури); марамчиња

спреј за тело; спреј за сончање со
заштитен фактор; спреј за нега на кожа по

кои содржат средства за чистење;
детергенти за миење садови; средства за

изложеност на сонце; препарати за
самопотемнување; креми за

чистење на стакло; спрејови за

самопотемнување; водоотпорни средства

освежување; есенцијални масла; масла за
чистење; средства за чистење теписи;

за заштита од сонце; козметички пени кои
содржат средства за заштита од сонце;

сода бикарбона за чистење; средства за
одзатнување на мијалници

лосиони за намалување на целулит; креми
за намалување на целулит

(210) TM 2019/433

(210) TM 2019/434

(220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) сребрена, сива, розева
(531) 26.01.03;26.11.13;27.05.17
(551) индивидуална

(591) бела, жолта, портокалова

(510, 511)
кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов

(531) 01.03.02;27.05.17
(551) индивидуална

сапун; парфимерија; етерични масла;
козметички производи; шампони; шампони

(510, 511)
кл. 3 козметички производи; производи за

за тело; балсам за коса; лосиони за коса;

сончање; етерични масла; парфимерија;

креми (козметички креми); креми за лице
за козметичка употреба; креми за раце;

сапуни; лосиони за коса; масла за
козметичка употреба; козметички

лосиони за козметичка употреба; средства
за чистење лице; хидратантни креми за

препарати за нега на кожа; креми за лице
и тело за козметичка употреба; креми за

лице; пена за миење лице; козметички
препарати за лице; млеко за чистење

сончање; масла за сончање; лосиони за
сончање; млека за сончање; производи за

лице; лосиони за чистење на лице; креми

по сончање за козметичка употреба; креми

за зацвртстување на кожа; марамчиња за
лице импрегнирани со козметички

по сончање; млека по сончање;
хидратантни креми за употреба по сонце;
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препарати; козметички препарати за

бричење, сапуни за бричење, лосиони што

намалување на брчки; козметички креми

се користат по бричење, крема за

за сува кожа; производи за шминкање;
пудра за шминкање; марамчиња натопени

бричење, балсам за бричење, лосиони за
лице, креми за лице за козметичка

со препарати за вадење шминка;
шамивчиња натопени со козметички

употреба, колонска вода, бои за брада,
препарати за нега на брада, лосиони за

лосиони; производи за отстранување
шминка; балсами што не се за медицинска

брада

употреба; тоник за кожа (немедицински);

(210) TM 2019/436

тоници за лице; бадемово млеко за
козметичка употреба; сапуни за нега на

(442) 30/06/2019
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

тело; млеко за тело; креми за тело;
козметички препарати за нега на тело;

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

производи за нега на нокти; лосиони за
раце; креми за раце; лосиони за

1000, Скопје, MK
(540)

(220) 11/04/2019

намалување на целулит; антицелулитни
креми; дезодоранси за тело; млеко за
чистење за тоалетна употреба; билни

(591) сива
(531) 27.05.17

екстракти за козметичка употреба;
средства за пилинг за нега на кожа
(210) TM 2019/435

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов
сапун; парфимерија; етерични масла;

(220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

козметички производи; шампони; шампони

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

за тело; балсам за коса; лосиони за коса;
креми (козметички креми); креми за лице

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

за козметичка употреба; креми за раце;
лосиони за козметичка употреба; средства

(540)

за чистење лице; хидратантни креми за
лице; козметички препарати за лице;
млеко за чистење лице; марамчиња за
лице импрегнирани со козметички
препарати; козметички препарати за
намалување на брчки; производи за
шминкање; марамчиња натопени со
препарати за вадење шминка; шамивчиња
натопени со козметички лосиони;

(591) црна, бела, црвена, нијанси на
зелена
(531) 26.01.01;26.11.09;27.05.17

производи за отстранување шминка;

(551) индивидуална
(510, 511)

балсами што не се за медицинска
употреба; тоник за кожа (немедицински);

кл. 3 сапуни, сапуни за лице,
парфимерија, етерични масла, козметички

бадемово млеко за козметичка употреба;
сапуни за нега на тело; млеко за тело;

производи, лосиони за коса, производи за

креми за тело; козметички препарати за
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нега на тело; лосиони за намалување на
целулит; антицелулитни креми;
дезодоранси за тело; млеко за чистење за
тоалетна употреба; билни екстракти за
козметичка употреба; средства за пилинг
за нега на кожа
(210) TM 2019/437

(220) 11/04/2019
(591) сина, зелена, бела

(442) 30/06/2019
(300)
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(531) 26.11.25;27.05.24
(554)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

(551) индивидуална
(510, 511)

1000, Скопје, MK
(740)

кл. 3 препарати за чистење, сапуни,

(540)

козметички производи, сапуни против
потење, тоалетни производи,

сапуни за раце, сапуни за лице,
дезодорантни сапуни, етерични масла,

импрегнирани марамчиња за козметичка
употреба, течни сапуни за раце и лице, гел
за раце, креми за раце, лосиони за раце,
тоник за кожа (немедицински), балсами
што не се за медицинска употреба,

(591) жолта, златна, зелена
(531) 05.03.13;26.04.18

шамивчиња натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за нега на

(554)
(551) индивидуална

тело, билни екстракти за козметичка
употреба, средства за пилинг за нега на

(510, 511)

кожа

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички препарати, лосиони за

кл. 5 санитарни препарати за медицински
цели, средства за дезинфекција,

коса, шампони, шампони за суво миење на
коса, спреј за коса, балсам за коса,

антибактериски сапун, антибактериски
средства за миење раце, сапуни за

козметички препарати за нега на тело,
шампон за тело, билни екстракти за

дезинфекција, медицински тоалетни
производи, дезинфекциони средства за

козметичка употреба
(210) TM 2019/438

хемиски тоалети, антисептици,
импрегнирани антисептични марамчиња,
антисептични препарати за нега на тело,

(220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

антибактериски гелови, марамчиња
импрегнирани со антибактериски

(300)
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

препарати, антибактериски лосиони за
раце

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2019/439
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(442) 30/06/2019

(210) TM 2019/440

(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(220) 10/04/2019
(442) 30/06/2019

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

(731) L.D. Collins & Co Limited
1st Floor Gallery Court, 28 Arcadia

1000, Скопје, MK
(540)

Avenue, London, N3 2FG, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

CYCLOGEST
(591) сребрена, сива
(531) 27.05.25

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински

(510, 511)
кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов

препарати; фармацевтски и медицински
препарати вкпучувајќи и прогестерон;

сапун; парфимерија; етерични масла;
козметички производи; шампони; шампони

фармацевтски и медицински препарати за
помагање на плодноста; фармацевтски и

за тело; балсам за коса; лосиони за коса;
креми (козметички креми); креми за лице

медицински препарати за превенција на

за козметичка употреба; креми за раце;

спонтан абортус, предвремено
породување и предвремено раѓање;

лосиони за козметичка употреба; средства
за чистење лице; хидратантни креми за

прогестеронски препарати; вагиналети со
прогестерон за медицински цели;

лице; козметички препарати за лице;
млеко за чистење лице; марамчиња за

имплантибилни лекови за помагање на
плодноста; имплантибилни лекови за

лице импрегнирани со козметички
препарати; козметички препарати за

превенција на спонтан абортус,

намалување на брчки; производи за

предвремено породување и предвремено
раѓање; фармацевтски импланти;

шминкање; марамчиња натопени со
препарати за вадење шминка; шамивчиња

хормонски препарати за помагање на
плодноста; хормонски препарати за

натопени со козметички лосиони;
производи за отстранување шминка;

фармацевтска употреба; хормонски
препарати за превенција на спонтан

балсами што не се за медицинска
употреба; тоник за кожа (немедицински);

абортус; хормони за медицински цели;

бадемово млеко за козметичка употреба;

лекови за плодност; препарати за
зголемување на плодноста; фармацевтски

сапуни за нега на тело; млеко за тело;
креми за тело; козметички препарати за

производи за третман на пренатална и
постнатална депресија; антидепресанти;

нега на тело; производи за нега на нокти;
лосиони за раце; креми за раце; лосиони

лекови за поместување на менструалниот
цикпус; стероиди за превенција на спонтан

за намалување на целулит; антицелулитни
креми; дезодоранси за тело; млеко за

абортус; интравенозни течности кои се
користат за рехидрација, храна и
разнесување на фармацевтски препарати

чистење за тоалетна употреба; билни
екстракти за козметичка употреба

при предвремено породување;
контрацептивни препарати; орални
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контрацептиви; препарати за третман на

(551) индивидуална

предменструален синдром; санитетски

(510, 511)

препарати за медицински цели; вагинални
лубриканти; препарат за користење во

кл. 29 кашкавал

вагинални лубриканти; апликатори за
користење при имплантирање хормони;

(210) TM 2019/443

ниеден од гореспоменатите производи за
дијагностички цели

(300) Ж-2018/1881 21/11/2018 RS
(731) SAVENCIA SA

(220) 15/04/2019
(442) 30/06/2019

42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(210) TM 2019/441

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

(220) 15/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.
Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via

(540)

Twins Iş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA,
Ankara, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Hidrozon
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(591) зелена, темно зелена, црна, бела,
кафена

(210) TM 2019/442

(531) 25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална

(220) 15/04/2019
(442) 30/06/2019

(510, 511)
кл. 29 кашкавал

(300) Ж-2018/1880 21/11/2018 RS
(731) SAVENCIA SA
42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2019/444

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-

(220) 16/04/2019
(442) 30/06/2019

3883, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

(591) зелена, кафена, црна, жолта, бела,
розева, темно зелена
(531) 05.07.10;08.03.08;25.01.19;27.05.24
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(591) црвена, бела, кафена

(531) 26.04.18;27.05.24

(531) 26.04.06;26.04.24

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 чоколадни слаткарски производи;

кл. 30 чоколадни слаткарски производи;
шеќерни слаткарски производи; чоколади;

шеќерни слаткарски производи; чоколади;
бонбони; десерти; слатки; кафе; чај; какао;

бонбони; десерти; слатки; кафе; чај; какао;
шеќер; житарки и житни производи;

шеќер; житарки и житни производи;
закуски базирани на житарки; житни

закуски базирани на житарки; житни

штангли и енергетски штангли; бисквити;

штангли и енергетски штангли; бисквити;
торти; теста; пецива; колачиња; мусли;

торти; теста; пецива; колачиња; мусли;
пијалаци базирани на какао; вафли за

пијалаци базирани на какао; вафли за
јадење; мраз за јадење; сладолед;

јадење; мраз за јадење; сладолед;
замрзнат јогурт; мраз (природен или

замрзнат јогурт; мраз (природен или
вештачки); прашоци за сладолед;

вештачки); прашоци за сладолед;
замрзнати слатки; чоколадни мусеви;

замрзнати слатки; чоколадни мусеви;

сорбети; вкусови за пијалаци, кои не се

сорбети; вкусови за пијалаци, кои не се
есенцијални масла; вкусови за храна кои

есенцијални масла; вкусови за храна кои
не се есенцијални масла; овошја покриени

не се есенцијални масла; овошја покриени
со чоколадо; јаткасти плодови покриени со

со чоколадо; јаткасти плодови покриени со
чоколадо; закуски базирани на зрнести

чоколадо; закуски базирани на зрнести
плодови; гранола; штангли за закуска

плодови; гранола; штангли за закуска
базирани на гранола; чоколадни намази;

базирани на гранола; чоколадни намази;

какао намази; чоколадни сосови;

какао намази; чоколадни сосови;
препарати за зацврстување на шлаг;

препарати за зацврстување на шлаг;
чоколаден сируп; сируп за украсување;

чоколаден сируп; сируп за украсување;
брашно

брашно
(210) TM 2019/447

(210) TM 2019/445

(220) 16/04/2019

(220) 17/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Драган Живковиќ

(442) 30/06/2019
(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-

ул. Црниче бр. 13, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

3883, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА
НАРОДОТ

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 весници; дневни весници; неделни
весници; месечни весници;
годишниизданија; магазини; списанија;
огласи

(591) црвена, бела, сина, кафена
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кл. 35 услуги за следење на печатени

кл. 11 електрични апарати за подготовка

вести; економско прогнозирање,

на топли, ладни и разладени пијалоци;

рекламирање
кл. 38 агенции за информирање

електрични апарати за кафе, електрични
садови за подготовка на кафе и

кл. 39 испорачани весници
кл. 41 он-лајн публикување на весници и

електрични филтер апарати (перколатори)

списанија; обезбедување он-лајн
електронски публикации; објавување он-

(210) TM 2019/450

лајн книги; објавување он-лајн весници;

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware

пишување и објавување текстови

corporation)
12333 West Olympic Blvd. Los Angeles,

(210) TM 2019/448

CA 90064, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(220) 18/04/2019
(442) 30/06/2019

(220) 18/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

NAUTICA
(551) индивидуална

(531) 26.15.25;27.05.11

(510, 511)
кл. 29 риба, производи од риба,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми кои се

деликатесни салати од риба, готови
јадења, кои се состојат претежно од риба;
вклучувајќи ги сите горенаведени

користат за следење на статуси на
различни корисници на услуги на онлајн

производи во замрзната форма;
конзервирана риба

интерактивно играње на игри и онлајн
поврзување на играчи со други играчи на
сите нивоа на вештини; софтвер со

(210) TM 2019/449

(220) 18/04/2019

„проширена стварност“ за играње на видео
игри кој може да се превземе; софтвер за

(442) 30/06/2019
(731) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, CH

игри за мобилни телефони кој може да се
превземе; подкасти кои може да се

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

превземат во областа на е-спорт и видео
игри; софтвер за видео игри коj може да се

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

превземe; видео игри кои може да се
превеземаат; софтвер за игри на
виртуелна реалност коj може да се

(540)

PICCOLO
(551) индивидуална

превземe за играње на видео игри;
интерактивни мултимедијални програми за

(510, 511)

видео игри; снимен софтвер со
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„проширена стварност“ за играње на видео

телефони, подлоги за глувчиња, украсни

игри; снимен софтвер за виртуелна

игли, плишани играчки, видео игри;

реалност за играње на видео игри;
кертриџи за видео игри; дискови за видео

обезбeдување на поттикнувачки и
наградни програми за играчи на видео

игри; софтвер за видео игри; софтвер за
видео игри и прирачници во електронска

игри
кл. 38 услуги на емитување и пренос

форма кои се продаваат како целина;
софтвер за видео игри кој може да се

(стриминг) на играње на видео игри и
натпреварување во играње на видео игри

превземе преку глобални компјутерски

по пат на глобални комуникациски мрежи,

мрежи и безжични уреди; дигитална
музика која може да се превземе;

Интернет и безжични мрежи; форуми
(chatrooms) на друштвени мрежи;

електронски публикации кои може да се
превземат, имено, стрипови, графички

обезбедување на услуги на интернет
форуми за пренос на пораки помеѓу

романи, списанија, прирачници и билтени
во област на забава и видео игри;

компјутерски корисници; аудио емитување;
емитување на видео и аудио програми по

филмови, телевизиски програми или други

пат на интернет; телекомуникациски

кратки забавни содржини кои може да се
превземат во облик на анимации,

услуги, имено, пренос на дигитални
датотеки кои содржат аудио или видео

комедија, драма, е-спорт, фантазии и
научна фантастика; музички датотеки,

запис кој се дистрибуира по пат на
интернет; стриминг (проток) на аудио,

фајлови, кои може да се превземаат; CD
дискови со однапред снимена музика и

визуелен и аудио-визуелен материјал по
пат на глобални комуникациски мрежи,

музика од филмови; однапред снимени

интернет и безжични мрежи; стриминг

оптички и магнетно-оптички дискови кои
содржат филмови, телевизиски програми

(проток) на податоци; видео емитување
кл. 41 организирање и во живо водење на

или други кратки забавни содржини во
облик на анимации, комедија, драма, е-

натпреварувања, изложби и турнири кои
се однесуваат на видео игри; услуги на

спорт, фантазии и научна фантастика;
однапред снимени дискови и DVD дискови

разонода, имено, софтвер за видео игри
кој не може да се превземе а кој им

кои содржат филмови, телевизиски

овозможува на корисниците да прават,

програми или други кратки забавни
содржини во облик на анимации, комедии,

менуваат, вчитуваат, превземаат, делат,
прегледуваат и објавуваат содржини на

драми, е-спорт, фантазии и научна
фантастика

интерактивни видео игри кои се создадени
од корисници, музика и други медиски

кл. 35 услуги на онлајн малопродажба на
ранци, облека, костими, фигурини,

датотеки по пат на глобални компјутерски
мрежи, интернет, и безжични мрежи;

покривала за глава, накит, околувратни

услуги на разонода, имено, организирање

траки, футроли за мобилни телефони,
подлоги за глувчиња, украсни игли,

на состаноци во живо со обожавателите
(фановите) и конференции во област на

плишани играчки, видео игри; услуги на
малопродажба на ранци, облека, костими,

разонода, гејминг, видео игри и еспортови; услуги на разонода, имено,

фигурини, покривала за глава, накит,
околувратни траки, футроли за мобилни

обезбедување на онлајн видео игри;
услуги на разонода, имено, овозможување
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на привремено користење на видео игри

управување со бази на податоци во

кои не може да се превземат; услуги на

областа на видео игри; услуги на интернет

организирање на натпревари во играње на
видео игри, изложби и турнири; услуги на

страници кои содржат технологија која им
овозможува на корисниците да креираат,

објавување на видео игри; обезбедување
на услуги на објавување на онлајн

вчитуваат и делат видео снимки кои ги
генерираат корисници на основа на

стрипови, графички романи и приказни со
сцени и ликови засновани на видео игри

играње на компјутерски игри; услуги на
интернет страници кои содржат

кои не може да се превземат; услуги на

технологија која им овозможува на

обезбедување на онлајн игри со
„проширена стварност“; обезбедување на

корисниците онлајн да управуваат со
софтвер за видео игри; обезбедување на

онлајн информации во врска со видео
игри; обезбедување на онлајн услуги во

онлајн прилагодени веб страници и извори
на податоци кои содржат информации кои

врска со тривиа игри (квизови), совети и
стратегии за видео игри; обезбедување на

ги одредил корисник, а кои вклучуваат
објави на блог, нови содржини на медии,

онлајн играње на игри со виртуелна

други онлајн содржини, и онлајн линкови

стварност; услуги за разонода во вид на
создавање, развој, продукција и

(адреси) кон други веб сајтови; софтвер во
вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер

дистрибуција на филмови, телевизиски
програми и кратки забавни содржини во

за прикажување на податоци и резултати
во игри; софтвер во вид на сервис (SaaS)

област на анимации, комедија, драма, еспорт, фантазии и научна фантастика;

кој содржи софтвер за играње на видео
игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

услуги на разонода во вид на продукција и

содржи софтвер за снимање на време во

прикажување на настапи во живо; услуги
на разонода, имено, услуги на интернет

видео игри; софтвер во вид на сервис
(SaaS) кој содржи софтвер за снимање на

страници кои содржат филмови,
телевизиски програми и кратки забавни

видео игри; софтвер во вид на сервис
(SaaS) кој содржи софтвер за снимање на

содржини кои не може да се превземат од
област на анимации, комедија, драма, е-

екран (screenshots) на видео игри;
софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

спорт, фантазии и научна фантастика;

содржи софтвер за управување на базите

услуги на разонода, имено, услуги на
обезбедување на подкасти во област на е-

на податоци во област на видео игри;
софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

спорт и видео- игри; онлајн обезбедување
на информации кои се однесуваат на

содржи софтвер за подобрување на видео
игри

разонода
кл. 42 дизајнирање на компјутерски

(210) TM 2019/451

софтвер; дизајнирање и развој на

(220) 18/04/2019
(442) 30/06/2019

компјутерски софтвер во област на видео
игри; развој на прилагодени веб страници

(731) Ристиќ Ирена
Бул. Македонски Просветители бр. 19-1,

кои содржат информации за компјутерски
игри кои ги одредува корисник; платформа

6000, Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

како услуга (PAAS) која содржи платформи
на компјутески софтвер за користење во

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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продажбата за трети лица, објавување
рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио
рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни
(591) црвена, црна, бела, сива
(531) 19.03.01;27.05.24

огласи), организирање трговски саеми за
комерцијални или рекламни цели, ширење

(551) индивидуална

на рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

материјали, примероци), обработка на
текстови, организирање дејности и

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето; управување со работата;

советување за организирање; советување

канцелариски работи; односи со јавноста;
медиумска презентација; бизнис

за бизнис работење и организација;
телевизиско рекламирање; уметнички

информации, бизнис консултирање

професии (бизнис менаџмент кај
уметничките професии)

(професионално бизнис консултирање);
бизниз менаџмент кај уметничките

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности;

професии; демонстрација на производи,
ангажирање манекенки за рекламирање

организирање настани, работилници за

или промовирање производи; барање

подигнување на свеста за чиста животна
средина; услуги за продукција на радио и

спонзорства, информации за дејноста,
информатички картотеки (водење на

телевизиски програми, забавни програми;
шоу програми (продукција на шоу

информатичките картотеки), издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица

програми); резервирање места за шоу
програми; организирање шоу програми

(комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за

[импресарио услуги]; видеокамери

други лица), медиуми за комуникација,

(изнајмување видео камери), видеоленти
(изнајмување видеоленти и монтажа на

маркетинг услуги, изложби (организирање
на изложби) во комерцијални и рекламни

видеоленти), водење концерти
(организирање и водење концерти),

цели, изнајмување време за рекламирање
преку медиумите, изнајмување рекламен

електронско издаваштво, забава
(планирање на забава), информации за

простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),

образовни и забавни настани,

информативни агенции; комуникациски

известување за забави, звучни записи
(изнајмување звучни записи), избори на

медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за

убавици (организирање избори на
убавици); изнајмување кинематографски

малопродажба; on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со

филмови, изнајмување радио и
телевизиски апарати, изнајмување

јавност, промоција, промовирање на
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сценски декор, изнајмување уреди за

филмовите); прикажување филмови;

осветлување за театарска сценографија и

синхронизација; филмски студија; конгреси

телевизиски студија, изнајмување
филмски проектори и прибори,

(организирање и водење на конгреси),
конференции (организирање и водење на

конференции (организирање и водење
конференции), микрофилмување

конференции), лотарии (организирање
лотарии), ноќни клубови; одржување

[снимање микрофилмови], монтажа на
видеоленти, он-лајн публикување

претстави во живо

електронски книги и списанија,

(210) TM 2019/452

(220) 18/04/2019

обезбедување на електронски он-лајн
публикации што не може да се

(731) Ристиќ Ирена

даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,

Бул. Македонски Просветители бр. 19-1,
6000, Охрид, MK

образование (информирање за
образование), организирање саеми,

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

организирање натпревари, организирање

(540)

(442) 30/06/2019

и водење работилници, организирање и
водење семинари, симпозиуми, спортски

НЕ БИДИ ЃУБРЕ
(551) индивидуална

натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели,

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

презентација на дела од визуелна
уметност или литература пред јавноста за

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето; управување со работата;

забавни или образовни цели, изложби

канцелариски работи; односи со јавноста;
медиумска презентација; бизнис

(организирање изложби за културни или
образаовни цели), пишување текстови што

информации, бизнис консултирање

не се рекламни, подготвување и
емтиување на вести, преведување,

(професионално бизнис консултирање);
бизниз менаџмент кај уметничките

публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки, приредби (одржување

професии; демонстрација на производи,
ангажирање манекенки за рекламирање

приредби), разговори (организирање и

или промовирање производи; барање
спонзорства, информации за дејноста,

водење на разговорите), разонода,
текстови (пишување текстови) што не се

информатички картотеки (водење на

рекламни текстови, услуги на репортери,
услуги на пишување сценарија, услуги на

информатичките картотеки), издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица

студија за снимање, телевизиска забава,
студија, услуги на естрадни уметници

(комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за

[забавувачи], услуги на компонирање

други лица), медиуми за комуникација,
маркетинг услуги, изложби (организирање

музика; телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми),

на изложби) во комерцијални и рекламни

титлување филмови, услуги на
фотографија, фотографски репортажи,

цели, изнајмување време за рекламирање
преку медиумите, изнајмување рекламен

тонски снимки (изнајмување на тонските
снимки), филмови (изнајмување на

простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),
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информативни агенции; комуникациски

известување за забави, звучни записи

медиуми (презентација на стоки преку

(изнајмување звучни записи), избори на

комуникациски медиуми), за
малопродажба; on-line рекламирање по

убавици (организирање избори на
убавици); изнајмување кинематографски

пат на компјутерска мрежа односи со
јавност, промоција, промовирање на

филмови, изнајмување радио и
телевизиски апарати, изнајмување

продажбата за трети лица, објавување
рекламни текстови, дејности, плакатирање

сценски декор, изнајмување уреди за
осветлување за театарска сценографија и

/огласување/, преписи на соопштенија,

телевизиски студија, изнајмување

промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на

филмски проектори и прибори,
конференции (организирање и водење

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио

конференции), микрофилмување
[снимање микрофилмови], монтажа на

рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

видеоленти, он-лајн публикување
електронски книги и списанија,

огласи), организирање трговски саеми за

обезбедување на електронски он-лајн

комерцијални или рекламни цели, ширење
на рекламни огласи и рекламен материјал

публикации што не може да се
даунлодираат, објавување текстови, со

(трактати, проспекти, печатени
материјали, примероци), обработка на

исклучок на рекламни текстови,
образование (информирање за

текстови, организирање дејности и
советување за организирање; советување

образование), организирање саеми,
организирање натпревари, организирање

за бизнис работење и организација;

и водење работилници, организирање и

телевизиско рекламирање; уметнички
професии (бизнис менаџмент кај

водење семинари, симпозиуми, спортски
натпревари, организирање исложби за

уметничките професии)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава,

културни или образовни цели,
презентација на дела од визуелна

спортски и културни активности;
организирање настани, работилници за

уметност или литература пред јавноста за
забавни или образовни цели, изложби

подигнување на свеста за чиста животна

(организирање изложби за културни или

средина; услуги за продукција на радио и
телевизиски програми, забавни програми;

образаовни цели), пишување текстови што
не се рекламни, подготвување и

шоу програми (продукција на шоу
програми); резервирање места за шоу

емтиување на вести, преведување,
публикации и дистрибуција на печатени

програми; организирање шоу програми
[импресарио услуги]; видеокамери

медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и

(изнајмување видео камери), видеоленти

водење на разговорите), разонода,

(изнајмување видеоленти и монтажа на
видеоленти), водење концерти

текстови (пишување текстови) што не се
рекламни текстови, услуги на репортери,

(организирање и водење концерти),
електронско издаваштво, забава

услуги на пишување сценарија, услуги на
студија за снимање, телевизиска забава,

(планирање на забава), информации за
образовни и забавни настани,

студија, услуги на естрадни уметници
[забавувачи], услуги на компонирање
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музика; телевизиски програми (продукција

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,

на радио и телевизиски програми),

ESKISEHIR, TR

титлување филмови, услуги на
фотографија, фотографски репортажи,

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

тонски снимки (изнајмување на тонските
снимки), филмови (изнајмување на

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

филмовите); прикажување филмови;
синхронизација; филмски студија; конгреси

(540)

(организирање и водење на конгреси),
конференции (организирање и водење на
конференции), лотарии (организирање
лотарии), ноќни клубови; одржување
претстави во живо
(210) TM 2019/453

(220) 19/04/2019
(442) 30/06/2019

(591) бела, црвена, жолта, црна и сива

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО

(531) 25.01.19;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)

експорт-импорт Скопје
ул. Јадранска Магистрала бр. 114,

кл. 30 бисквити

Скопје, MK
(540)

(210) TM 2019/533

(220) 30/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) црна и златна
(531) 11.01.05;26.01.18;26.01.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци

(591) бела, црвена и зелена

(210) TM 2019/500

(510, 511)

(531) 26.13.25;27.05.24
(551) индивидуална

(220) 25/04/2019
(442) 30/06/2019

кл. 1 ѓубрива, течни ѓубрива, стапчиња за
ѓубриво; хемикалии за уништување на

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

болести на растенија, препарати за
потикнување на раст на растенија,
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препарати за зајакнување на растенија,

(551) индивидуална

хранливи материи за растенија; земја за

(510, 511)

компост, земја за цвеќе, прекривка за
ѓубрива (вклучени во класа 1); сите

кл. 30 лиснати пецива, тврди и меки
колачи, бисквити, наполитанки, вафли,

горенаведени производи само за крајните
корисници

торти и тортици, кроасани, различни
слатки десерти и слични кондиторски

кл. 5 препарати за уништување на
штетници, фунгициди, хербициди;

артикли, чоколадо, бонбониери и
чоколадни производи, соленки, чипс,

препарати за отстранување на алги

крекери, флипс и различни солени

кл. 21 саксии за цвеќе, кошници за цвеќе и
кутии за прозорци од пластика, дрво,

производи

плута, трска, прачки или плетени; саксии
за растенија, кошници за растенија и кутии

(210) TM 2019/535

за растенија од пластика, дрво, плута,
трска, прачки или плетени; саксии за цвеќе

(731) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK

и саксии за растенија, кошници и кутии од

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

керамика, стакло или порцелан; керамички
саксии за цвеќе и растенија; стакларија,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 30/04/2019
(442) 30/06/2019

порцелан и керамика, кои не се вклучени
во други класи
кл. 31 хортикултурни и шумски производи
и житарки; семе за бусен, семе за трева;
семе, природни растенија и цвеќе;
луковици од цвеќе; кондензирани
растенија; снопови од суво цвеќе,
аранжмани од суво цвеќе за декоративни
цели; снопови од трева за декоративни

(531) 26.01.13;27.05.24

цели; снопови од суво цеќе и растенија за
декоративни цели

(551) индивидуална

(210) TM 2019/534

колачи, бисквити, наполитанки, вафли,
торти и тортици, кроасани, различни

(510, 511)
кл. 30 лиснати пецива, тврди и меки

(220) 30/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK

слатки десерти и слични кондиторски
артикли, чоколадо, бонбониери и

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

чоколадни производи, соленки, чипс,
крекери, флипс и различни солени
производи

(540)

(210) TM 2019/614

(220) 09/05/2019

(442) 30/06/2019
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.
105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(531) 26.01.03;27.05.24
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(740) Адвокатско друштво Папазоски и

кл. 35 рекламирање, водење на

Мишев

работењето, управување со работата,

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

(540)

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2019/616

(220) 09/05/2019
(442) 30/06/2019

(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.
105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

(591) сива, зелена
(551) индивидуална

(069534), SG

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев

работењето, управување со работата,

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

(540)

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2019/615

(220) 09/05/2019
(442) 30/06/2019

(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

(591) сива, зелена

105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

(540)

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

(591) сива, зелена
(551) индивидуална

хардвер и софтвер

(510, 511)
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(210) TM 2019/617

(220) 09/05/2019

(210) TM 2019/692

(220) 23/05/2019

(442) 30/06/2019
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

(442) 30/06/2019
(731) ДПТУ Аљи Ком ДООЕЛ експорт-

105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

импорт
ул. Никола Мартиновски 79, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев

(540)

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сива, зелена

кл. 24 текстил и текстилни производи, што
не се опфатени со другите класи, покривки

(551) индивидуална
(510, 511)

за
кревети и маси

кл. 35 рекламирање, водење на

кл. 25 чорапи, спортски чорапи, кратки

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

чорапи, хулахопки, долна облека, долна
облека за жени, корсети, боди, долна

кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности

облек а за апсорбирање пот, костуми за
капење, гаќички за капење, пижами

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

кл. 35 трговија на големо и мало со
текстилни производи

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
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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)
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(210)
MK/T/2019/0401
MK/T/2019/0410
MK/T/2019/0430
MK/T/2019/0431
MK/T/2019/0533
MK/T/2019/0271
MK/T/2019/0287
MK/T/2019/0296
MK/T/2019/0300
MK/T/2019/0395
MK/T/2019/0432
MK/T/2019/0433
MK/T/2019/0434
MK/T/2019/0435
MK/T/2019/0436
MK/T/2019/0437
MK/T/2019/0438
MK/T/2019/0439
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0279
MK/T/2019/0291
MK/T/2019/0292
MK/T/2019/0295
MK/T/2019/0303
MK/T/2019/0310
MK/T/2019/0311
MK/T/2019/0321
MK/T/2019/0328
MK/T/2019/0395
MK/T/2019/0399
MK/T/2019/0413

5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
11
12
14
14
14

MK/T/2019/0417
MK/T/2019/0418
MK/T/2019/0430
MK/T/2019/0431
MK/T/2019/0438
MK/T/2019/0440
MK/T/2019/0441
MK/T/2019/0533
MK/T/2018/0578
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0273
MK/T/2019/0430
MK/T/2019/0273
MK/T/2018/1300
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0156
MK/T/2019/0159
MK/T/2019/0160
MK/T/2019/0161
MK/T/2019/0287
MK/T/2019/0430
MK/T/2019/0450
MK/T/2019/0274
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0273
MK/T/2019/0414
MK/T/2019/0449
MK/T/2019/0414
MK/T/2019/0396
MK/T/2019/0397
MK/T/2019/0416
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14
16
16
16
16
16
16
16
16
17
18
18
18
18
18
19
19
20
21
21
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28

MK/T/2019/0425
MK/T/2019/0157
MK/T/2019/0271
MK/T/2019/0286
MK/T/2019/0308
MK/T/2019/0401
MK/T/2019/0408
MK/T/2019/0410
MK/T/2019/0447
MK/T/2018/0578
MK/T/2019/0287
MK/T/2019/0331
MK/T/2019/0396
MK/T/2019/0397
MK/T/2019/0416
MK/T/2018/0578
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0274
MK/T/2019/0287
MK/T/2019/0533
MK/T/2019/0692
MK/T/2019/0287
MK/T/2019/0331
MK/T/2019/0396
MK/T/2019/0397
MK/T/2019/0400
MK/T/2019/0416
MK/T/2019/0428
MK/T/2019/0451
MK/T/2019/0452
MK/T/2019/0692
MK/T/2019/0297
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33

MK/T/2018/1285
MK/T/2018/1286
MK/T/2019/0203
MK/T/2019/0282
MK/T/2019/0409
MK/T/2019/0411
MK/T/2019/0442
MK/T/2019/0443
MK/T/2019/0448
MK/T/2017/0020
MK/T/2018/1285
MK/T/2018/1286
MK/T/2019/0017
MK/T/2019/0018
MK/T/2019/0084
MK/T/2019/0203
MK/T/2019/0238
MK/T/2019/0411
MK/T/2019/0444
MK/T/2019/0445
MK/T/2019/0500
MK/T/2019/0534
MK/T/2019/0535
MK/T/2018/1285
MK/T/2019/0282
MK/T/2019/0411
MK/T/2019/0533
MK/T/2018/1285
MK/T/2019/0203
MK/T/2019/0293
MK/T/2019/0294
MK/T/2019/0326
MK/T/2019/0411
MK/T/2019/0427
MK/T/2018/1285
MK/T/2018/1288
MK/T/2019/0326
MK/T/2019/0420
MK/T/2019/0421
MK/T/2019/0422
MK/T/2019/0423

33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

MK/T/2019/0424
MK/T/2019/0312
MK/T/2019/0313
MK/T/2019/0314
MK/T/2019/0315
MK/T/2019/0316
MK/T/2019/0317
MK/T/2019/0318
MK/T/2019/0319
MK/T/2019/0320
MK/T/2019/0392
MK/T/2017/0020
MK/T/2018/0623
MK/T/2018/0624
MK/T/2018/1300
MK/T/2019/0017
MK/T/2019/0018
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0084
MK/T/2019/0131
MK/T/2019/0157
MK/T/2019/0159
MK/T/2019/0160
MK/T/2019/0161
MK/T/2019/0165
MK/T/2019/0166
MK/T/2019/0180
MK/T/2019/0205
MK/T/2019/0207
MK/T/2019/0208
MK/T/2019/0209
MK/T/2019/0210
MK/T/2019/0211
MK/T/2019/0212
MK/T/2019/0213
MK/T/2019/0238
MK/T/2019/0282
MK/T/2019/0285
MK/T/2019/0286
MK/T/2019/0287
MK/T/2019/0308
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38

MK/T/2019/0323
MK/T/2019/0326
MK/T/2019/0331
MK/T/2019/0395
MK/T/2019/0401
MK/T/2019/0402
MK/T/2019/0403
MK/T/2019/0404
MK/T/2019/0408
MK/T/2019/0410
MK/T/2019/0414
MK/T/2019/0416
MK/T/2019/0425
MK/T/2019/0429
MK/T/2019/0447
MK/T/2019/0450
MK/T/2019/0451
MK/T/2019/0452
MK/T/2019/0614
MK/T/2019/0615
MK/T/2019/0616
MK/T/2019/0617
MK/T/2019/0692
MK/T/2018/0451
MK/T/2018/0452
MK/T/2018/0623
MK/T/2018/0624
MK/T/2018/1300
MK/T/2019/0131
MK/T/2019/0156
MK/T/2019/0285
MK/T/2019/0404
MK/T/2019/0408
MK/T/2018/0623
MK/T/2018/0624
MK/T/2018/1300
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0165
MK/T/2019/0166
MK/T/2019/0180
MK/T/2019/0205
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38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41

MK/T/2019/0207
MK/T/2019/0208
MK/T/2019/0209
MK/T/2019/0210
MK/T/2019/0211
MK/T/2019/0212
MK/T/2019/0213
MK/T/2019/0323
MK/T/2019/0402
MK/T/2019/0403
MK/T/2019/0447
MK/T/2019/0450
MK/T/2018/0452
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0191
MK/T/2019/0281
MK/T/2019/0447
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0286
MK/T/2018/1300
MK/T/2019/0157
MK/T/2019/0165
MK/T/2019/0166
MK/T/2019/0180
MK/T/2019/0200
MK/T/2019/0280
MK/T/2019/0308

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

MK/T/2019/0402
MK/T/2019/0403
MK/T/2019/0408
MK/T/2019/0412
MK/T/2019/0425
MK/T/2019/0429
MK/T/2019/0447
MK/T/2019/0450
MK/T/2019/0451
MK/T/2019/0452
MK/T/2019/0614
MK/T/2019/0615
MK/T/2019/0616
MK/T/2019/0617
MK/T/2018/0451
MK/T/2018/0452
MK/T/2018/0623
MK/T/2018/0624
MK/T/2018/1300
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0205
MK/T/2019/0207
MK/T/2019/0208
MK/T/2019/0209
MK/T/2019/0210
MK/T/2019/0211
MK/T/2019/0212

42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
45
45
45
45
45
45

MK/T/2019/0213
MK/T/2019/0285
MK/T/2019/0323
MK/T/2019/0408
MK/T/2019/0450
MK/T/2019/0614
MK/T/2019/0615
MK/T/2019/0616
MK/T/2019/0617
MK/T/2018/0451
MK/T/2019/0057
MK/T/2019/0191
MK/T/2019/0238
MK/T/2019/0281
MK/T/2019/0404
MK/T/2019/0429
MK/T/2019/0453
MK/T/2019/0280
MK/T/2019/0401
MK/T/2019/0410
MK/T/2018/1300
MK/T/2019/0131
MK/T/2019/0246
MK/T/2019/0247
MK/T/2019/0280
MK/T/2019/0281

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)
AMVAC C.V.
AMVAC C.V.
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.

(210)
MK/T/2019/0430
MK/T/2019/0431
MK/T/2019/0295
MK/T/2019/0303
MK/T/2019/0310
MK/T/2019/0311
156
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BOSNALIJEK d.d.
Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
British American Tobacco (Brands) Limited
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.
Colgate-Palmolive Company, (a Delaware Corporation)
Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
FRUTEX Sh.p.k.
Gilead Sciences, Inc
Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd.
ISMAIL ISMAIL
Icebreaker Limited
Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšič
Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšič
L.D. Collins & Co Limited
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Mars, Incorporated
Mars, Incorporated
Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan)
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MK/T/2019/0321
MK/T/2019/0279
MK/T/2019/0399
MK/T/2019/0392
MK/T/2019/0614
MK/T/2019/0615
MK/T/2019/0616
MK/T/2019/0617
MK/T/2019/0296
MK/T/2019/0300
MK/T/2019/0500
MK/T/2019/0203
MK/T/2019/0413
MK/T/2019/0287
MK/T/2019/0427
MK/T/2019/0428
MK/T/2019/0293
MK/T/2019/0294
MK/T/2019/0440
MK/T/2018/1285
MK/T/2018/1286
MK/T/2018/1288
MK/T/2019/0411
MK/T/2019/0448
MK/T/2019/0533
MK/T/2019/0444
MK/T/2019/0445
MK/T/2018/0578
MK/T/2019/0291
MK/T/2019/0292
MK/T/2019/0328
MK/T/2019/0312
MK/T/2019/0313
MK/T/2019/0314
MK/T/2019/0315
MK/T/2019/0316
MK/T/2019/0317
MK/T/2019/0318
MK/T/2019/0319
MK/T/2019/0320
MK/T/2018/1300
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Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)
SAVENCIA SA
SAVENCIA SA
SAVENCIA SA
SHOPPING USA/EU LIMITED LIABILITY COMPANY
Société des Produits Nestlé S.A.
Ty Inc.
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ
НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје
Апостолски Горан
Бијељанин Никола
ГАЛАФАРМ дооел
ДАН-ФОАМ АПС
ДПТУ Аљи Ком ДООЕЛ експорт-импорт
ДТПУТУ Македонија Травел дооел
Драган Живковиќ
Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје
Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
Друштво за консултатнски услуги КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ
Кавадарци
Друштво за консултатнски услуги КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ
Кавадарци
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе
ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово
Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово
Друштво за производство и трговија ФЛАФИ ББ ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и
услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и
услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и
услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан
158

MK/T/2019/0450
MK/T/2019/0409
MK/T/2019/0442
MK/T/2019/0443
MK/T/2018/0623
MK/T/2019/0449
MK/T/2019/0297
MK/T/2019/0441
MK/T/2019/0057
MK/T/2018/0624
MK/T/2019/0273
MK/T/2019/0395
MK/T/2019/0274
MK/T/2019/0692
MK/T/2019/0191
MK/T/2019/0447
MK/T/2019/0165
MK/T/2019/0166
MK/T/2019/0205
MK/T/2019/0207
MK/T/2019/0208
MK/T/2019/0209
MK/T/2019/0210
MK/T/2019/0211
MK/T/2019/0212
MK/T/2019/0213
MK/T/2019/0323
MK/T/2019/0246
MK/T/2019/0247
MK/T/2019/0285
MK/T/2019/0401
MK/T/2019/0410
MK/T/2019/0238
MK/T/2019/0420
MK/T/2019/0421
MK/T/2019/0422
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Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и
услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и
услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи,
промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи,
промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Друштво за производство, промет, услуги АКСА ЌЕРИМ ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги А.Р.И. дооел Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експортимпорт Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги МАЈ ШУС - ГРУП ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги СУПРЕМА ДОО увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
Друштво за спроведување на оспособување на кандидати за возачи АВТО
ШКОЛА МОБИЛИТИ ДОО Скопје
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас идр. ДОО увозизвоз Скопје
Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил
Тодоровски
Друштво за угостителство, трговија и услуги ФРАТЕЛИ ДАКОРДО ДОО увозизвоз Скопје
Друштво затрговија на големо и мало и производство НЕНИ КОМПАНИ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство
РИЗНИЦА, Куманово
Здружение на граѓани ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА - IRL
Скопје
ИВАН ПОПОВИЌ
Илиевски Давид
Илија Манасиев
КАМ ДОО
КАМ ДОО
Лидија Балтовска
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз159

MK/T/2019/0423
MK/T/2019/0424
MK/T/2019/0017
MK/T/2019/0018
MK/T/2019/0404
MK/T/2019/0425
MK/T/2019/0453
MK/T/2017/0020
MK/T/2019/0396
MK/T/2019/0416
MK/T/2019/0157
MK/T/2019/0400
MK/T/2019/0200
MK/T/2019/0282
MK/T/2019/0414
MK/T/2019/0084
MK/T/2019/0429
MK/T/2019/0331
MK/T/2019/0412
MK/T/2019/0403
MK/T/2019/0156
MK/T/2019/0402
MK/T/2019/0281
MK/T/2019/0534
MK/T/2019/0535
MK/T/2019/0326
MK/T/2019/0159
MK/T/2019/0160
MK/T/2019/0161
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извоз Скопје
Ристиќ Ирена
Ристиќ Ирена
Светомир Здравковски
Спортско здружение на граѓани за промоција и практикување на
јапонската вештина аикидо ПАТ КОН МИРОТ (Хеива ено Мичи) Скопје
Стефановски Кристијан
ТРАЈКОВСКИ ЉУБОМИР
ТРД РАДИО КАНАЛ 77
Трговско друштво, печатнца АЦЕТОНИ заштитно друштво увоз-извоз ДОО
Прилеп
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет - Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фонд за иновации и технолошки развој
Фонд за иновации и технолошки развој
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MK/T/2019/0451
MK/T/2019/0452
MK/T/2019/0397
MK/T/2019/0280
MK/T/2019/0308
MK/T/2019/0131
MK/T/2019/0180
MK/T/2019/0286
MK/T/2019/0408
MK/T/2019/0271
MK/T/2019/0417
MK/T/2019/0418
MK/T/2019/0432
MK/T/2019/0433
MK/T/2019/0434
MK/T/2019/0435
MK/T/2019/0436
MK/T/2019/0437
MK/T/2019/0438
MK/T/2019/0439
MK/T/2018/0451
MK/T/2018/0452
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник
на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18),
Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените
права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги
(Ничанска) и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 27247

(151) 05/06/2019

(210) TM 2004/631

(220) 03/09/2004

(540)

ЗДРАВА НАВИКА

(181) 03/09/2024
(450) 30/06/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(732) МАКСИ ЛС ДООЕЛ ВЛАДИМИР –
Тетово ул. А.Здравковски бр. 28,

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за

Тетово, MK
(540)

чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диетски супстанции што
се користат во медицината, храна за

(591) бела, црвена, сина, жолта,

бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и

виолетова, црна

забарски смоли, средства за

(551) индивидуална
(510, 511)

дезинфекција, препарати за уништување
штетници. фунгициди, хербициди

кл. 3 влажни шамичиња; шамичиња за
еднократна употреба

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и

кл. 5 хигиенски пелени и салфети;

производи од жито, леб, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење, сол,

хигиенски производи за лични цели за
еднократна употреба; женски влошки,

сенф, оцет, сосови (како мирудии),

тампони
кл. 16 бебешка пелена од хартија и

мирудии, мраз

целулоза за еднократна употреба; носни
шамичиња од хартија и целулоза за

(111) 27210
(210) TM 2012/40

еднократна употреба; салфети од хартија

(151) 31/05/2019
(220) 17/01/2012
(181) 17/01/2022
(450) 30/06/2019

и целулоза; тоалетна хартија
кл. 25 пелени за бебиња (не се од

(732) ТЕЛЕНЕТ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-

хартија); пелени за новороденчиња

ИМПОРТ Скопје ул.Мавровска бр.1,
Скопје, MK

(111) 27213
(210) TM 2007/1256

(540)

(151) 31/05/2019
(220) 25/12/2007
(181) 25/12/2017

(450) 30/06/2019
(732) Друштво за трговија НАТУСАНА
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ул.8 б.б.
Индустриска зона Визбегово, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
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(591) темно зелена, светло зелена,

водење работилници [обука],

црвена, црна

организирање и водење семинари,

(551) индивидуална
(510, 511)

организирање и водење симпозиуми,
преведување, текстови (објавување

кл. 38 телекоминикации

текстови) со исклучок на рекламни
текстови, текстови (пишување текстови)

(111) 27212
(210) TM 2012/254

(151) 31/05/2019
(220) 15/03/2012

што не се рекламни текстови
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги

(181) 15/03/2022

за заштита на имот и лица; лични и

(450) 30/06/2019
(732) Друштво за консултантски услуги

социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на потребите

АЦТ!-ДОО Скопје бул. Маркс и Енгелс
бр.3/8-5, 1000 Скопје, MK

на поединците, агенции за консултирање
за интелектуална сопственост, правно

(740) АЦТ!-ДОО Скопје
бул. Маркс и Енгелс бр.3/8-5, 1000 Скопје

истражување, услуги за надгледување на
правата од интелектуална сопственост,

(540)

услуги при водење судски процеси
(111) 27211

(151) 31/05/2019

(210) TM 2012/288

(220) 27/03/2012
(181) 27/03/2022

(450) 30/06/2019
(732) КАМБЕРАЈ НУРИМАН Методија

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

Митевски 9/4-5, Скопје, MK
(540)

кл. 35 рекламирање; водење на

КОЗМЕТИЧКИ КРЕМ
БИЉАНА

работењето; управување со работата;
канцелариски работи, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис (помош во
водењето бизнис), бизнис информации,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи

бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис консултирање (професионално
бизнис консултирање), бизнис

(111) 27287

(151) 21/06/2019

пребарување, бизнис проценки, бизниси
(услуги за преместување на бизнисите),

(210) TM 2014/238

(220) 05/03/2014
(181) 05/03/2024

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), консултации за раководење со

(450) 30/06/2019
(732) Друштво за угостителство,
трговија и услуги Гостилница Турист

персонал, раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

Зора Доо увоз-извоз ул.Градиште
бр.14, 1000 Скопје, MK

спортски и културни активности, конгреси
(организирање и водење конгреси),

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

конференции (организирање и водење
конференции), обука (практична

(540)

обука)[демонстрирање], организирање и
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

FINNESA
(591) бела, сина, црвена
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и

науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и

пијалоци

шумарството, сурови вештачки смоли,
(111) 27286

(151) 21/06/2019

(210) TM 2014/610

(220) 03/06/2014
(181) 03/06/2024

сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар,
препарати за калење и заварување
метали, хемиски производи за

(450) 30/06/2019
(732) СИЊОРИ ДОО Скопје ул.Емил
Зола бр.10-1, 1000 Скопје, MK

конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,

материи) наменети за индустријата
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни

Скопје
(540)

возила), машински спојници и
трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи
(кои не се рачни), инкубатори за јајца
(111) 27266
(210) TM 2016/128

(551) индивидуална

(181) 04/02/2026
(450) 30/06/2019

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи, костуми,

(732) БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА
РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА БУЛЕВАР ЈНА

панталони, елеци, сакоа
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со облека, обувки, капи, костуми,

24-1/2, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

панталони, елеци, сакоа
(111) 27278
(210) TM 2014/612

(151) 21/06/2019
(220) 04/02/2016

(540)

(151) 21/06/2019
(220) 03/06/2014

Истражуваме, не
репишуваме!

(181) 03/06/2024
(450) 30/06/2019
(732) Друштво за производство,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул.

нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички

Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
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материјал, канцелариски материјал,

персонално издавателство, електронски

лепила за канцелариска и куќна употреба,

публикации (не можат да се

машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за

даунлодираат); пружање online
публикации; издавање електронски книги и

пакување што не се опфатени во другите
класи, печатарски букви, клишиња,

часописи on-line; пружање публикации со
глобална компјутерска мрежа или

весници, печатени изданија, печатарски
производи, публикации, брошури,

интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени

фотографии, известувања, книги, нацрти

медиуми и снимки; услуги на аудио и

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на

визуелни забави и едукации

рекпамен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци),

(111) 27284
(210) TM 2016/156

изложби (организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели,

(151) 13/06/2019
(220) 16/02/2016
(181) 16/02/2026
(450) 30/06/2019

изнајмување рекламен простор, јавно

(732) ИБУТИК ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ

мислење (испитување на јавното
мислење), on-line рекламирање по пат на

СКОПЈЕ ул. Благој Давков бр. 10,
Скопје, MK

компјутерска мрежа, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови,

(540)

организирање дејности и советување за
организирање дејности, организирање
изложби во комерцијални и рекпамни
цели, on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа, односи со јавност,
претплата на весници, промоција
кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, забава, спортски и културни
активности, информации за образовни и

(551) индивидуална

забавни настани, услуги врзани за

(510, 511)
кл. 35
презентација на стоки преку

исполнување на слободното време,
објавување книги, приредби (одржување

комуникациски медиуми, за малопродажба

на приредби), разонода, разонода
(упатство за разонода), разонода по пат на

(111) 27269

(151) 21/06/2019

радио, разонода по пат на телевизија,
конференции (организирање и водење

(210) TM 2016/1162

(220) 06/12/2016
(181) 06/12/2026

конференции), забавни паркови, изложби

(450) 30/06/2019
(732) „Кривогаштани промет“ доо

(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмување видео ленти,

ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000,

натпревари (организирање натпревари)
/обука или забава/, фотографски услуги,

Скопје, MK
(740) „Кривогаштани промет“ доо

on-line електронско издавање на книги и
периодични списанија, компјутерско

ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000, Скопје
(540)

165

Трговски марки

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

(551) индивидуална

(591) црвена, бела, црна, зелена

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,

(510, 511)
кл. 30 бонбони

сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни

(111) 27244

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/77

(220) 06/02/2018
(181) 06/02/2028

производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

(450) 30/06/2019

производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

(732) Радислав Анастасовски
ул. Владимир Бакариќ бр. 11, Битола,

квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

MK
(540)

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 природно цвеќе, храна за животни,
пивски слад
(111) 27245

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/75

(220) 06/02/2018

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

(181) 06/02/2028
(450) 30/06/2019

(551) индивидуална

(732) Радислав Анастасовски
ул. Владимир Бакариќ бр. 11, Битола,

(510, 511)
кл. 30 бонбони

MK
(540)

(111) 27217

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/526

(220) 07/06/2018
(181) 07/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) ДУНА ДОО Скопје
бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје, MK
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(740) Срна Илова

(510, 511)

бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,

(540)

соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување, горива
(вклучително и течни горива за мотори) и
материи за осветлување, свеќи фитили за
осветлување
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен
кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]
(111) 27218
(210) TM 2018/527

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

(151) 31/05/2019
(220) 07/06/2018

обучување, апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

(181) 07/06/2028
(450) 30/06/2019

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање и контрола на
електрична енергија, апарати за снимање,

(732) ДУНА ДОО Скопје
бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје, MK

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

(740) Срна Илова
бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје
(540)

снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се
активираат со жетони, регистарски каси,

(591) сина

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

(551) индивидуална
(510, 511)

гаснење пожар
кл. 12 возила, апарати за движење по

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен
кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

земја, воздух или вода
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање

(111) 27283

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/597

(220) 21/06/2018

патувања
(111) 27253
(210) TM 2018/625

(181) 21/06/2028
(450) 30/06/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје

(151) 21/06/2019
(220) 27/06/2018
(181) 27/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) „ГАТЕКС“ дооел Прилеп

бул.АСНОМ бр. 74/3, Скопје, MK
(740) Дарко Јанкуловски, адвокат

ул. Тале Христов бр. 8, Прилеп, MK
(540)

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
бизнис]

(591) темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/655

(220) 29/06/2018

(111) 27256

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/657

(220) 29/06/2018
(181) 29/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

кл. 25 трикотажа; дресови (облека);
трикотажна облека; маици со краток ракав
(111) 27254

аутсорсинг услуги [подршка на

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(181) 29/06/2028
(450) 30/06/2019

(540)

Вештини за успех

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

(551) индивидуална

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 35 аутсорсинг услуги [подршка на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

бизнис]

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 27255
(210) TM 2018/658

Youth empowerment

(181) 29/06/2028

(551) индивидуална

(450) 30/06/2019
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

(510, 511)
кл. 35 аутсорсинг услуги [подршка на

оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

бизнис]
кл. 41 практична обука [демонстрирање]
(111) 27258
(210) TM 2018/656

(151) 21/06/2019
(220) 29/06/2018

ул. 808 бр. 12, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(151) 21/06/2019
(220) 29/06/2018

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 29/06/2028
(450) 30/06/2019

We love beer

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

(551) индивидуална
(510, 511)

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

кл. 32 пиво
кл. 35 рекламирање

ул. 808 бр. 12, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 27257

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/659

(220) 29/06/2018
(181) 29/06/2028

Skill for success
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(450) 30/06/2019

(210) TM 2018/707

(732) Трговско друштво за пиво, слад,

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028

оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(450) 30/06/2019
(732) Фармацевтска хемиска

ул. 808 бр. 12, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK

Сакаме пиво

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
кл. 35 рекламирање
(111) 27226

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/706

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028
(450) 30/06/2019

(591) бела, црна, сребрена, сива, црвена,
темно црвена, сина, светло сина

(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,

кл. 3 абразивно средство

1000, Скопје, MK
(740)
(540)

(111) 27228

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/708

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028

(450) 30/06/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)
(591) бела, црвена, темно црвена, сина,
светло сина, розева, виолетова, жолта,
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 универзално средство за чистење
(111) 27227

(151) 31/05/2019
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(591) бела, црна, црвена, темно црвена,

(540)

кафена, темна кафена, окер, сива,

ROMECTIN

портокалова, жолта
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 политура за мебел
(111) 27229

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/710

(220) 13/07/2018

кл. 5 пестициди, инсектициди, хербициди,
фунгициди, паразитициди, препарати за
уништување на штетници, препарати за
стерилизација на почвата

(181) 13/07/2028
(450) 30/06/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(111) 27234

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/718

(220) 16/07/2018
(181) 16/07/2028
(450) 30/06/2019

Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,

(732) MOBIAK SA
Markou Botsari 96-98, Chania 73136,

1000, Скопје, MK

Crete, GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

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

производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски

светло сина, виолетова, окер
(551) индивидуална

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,

(510, 511)
кл. 3 универзално средство за чистење
(111) 27225
(210) TM 2018/716

материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за

(151) 31/05/2019
(220) 13/07/2018

уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(181) 13/07/2028
(450) 30/06/2019

кл. 9 апарати за гаснење пожар; aпарати
за заштита од пожар

(732) Rotam Agrochem International
Company Limited

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee

ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;

Streеt, Chai Wan, HK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ортопедски производи; хируршки
материјали за шиење

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

кл. 35 рекламирање; водење на
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работењето; управување со работата;

сурфактанти, производи за влажнење

канцелариски работи; франшизи, поточно

кл. 5 пестициди, хербициди, фунгициди,

советување и помош во врска со
управување и организација на

зооциди, производи за третирање на
семињата

комерцијални и бизнис претпријатија,
организација и промоција во рамките на

(111) 27252

(151) 21/06/2019

договор за франшиза

(210) TM 2018/749

(220) 25/07/2018
(181) 25/07/2028

(111) 27231

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/719

(220) 16/07/2018
(181) 16/07/2028

(450) 30/06/2019
(732) Друштво за сервисирање,
производство и трговија ЛТХ СЕРВИС

(450) 30/06/2019
(732) Intervet International B.V.

ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Георги Димитров бр. 10/локал 2А,

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN
Boxmeer, NL

Скопје, MK
(740) Науновски Кирил

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Никола Тримпаре бр.22, Скопје

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(540)

(540)

VITRECTO

(591) црна, сина

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 ветеринарни препарати

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и

(111) 27239

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/724

(220) 18/07/2018
(181) 18/07/2028

мало со: бела техника, ладилници,
ладилни пултови, ладилници за
професионална употреба, професионална
кујнска опрема за хотели и ресторани;

(450) 30/06/2019
(732) CIECH Sarzyna Spólka Akcyjna

професионална опрема за перење
алишта, опрема за ладење и топлење за
маркети, делови и опрема за системи за

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, PL
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

ладење, топлење и климатизација
кл. 37 одржување и сервис на опрема и

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

систем за ладење, греење, климатизација,
проветрување и перење, изведба на

NIKOSAR
(551) индивидуална
(510, 511)

системи за ладење, греење,
климатизација, проветрување
кл. 42 проектирање и изработка на

кл. 1 хемикалии кои се користат во
пољоделството, хортикултурата и

проектна документација за ладење,
греење, климатизација, проветрување,

шумарството, ѓубрива препарати за
регулирање на растот на билките,
адјуванти како помошни супстанции за

кујни и перални во ресторани и хотели,
температурно мапирање за простории за

средствата за заштита на билките,

ладење и амбиентални складишта
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бизнис испитување;
(111) 27267

(151) 21/06/2019

бизнис истражување;

(210) TM 2018/793

(220) 08/08/2018
(181) 08/08/2028

бизнис пребарување;
бизнис проценки;

(450) 30/06/2019
(732) Халк Банка АД Скопје

бизниси (услуги за преместување на
бизнисите);

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје,
MK

вработување персонал;
дизајнирање рекламен материјал;

(540)

дистрибуција на примероци;
изнајмување билборди [паноа за
рекламирање];
изнајмување време за рекламирање преку
медиумите;

(591) сина и портокалова
(551) индивидуална

изнајмување канцелариски машини и
опрема *;

(510, 511)

маркетинг;

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични

маркетинг истражување;
маркетинг студии;

средства [АТМ]
кл. 16 брошури;

обезбедување деловни информации преку
веб-страница;

билтени;
периодични публикации;

обезбедување комерцијални и деловни
контакт-информации;

весници;

обезбедување онлајн пазар за купувачи и

печатени материјали;
печатени публикации;

продавачи на стоки и услуги;
објавување рекламни текстови;

печатени формулари и обрасци;
печати;

огласување со плаќање по клик;
односи со јавноста;

печати [жигови, отпечатоци]
печати со адреси;

организирање изложби за комерцијални
или рекламни цели;

плика [канцелариски материјали];

пишување рекламни текстови;

постери;
регистар [главни книги];

преговарање и склучување трговски
трансакции за трети лица;

регистри;
списанија;

преговори за бизнис контакти со други;
презентација на стоки преку

штипки за пари;
кл. 35 агенции за

комуникациски медиуми, за
малопродажба;

рекламирање;ажурирање на рекламниот

претставување на производите;

материјал; ажурирање и одржување
податоци во компјутерски бази на

раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со

податоци;
ажурирање и одржување информации во

датотеки);
раководење (советодавни услуги за

регистри;
барање спонзорства;

бизнис раководење);
ревизија;

бизнис информации;
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рекламирање;

лизинг на недвижности;

рекламирање преку радио;

лизинг на фарми;

рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи);

наплаќање кирија;
нумизматичка проценкаОбезбедување

рекламирање преку пошта;
собирање информации во компјутерските

финансиски информации преку интернет;
организирање на финансирањето за

бази на податоци;
собирање статистички податоци;

градежни проекти;
организирање наплаќање;

телевизиско рекламирање;

осигурителни информации;

умножување документи;
фактурирање;

осигурување;
осигурување на живот;

кл. 36 банкарски служби за дебитни
картички;

осигурување од несреќи;
осигурување од пожар;

анализирање (финансиско анализирање);
агенциии за кредити;

позајмување врз основа на залог;
поморско осигурување;

агенции за станови;

порамнување, финансиско;

агенции за недвижности;
агенции за наплаќање долгови;

посредници за недвижности;
посредување за хартии од вредност;

банкарски трансакции од дома;
банкарство;

посредување при осигурување;
пренесување средства (електронско

брокерство *;
верификација на чекови;

пренесување средства);
прибирање добротворни средства;

гаранции;

проценка за надоместок на штета

давање заеми врз основа на хипотеки;
депонирање скапоцености;

[финансиска проценка];
проценување антиквитети;

доверителство;
заеднички фондови;

проценување накит;
проценување недвижен имот;

заеми;
известување за цени на хартии од

проценување поштенски марки;
проценување уметнички дела;

вредност;

разменување пари;

здравствено осигурување;
издавање вредносни купони;

служби за кредитни картички;
советување во врска со осигурување;

издавање кредитни картички;
издавање патнички чекови;

советување во врска со финансии;
статистички услуги;

изнајмување заеднички канцеларии за
работење;

трговија за акции и обврзници;
управување со емисии на јаглерод;

изнајмување канцеларии [недвижности];

управување со недвижни имоти;

изнајмување станови;
инвестирање средства;

управување со станбени згради;
услуги за берзанско посредување;

капитални инвестиции;
кредити со отплата на рати;

услуги за ликвидирање претпријатија,
финансиски работи;

кредитирање со заложно обезбедување;
купување на кредит;

услуги за плаќање пензија;
услуги за советување во врска со
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задолжување;

(551) индивидуална

услуги на фондови за помош за

(510, 511)

позајмување;
услуги поврзани со индивидуални сефови

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи

во банки;
факторинг [администрирање на

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
цигари; тутун; тутунски производи;

побарувачката на една организација со
посредство на надворешен орган];

запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги
на продажба на големо врзани за цигари;

финансиски информации;

тутун; тутунски производи; запалки;

финансиски проценки [осигурување,
банкарство, недвижнини];

кибрит; артикли за пушачи

финансиски услуги;
финансиско спонзорирање;

(111) 27214
(210) TM 2018/805

финансиско управување;
финансиско управување со исплатата на

(151) 31/05/2019
(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/06/2019

надомести за други;

(732) Друштво за производство,

кл. 38 електронска пошта;
комуникации со телефон;

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово

комуникација со мобилни телефони;
комуникација со помош на мрежи со

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
MK

оптички кабли;
комуникација со помош на компјутерски

(540)

терминали;
обезбедување пристап до бази на
податоци;

(551) индивидуална
(510, 511)

повикување [радио, телефонски или други
средства за електронска комуникација];

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи

пренесување по факс;
пренесување слики и пораки со помош на

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за

компјутери;

цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги

(111) 27216

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/804

(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028

на продажба на големо врзани за цигари;
тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

(450) 30/06/2019
(732) Друштво за производство,

(111) 27215

(151) 31/05/2019

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО

(210) TM 2018/806

(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028

ДООЕЛ Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,

(450) 30/06/2019
(732) Друштво за производство,

MK
(540)

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово
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ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,

или слика; магнетски носачи на податоци,

MK

дискови за снимање; автоматски машини и

(540)

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарти за
гаснење пожар
кл. 41 образовни услуги; обука; забава,

(551) индивидуална

спортски и културни активности; издавачка

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;

дејност; информации, радиодифузна
дејност; новинско-издавачка дејност;

запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
цигари; тутун; тутунски производи;

графичка дејнсот; услуги за продукција на
радио и телевизиски програми, забавни

запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги
на продажба на големо врзани за цигари;

програми. шоу програми (продукција на
шоу програми); резервирање места за шоу

тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

програми; организирање шоу програми

(111) 27240

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/827

(220) 16/08/2018

електронско издаваштво, забава
(планирање на забава), информации за

(181) 16/08/2028
(450) 30/06/2019

образовни и забавни настани,
известување за забави, звучни записи

[импресарио услуги]; водење концерти
(организирање и водење концерти),

(732) Друштво за трговија и услуги
КЛИП МЕДИА ГРУП ДОО Скопје

(изнајмување звучни записи), избори на
маж на годината; избори на убавици
(организирање избори на убавици);

11-ти Октомври 33 А, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

изнајмување сценски декор, конференции
(организирање и водење конференции),

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

микрофилмување [снимање
микрофилмови], монтажа на видеоленти,

(540)

MAKFAX

он-лајн публикување електронски книги и

(551) индивидуална
(510, 511)

списанија, обезбедување на електронски
он-лајн публикации што не може да се

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематгорафски и оптички

даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

образование (информирање за
образование), организирање саеми,

сигнализирање, проверка (контрола),

организирање натпревари, организирање

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

и водење работилници, организирање и
водење семинари, симпозиуми, спортски

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели,

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

презентација на дела од визуелна
уметност или литература пред јавноста за

снимање, пренос или репродукција на звук
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забавни или образовни цели, изложби
(организирање изложби за културни или
образаовни цели), пишување текстови што
не се рекламни, подготвување и
емтиување на вести, преведување,
публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и
водење на разговорите), разонода,
текстови (пишување текстови) што не се
рекламни текстови, продавање на билети,

(591) жолта, црна, црвена, зелена,

услуги на репортери, услуги на пишување
сценарија, услуги на студија за снимање,

(551) индивидуална
(510, 511)

телевизиска забава, студија, услуги на
естрадни уметници [забавувачи], услуги на

кл. 29 конзервиран зеленчук - ајвар
кл. 35 услуги при продажба на мало и

компонирање музика; телевизиски

големо со конзервиран зеленчук - ајвар

програми (продукција на радио и
телевизиски програми), титлување

(111) 27241

(151) 21/06/2019

филмови, услуги на фотографија,
фотографски репортажи, тонски снимки

(210) TM 2018/835

(220) 22/08/2018
(181) 22/08/2028

(изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите);

(450) 30/06/2019
(732) Друштво за управување со

прикажување филмови; синхронизација;

пакување и отпад од пакување
ПАКОМАК ДОО Скопје

портокалова, кафена

филмски студија; конгреси (организирање
и водење на конгреси), конференции

бул. Патризански одреди - Порта Влае -

(организирање и водење на конференции),
лотарии (организирање лотарии), ноќни

блок 4, Карпош, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

клубови; одржување претстави во живо
кл. 42 научни и технолошки услуги и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анапизи и истражувачки
услуги; изработка на компјутерски хардвер
и софтвер
(111) 27224
(210) TM 2018/831

(151) 31/05/2019
(220) 20/08/2018
(181) 20/08/2028

(450) 30/06/2019
(732) ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР

(591) зелена, црна и бела
(554)

ДООЕЛ
ул.„50та Дивизија“ 43/3, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)
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кл. 35 огласување, водење на работење,

No.1377-1, Yinhai International Business

управување со работи, канцелариски

Center, Chouzhou Road, Yiwu City,

работи
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

Zhejiang Province, , CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

складирање стока; амбалажирање на
производи, завиткување на стока,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

испорака /дистрибуција/ на производи,
истоварување, контејнери за складирање
(изнајмување контејнери за складирање),
магацини, отпадоци (превезување и
истоварување отпадоци), превоз на стока

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 40 обработка на материјали; отпадоци
(обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре

кл. 8 машинки за потстрижување брада;

(рециклажа на ѓубре и отпадоци)

витлери; машинки за бричење, електрични
и неелектрични; инструменти за

(111) 27230

(151) 31/05/2019

потстрижување коса, електрични и
неелектрични; машинки за депилација,

(210) TM 2018/837

(220) 21/08/2018
(181) 21/08/2028

електрични и неелектрични; електричен
прибор за маникирање; кутии за брич;
ножици; жилети; апарати за дупчење уши;

(450) 30/06/2019
(732) Фармацевтска хемиска

направи за виткање коса (рачни направи
за виткање коса) неелектрични; виткачи за

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

трепки; инструменти за виткање; пегли,
неелектрични; рачни алати

1000, Скопје, MK
(540)

кл. 11 фенови за коса; вентилатори
(електрични вентилатори) за лична
употреба; уреди на пареа за пеглање
ткаенини; апарати и машини за
прочистување на воздухот; ламби на
свиткување; ламби; греалки за нозе,
електрични или неелектрични; грејачи за
пегли; испарувачи; апарати со пареа за
лице [сауни]; апарати за чадење што не се

(591) бела, црвена, светло/темно сина,
розева, окер, зелена, тегет
(551) индивидуална

за медицинска употреба; апарати за
дезинфекција; уреди за прочистување
вода; електрични радијатори

(510, 511)
кл. 3 бебешки влажни марамчиња за
чуствителна кожа
(111) 27221

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/839

(220) 23/08/2018
(181) 23/08/2028

кл. 21 четки за заби, електрични; чешли;
рачни апарати за чистење; електрични
распрскувачи на средства против комарци;
вакумски шишиња; уреди за отстранување
влакна од облека, електрични или
неелектрични; бришачи за под со реси;
козметички прибори; четки за заби;

(450) 30/06/2019
(732) YiWu KeMei Electric Appliance CO.,
Ltd

тоалетни прибори; прибори за кујна
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примероци
(111) 27243

(151) 21/06/2019

кл. 38 слуги на телекомуникација и

(210) TM 2018/840

(220) 24/08/2018
(181) 24/08/2028

информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и

(450) 30/06/2019
(732) Друштво за комуникациски услуги

информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

мрежа; услуги на лична комуникација;
услуги на пејџери;

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

лизингтелекомуникациски опреми,

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

напојувања и системи; услуги на
електронска пошта; услуги на телевизиски

(540)

пренос; обезбедување вести и
информации по пат нателефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување информацми од именик по

(551) индивидуална
(510, 511)

пат на телефон, телевизија и глобална

кл. 35 дејности (помош во водењето на

комуникациска мрежа; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање

програми по пат нателефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

изложби) во комерцијални или рекламни
цели, изнајмување рекламен простор,

(стожерни) интернет услуги, имено, брза

изнајмување уреднички апарати,

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата;

изнајнување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка

видео и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани услуги (ИСДН), интернет

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

протокол (ИП) на комуникациски услуги,

дејности (советување за организирање на

услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН) и услуги на приватна линија;

дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи на соопштенија, промоција

обезбедување услуги на
телекомуникациски мрежни премини и

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот

услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на

/маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио,

податоци; услуги на пренос на пакет од

рекламирање по пат на телевизија,

електронски податоци; услуги на
комутација на гласот, податоци, видео и

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање,

мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на

телефонско одговарање (служби за
телефонско одговарање/за отсутни

интернет и на други компјутеризирани
комуникации, податоци и безжична мрежа;

претплатници/, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени
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обезбедување мултикориснички пристап

апликативни услуги (АСП), имено,

на безжична комуникациска мрежа;

хостирање компјутерски софтверски

обезбедување факс услуги; обезбедување
услуги на складирање на електронски

апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на

податоци за трети лица;
телекомуникациски услуги, особено,

телекомуникација и мрежа; дизајн во
областа на компјутеризирани комуникации

обезбедување мрежен премин за
поврзување независни телекомуникациски

и мрежи наподатоци; обезбедување на
информации во областа на мрежни услуги

и компјутерски мрежи заради поделба на

на компјутеризирани комуникации и услуги

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги,

на центри на податоци

особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците;

(111) 27242
(210) TM 2018/846

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на

(151) 21/06/2019
(220) 29/08/2018
(181) 29/08/2028
(450) 30/06/2019

видео и аудио конференции и

(732) Vem Ilac San. ve Tic A.S.

конференции на телефонски податоци;
безжични телекомуникациски услуги,

Sogutozu Mahallesi 2177. Cadde No
10B49, Ankara, TR

имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги,

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен

(540)

пристап со цел на размена на интернет

VASPARIN

сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на

(551) индивидуална
(510, 511)

електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

страници, услуги на дизајнирање на web
страни, работа на електронски

медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

информациски мрежи; консалтинг услуги и

бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и

услуги на дизајн во областа на
информативни технологии, компјутерско

забарски смоли, средства за

програмирање, телекомуникација,
комуникациски мрежи, компјутеризирани

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

комуникации, услуги на менаџмент на
центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), складирање и одржување на

(111) 27233

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/849

(220) 30/08/2018
(181) 30/08/2028
(450) 30/06/2019

web сајтови, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери

(732) Monster Energy Company, a
Delaware corporation

како и на дигитална содржина и податоци
на трети лица; услуги на провајдери на

1 Monster Way Corona, California 92879,
US
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(181) 31/08/2028

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(450) 30/06/2019

(540)

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati,

MONSTER ENERGY

Ohio 45202, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 нутритивни додатоци во исхрана;
нутритивни додатоци во течна состојба;

LENOR CHARM

билни напитоци; нутритивни напитоци;
напитоци збогатени со витамини; напитоци

(551) индивидуална

збогатени со нутриенти; напитоци

(510, 511)

збогатени со амино киселини; напитоци
збогатени со билки

кл. 3 средства за перење и други средства
за употреба при перење алишта;

кл. 32 безалкохолни пијалоци,
вклучително газирани и енергетски

препаратиза чистење, нега и обработка и
разубавување на ткаенини; омекнувачи за

пијалоци, сирупи, концентрати, прашоци и
подготовки за правење пијалоци,

ткаенини, средства за подобрување на
кондицијата на ткаенините

вклучително и газирани и енергетски
пијалоци; пиво
(111) 27237
(210) TM 2018/852

(111) 27220
(210) TM 2018/862
(151) 21/06/2019
(220) 31/08/2018

(151) 31/05/2019
(220) 05/09/2018
(181) 05/09/2028
(450) 30/06/2019

(732) Иван Јанков
ул. Тодор Александров 39/5, 1000,

(181) 31/08/2028
(450) 30/06/2019
(732) The Procter & Gamble Company

Скопје, MK

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

LENOR BLUSH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за перење и други средства

(591) бела, црвена, портокалова, темно
розева

за употреба при перење алишта;
препаратиза чистење, нега и обработка и

(551) индивидуална
(510, 511)

разубавување на ткаенини; омекнувачи за
ткаенини, средства за подобрување на

кл. 41
организирање на натпревари
(образование или забава), организирање

кондицијата на ткаенините

на онлајн музички натпревари

(111) 27238

(151) 21/06/2019

(111) 27223

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/853

(220) 31/08/2018

(210) TM 2018/874

(220) 10/09/2018
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(181) 10/09/2028
(450) 30/06/2019

(111) 27219

(151) 31/05/2019

(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

(210) TM 2018/875

(220) 10/09/2018
(181) 10/09/2028

the laws of the State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

(450) 30/06/2019
(732) Друштво за услуги НОРША

75039-2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

ДООЕЛ Скопје
ул. Антон Попов бр. 7-2/6, 1000, Скопје,

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000

MK

Скопје
(540)

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

MOBIL 1
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои

што се

употребуваат во индустријата, науката
и
фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и
шумарството;необработени вештачки
смоли, необработена пластика;композити
за гасење на пожар и за превенирање од

(591) бела, црвена,темно црвена
(551) индивидуална

пожар;препарати за калење и
лемење;субстанци за штавење на

(510, 511)
кл. 35 маркетинг, услуги при продажба на

животински кожи и кожи од големи

големо и мало со книги, списанија и друг
печатен
материјал

животни (hides);адхезиви кои што се
користат во

кл. 41

индустријата;заптивачи/пополнувачи
(putties) и други пасти филери;компост,

објавување на книги, списанија,

брошури, весници и други
печатен
материјал,
објавување
онлајн
на

ѓубрива, гноива;биолошки препарати за
употреба во индустријата и

електронски книги и весници, преведување
и толкување

науката;трансмисиски флуиди
кл. 4 индустриски масла и масти,
восок;лубриканти;композити за
абсорбирање на прашина, навлажување и
врзување;горива и илуминанти;свеќи и

(111) 27209

(151) 31/05/2019

(210) TM 2018/887

(220) 14/09/2018
(181) 14/09/2028
(450) 30/06/2019

фитили за осветлување;лубриканти;масла
за подмачкување;масти;моторни

(732) Друштво за производство
трговија и услуги ЦИРЦЛЕ ДООЕЛ увоз-

масла;лубриканти за менувач;синтетички

извоз Велес
ул. 11-ти Октомври бр. 8, 1400, Велес,

лубриканти за мотор
кл. 37 градежни
конструкции;

MK

поправка; инсталациски услуги;
услуги на подмачкување на возила

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

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

Скопје

Скопје

(540)

(540)

AVATAR
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

кл. 9 играни филмови; кинематографски
филмови; играни филмови со научна

производите од нив што не се опфатени со
другите кпаси, торби за патување

фантастика, фантазија, акција, авантура,
комедија, драма, музика и забава за деца;

кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
баретки, корсети, чевли, чизми, спортски

однапред снимени ДВД-а со научна
фантастика, фантазија, акција, авантура,
комедија, драма, музика и забава за деца;

обувки, сандали, облека од имитација на
кожа, облека од кожа, палта, јакни,
фустани, ракавици, пењоари, трикотажа,

однапред снимени ЦД-а со научна
фантастика, фантазија, акција, авантура,

хеланки, долна облека, пуловери, кошули,
шамии, шалови, пантолони, костуми,

комедија, драма, музика, и забава за деца
и музички изведби; однапред снимени ЦД-

елеци, џемпери, чорапи
кл. 35 продажба на големо и продажба на

а, ЦД ромови, ДВД-а, и флеш мемориски
картички; аудио и видео снимки; музички
тонски записи кои може да се симнуваат;

мало на: кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи, торби за патување, облека,

датотеки со тонски записи од играни
филмови кои може да се симнуваат;

обувки, капи, вратоврски, баретки,
корсети, чевли, чизми, спортски обувки,

однапред снимени ЦД-а со тонски записи
од играни филмови; аудио и видео снимки

сандали, облека од имитација на кожа,
облека од кожа, палта, јакни, фустани,

со научна фантастика, фантазија, акција,
авантура, комедија, драма, музика и
забава за деца кои може да се симнуваат;

ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки,
долна облека, пуловери, кошули, шамии,

филмови кои може да се симнуваат;
играни филмови кои може да се

шалови, пантолони, костуми, елеци,

симнуваат; играни филмови, телевизиски
шоуа и видео снимки со научна

џемпери, чорапи
(111) 27235
(210) TM 2018/888

фантастика, фантазија, акција, авантура,

(151) 31/05/2019
(220) 14/09/2018

комедија, драма, музика и забава за деца
кои може да се симнуваат; тонови за

(181) 14/09/2028
(450) 30/06/2019
(300) 87/835336 15/03/2018 US and

ѕвонење, телефонски звучни сигнали,
графика, позадина, игри и музика кои може

87/835345 15/03/2018 US
(732) Twentieth Century Fox Film

да се симнуваат; тонови за ѕвонење,
телефонски звучни сигнали, графика,
позадина, игри и музика кои може да се

Corporation
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,

симнуваат преку глобална компјутерска
мрежа и безжични уреди; софтвер;

CA 90035, US

компјутерски софтвер; книги кои може да
се симнуваат; аудио книги; софтвер кој

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
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може да се симнува; компјутерски софтвер

користење на безжични уреди кој може да

за заштита на екран; компјутерски игри;

се симнува; компјутерски софтвер за игри

софтвер за игри; софтвер за игри кој може
да се симнува; софтвер за видео игри;

кој може да се симнува од глобална
компјутерска мрежа; компјутерски софтвер

подлоги за глуфчиња; компјутерски
додатоци; додатоци за мобилни телефони;

за игри за видео и компјутерски игри;
компјутерски програми за видео игри;

футроли за носење за мобилни телефони,
други преносни направи и компјутери;

компјутерски софтвер за забавни игри;
софтвер за игри со виртуелна реалност;

украсни магнети; очила; наочари; футроли

софтвер за зголемена реалност; софтвер

за очила; мобилни софтверски апликации
кои може да се симнуваат; мобилни

за зголемена реалност за користење во
мобилни направи за интегрирање на

софтверски апликации за мобилни
комуникациски направи за користење во

електронски податоци со околина од
реалниот свет со цел забава и играње;

дистрибуција на дигитални видеа, видео
датотеки, видео игри, и мултимедијални

очила за виртуелна реалност; слушалки за
на глава за витруелна реалност; слушалки

содржини кои може да се симнуваат;

за во уво; слушалки; слушалки за на глава;

софтверски апликации за коцкање кои
може да се симнуваат; мобилен

електронски изданија; електронски
изданија, имено, книги, стрипови,

апликациски софтвер; мобилен
апликациски софтвер кој може да се

магазини, прирачници и памфлети со
забава, вести, музика, и уметност;

симнува; компјутерски апликациски
софтвер за мобилни телефони,

футроли за очила; футроли за мобилни
телефони; футроли за мобилни направи;

вклучувајќи, софтвер за играње игри кои

футроли за електронски направи; футроли

може да се симнуваат; компјутерски
апликациски софтвер за играње на

за носење лап-топови; футроли за
паметни телефони

мобилен телефон, таблет или други
преносни електронски направи кој може да

кл. 41 услуги на забава;услуги на забава
во вид на аудио, визуелна и аудио-

се симнува; софтвер за видео игри за
користење со мобилни направи; програми

визуелна забава;услуги на забава во вид
на аудио, визуелни, аудио-визуелни и

за електронски игри; програми за

дигитални содржини;образовни

електронски игри кои може да се
симнуваат; софтвер за електронски игри;

услуги;презентирање и дистрибуција на
аудио и визуелни дела во вид на играни

компјутерски програми за игри;
компјутерски програми за игри кои може да

филмови;обезбедување спортски и
културни активности;образование и услуги

се симнуваат; интерактивни програми за
игри; интерактивен софтвер за игри;

на забава, имено, продукција,
дистрибуција, и презентирање на аудио и

софтверски апликации (дизајнирани да

визуелни дела во вид на играни филмови,

извршуваат различни функции) и
софтверски апликации (дизајнирани за

филмови и телевизиски програми;услуги
на забава во вид на телевизиски серии,

единствена цел и да извршуваат една
функција) кои може да се симнуваат,

мултимедијални програмски серии, радио
програми, играни филмови, видеа,

имено, компјутерски апликациски софтвер
за игри; софтвер за видео игри за

филмови и филмски
клипови;обезбедување он-лајн
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информации за забава;обезбедување он

актери, музичари, акробати и останати

лајн компјутерски бази со податоци со

изведувачи;забава во вид на

забава и образовни
информации;обезбедување он-лајн

циркуси;забава во вид на изведби во
живо;услуги на забава, имено,

информации во областа на забавата и
образованието;обезбедување он-лајн

обезбедување веб страници за он-лајн
коцкање;обезбедување казино игри и

информации во областа на
лингвистиката;обезбедување он-лајн

видео игри преку Интернет и
комуникациски мрежи кои не може да се

информации во областа на телевизиските

симнуваат;услуги на забава, имено,

програми, играни филмови, филмови,
радио програми, мултимедијални

обезбедување он-лајн компјутерски
игри;услуги на забава во форма на

програми, и видео забава преку Интернет
и комуникациски мрежи;обезбедување веб

обезбедување интерактивни услуги за
играње на игри кои се играат преку

страни со аудио, визуелни и аудиовизуелни содржини кои не може да се

компјутерски или комуникациски
мрежи;обезбедување игри;он-лајн услуги

симнуваат;обезбедување веб страни со

на играње;он-лајн компјутерски услуги на

играни филмови, видеа, филмови и
филмски клипови кои не може да се

играње;издавање на книги;интерактивен
софтвер за компјутерски и видео

симнуваат;услуги на забава во вид на
видеа и слики кои не може да се

игри;обезбедување книги кои не може да
се симнуваат;обезбедување онлајн

симнуваат;услуги на забава во вид на
видеа и слики со телевизиски шоуа,

електронски публикации во областа на
компјутерските игри кои не може да се

филмови, и мултимедијални програмски

симнуваат;услуги за електронски игри

серии за научна фантастика, фантазија,
акција, авантура, комедија, драма, музика

обезбедени преку Интернет или друга
комуникациска мрежа;договарање и

и забава за деца кои не може да се
симнуваат пренесувани преку Интернет и

спроведување Интернет игри кои не може
да се симнуваат;обезбедување услуги на

комуникациски мрежи;услуги на забава во
вид на видеа и слики со филмови кои не

забава и информации за забава преку
компјутерски, електронски и онлајн бази со

може да се симнуваат пренесувани преку

податоци;обезбедување онлајн софтвер

Интернет и комуникациски мрежи;забава и
образовни услуги во вид на телевизија и

за игри за виртуелна реалност кој не може
да се симнува;он-лајн публикации;он-лајн

мултимедијални програмски серии со теми
од генерален интерес на луѓето

книги;он-лајн журнали, имено, блогови со
лични мислења во области од генерален

дистрибуирани преку различни платформи
на повеќе форми на преносни

интерест, лингвистика, научна фантастика
и фантазија;он-лајн објавување на

медиуми;обезбедување информации за

електронски публикации;услуги на забава,

забава на други преку глобална
компјутерска мрежа;услуги на забавни

вклучувајќи, обезбедување веб страници
со тонови за ѕвонење, графика, позадина

паркови и тематски паркови;услуги на
забава во вид на мјузикли во живо,

и игри;медиумски содржини за мобилни
уреди и услуги на забава во вид на

комедија и драмски изведби;услуги на
забава во вид на изведби во живо на

подготовка на содржини;музеи;услуги на
музеи;услуги на патувачки музеи;музејски
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услуги во вид на патувачки изложби во вид
на наука, лингвистика, истражување,
конзервација, природа, и правeње
филмови;тури со водич на изложби во
областа на научната фантастика и
фантазија;образовни услуги, имено,
обезбедување изложби во областа на
науката, лингвистиката и зачувувањето на
(551) индивидуална
(510, 511)

природата;организирање општествени и
културни настани;обезбедување забавни
изложби;организирање и договарање

кл. 1 хемикалии кои

што се

изложби за културни, образовни, и
забавни цели;образовни услуги, имено,

употребуваат во индустријата, науката
и

прикажување на серии
филмови;организација на шоуа и настани

фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и шумарството;

за културни цели;организирање,

необработени вештачки смоли,
необработена пластика; композити за

договарање и спроведување настани, чиј
профит се донира во хуманитарни

гасење на пожар и за превенирање од

цели;обезбедување кампови за деца и
возрасни;обезбедување информации,

пожар; препарати за калење и лемење;
субстанци за штавење на животински кожи

вести и коментари во областа на
забавата;услуги за информации за

и кожи од големи животни (hides);
адхезиви кои што се користат во

рекреација;услуги на

индустријата; заптивачи/пополнувачи

кинематографија;договарање и
спроведување авантури за интерактивна

(putties) и други пасти филери; компост,
ѓубрива, гноива; биолошки препарати за

потрага по богатство во живо;уметнички
изложби

употреба во индустријата и науката;
трансмисиски флуиди

(111) 27222

(151) 31/05/2019

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
лубриканти; композити за абсорбирање на

(210) TM 2018/894

(220) 18/09/2018

прашина, навлажување и врзување;

(181) 18/09/2028
(450) 30/06/2019

горива и илуминанти; свеќи и фитили за
осветлување; лубриканти; масла за

(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

подмачкување; масти; моторни масла;
лубриканти за менувач; синтетички

the laws of the State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

лубриканти за мотор
кл. 37 градежни

75039-2298, US

конструкции;поправка;инсталациски

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

услуги;услуги на подмачкување на возила

(540)

(111) 27246
(210) TM 2018/895

(151) 21/06/2019
(220) 18/09/2018
(181) 18/09/2028
(450) 30/06/2019
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(732) Друштво за трговија и услуги

(210) TM 2018/990

(220) 12/10/2018

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА

(181) 12/10/2028

МОДА - ИЗЕТ ЦУРИ Скопје
ул. Битпазарска бр. 127,, Скопје, MK

(450) 30/06/2019
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

(540)

ул. 11 Октомври бр.7, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ
ЗДРАВО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи и работи поврзани со
недвижен имот

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни
препарати;парфимерија

кл. 41 забава, претстави, песни, видео
записи, аудио/видео пренесувачи,

кл. 25 облека;обувки;капи
кл. 41 образование;обука;забава

спортски и културни активности,
промоција, разонода и рекреација
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(111) 27259

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/983

(220) 09/10/2018
(181) 09/10/2028

пијалоци; ресторани, кафулиња
(111) 27232
(210) TM 2018/1070

(450) 30/06/2019

(151) 31/05/2019
(220) 02/11/2018
(181) 02/11/2028
(450) 30/06/2019

(732) GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.
Wapenstilstandstraat 5; 1081 Brussel, BE

(732) Друштво за туризам, трговија и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДОО Скопје
ул.Аминта Трети бр. 81/1 дп.2, 1000,

Скопје
(540)

Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

GODIVA

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 35 услуги за онлајн нарачување за
храна, имено слаткарски производи,
малопродажни услуги на продавници за
слатки и слаткарски производи,
огласување и бизнис
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

(551) индивидуална

пијалаци; кафетерии; ресторани

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, организирање

(111) 27236

патувања, организирање крстарења,

(151) 21/06/2019
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придружување патници, превезување

(740) Друштво за застапување од областа

патници, резервации за превоз,

на индустриската сопственост ЖИВКО

резервации за патувања, разгледувања на
културни знаменитости и обиколки

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

(туризам), информирање за превоз
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

(540)

NOXZEMA

спортски и културни активности,
организирање и водење колоквиуми,

(551) индивидуална
(510, 511)

организирање и водење концерти,

кл. 3 сапун; препарати за чистење;
парфимерија; есенцијални масла;

организирање и водење семинари, услуги
на клубови (забава и образование),

дезодоранси и антиперспиранти;

организирање шоу програми,
организирање спортски натпревари,

препарати за нега на коса; шампони и
кондиционери; бои за коса; производи за

паркови (забавни паркови), фотографски
репортажи, продукција на шоу програми,

стилизирање на коса; немедицински
тоалетни препарати; препарати за бања и

радио и телевизиски програми, продавање

туш; препарати за нега на кожа; масла,
креми и лосиони за кожа; препарати за

билети (забава), снимање видеоленти,
услуги на репортери

бричење; препарати за пред бричење и

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци, привремено сместување, бироа

после бричење; колонска вода; препарати
за депилирање; производи за

за сместување (хотели и агенции),
сместување (изнајмување за времено

потемнување и за заштита од сонце;
козметика; шминка и производи за вадење

сместување), резервирање за

на шминка; вазелин; производи за нега на
усни; пудра во прав; памучна волна за

сместувања, услуги во барови,
резервирање пансиони, пансиони и

козметичка употреба; памучни стапчиња

интернати, бифеа (снек-барови),
кафетерии (експрес ресторани), услуги на

за козметичка употреба; книжни
марамчиња, влошки или влажни

камповите за летување, служење храна и
пијалаци, летувалишта, резервирање

марамчиња импрегнирани или претходно
навлажнети со лични средства за чистење

хотели, хотели, изнајмување простории за

или козметички лосиони; маски за
убавина, маски за лице

состаноци, изнајмување за времено
сместување, ресторани, ресторани со
самопослужување
(111) 27251
(210) TM 2018/1167

(111) 27272
(210) TM 2018/1169

(151) 21/06/2019
(220) 19/11/2018

(151) 21/06/2019
(220) 20/11/2018
(181) 20/11/2028
(450) 30/06/2019

(181) 19/11/2028

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(450) 30/06/2019
(732) Alberto-Culver USA, Inc.

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ
07632, US

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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прилагодени за хендикепираните лица;

UNOFAST

апарати за масажа; апарати, уреди и

(551) индивидуална
(510, 511)

производи за нега на доенчиња; апарати,
уреди и производи за сексуална активност;

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

медицински уреди за офталмолошка
употреба

употреба
(111) 27268
(210) TM 2018/1170

(151) 21/06/2019
(220) 20/11/2018
(181) 20/11/2028
(450) 30/06/2019

(111) 27262

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1175

(220) 21/11/2018
(181) 21/11/2028
(450) 30/06/2019

(732) Novartis AG

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

URINEX

VILSPOX

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 27280

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1174

(220) 20/11/2018
(181) 20/11/2028

употреба
(111) 27260

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1176

(220) 21/11/2018
(181) 21/11/2028

(450) 30/06/2019

(450) 30/06/2019

(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001,

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

(540)

UPJOHN

VILGIMUS

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински,

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски производи; материјали
за шиење; терапевтски и помошни уреди

(111) 27273
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(220) 21/11/2018

природни науки, биологија,

(181) 21/11/2028

микробиологија, биотехнологија,

(450) 30/06/2019
(732) Illumina, Inc

земјоделие, форензика, безбедност на
храна, метагеномика, и генетика; научни

5200 Illumina Way San Diego, California
92122, US

апарати и инструменти имено, секвенцери
на нуклеинска киселина, направи за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

генетска анализа и генотипирање,
скенери, електронски направи за

Скопје

обработка на слики и анализатори, oпрема

(540)

за собирање примероци за тестирање,
инструменти за контрола на квалитетот на

(210) TM 2018/1178

ILLUMINA

примероци, патрони со реагенси за
секвенцирање и подлоги, опрема за

(551) индивидуална
(510, 511)

поготовка на пробни примероци и
лабораториска опрема за лабораториска

кл. 1 реагенси, анализи, ензими, хемиски
препарати, биолошки примероци во вид на

употреба; микропроцесори; процесори на

човечко ткиво или човечкa телеснa
течност, животинско ткиво или животинскa

податоци; биоинформатички процесор на
податоци за секвенцирање на нова

телеснa течност, култури од

генерација (NGS); картички со интегрирани
кола; компјутерски чипови; кодирани

микроорганизми, растително ткиво и
нуклеотиди за научна и истражувачка

електронски чип картички кои содржат
програми кои се користат за секвенцирање

употреба, не за медицински или
ветеринарни цели; комплети реагенси

на ДНК; компјутерски апликациски

сочинети примарно од нуклеотиди,
реагенси, ензимски супстрати,

софтвер за мобилни телефони, преносни
медиа плеери, рачни компјутери, таблет

ублажувачи, хемиски препарати, биолошки

компјутери, и општо компјутери, имено,
софтвер кој им овозможува на

препарати во вид на човечко ткиво или
човечкa телеснa течност, животинско

корисниците да примаат и складираат
нивни ДНК податоци, и да овластат

ткиво или животинскa телеснa течност,
култури од микроорганизми, растително

медицински и истражувачки персонал да

ткиво и ензими за научна и истражувачка
употреба, не за медицински или

ги користи тие податоци
кл. 42 обезбедување он-лајн компјутерски

ветеринарни цели

софтвер на пребарувачка машина кој не
може да се симнува; обезбедување онлајн

кл. 9 компјутерски хардвер и софтвер за
користење во областите на секвенцирање

компјутерски софтвер кој не може да се
симнува за прилагоден дизајн и порачка

на нуклеинска киселина, генотипизација,
медицинска дијагностика, ветеринарна

на анализи, нуклеински киселини и

дијагностика, клиничка дијагностика,
медицинско истражување, ветеринарно

реагенси; софтвер како услуга (SaaS),
имено, софтвер за хостирање за

истражување, дијагностичко истражување,

користење од други за користење во
прилагоден дизајн и порачка на анализи,

клиничкo истражување, развој на лекови,
истражување за развој на лекови,

нуклеински киселини и реагенси во
областите на секвенцирање на нуклеинска

истражување во медицински лаборатории,
ветеринарни науки и истражување,
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киселина, генотипизација, медицинска

микробиологија, биотехнологија,

дијагностика, ветеринарна дијагностика,

земјоделие, форензика, безбедност на

клиничка дијагностика, медицинско
истражување, ветеринарно истражување,

храна, метагеномика, и генетика; научни
лабораториски услуги; медицински

дијагностичко истражување, клиничко
истражување, развој на лекови,

лабораториски услуги; компјутерски
услуги, имено, услуги на провајдер на

истражување за развој на лекови,
медицинско лабораториско истражување,

хостирање во облак и провајдер на услуги
на лице место за складирање,

ветеринарна наука и истражување,

анализирање и споделување информации

природни науки, биологија,
микробиологија, биотехнологија,

во областите на секвенцирање на
нуклеинска киселина, генотипизација,

земјоделие, форензика, безбедност на
храна, метагеномика и генетика; услуги на

медицинска дијагностика, ветеринарна
дијагностика, клиничка дијагностика,

секвенцирање на нуклеинска киселина и
анализи за научни и истражувачки цели;

медицинско истражување, ветеринарно
истражување, дијагностичко истражување,

услуги на секвенцирање и анализирање на

клиничко истражување, развој на лекови,

геном за научни и истражувачки цели;
услуги на генетички анализи и

истражување за развој на лекови,
медицинско лабораториско истражување,

известување за научни и истражувачки
цели; инсталирање и одржување на

ветеринарни науки и истражување,
природни науки, биологија,

компјутерски софтвер и апликации со бази
со податоци за други за користење во

микробиологија, биотехнологија,
земјоделие, форензика, безбедност на

областите на секвенцирање на нуклеинска

храна, метагеномика и генетика;

киселина и генотипизација, медицинска
дијагностика, клиничка дијагностика,

обезбедување онлајн мрежна услуга која
им овозможува на корисниците да

медицинско истражување, клиничко
истражување, природни науки, биологија,

складираат, пристапуваат, управуваат,
анализираат и споделуваат податоци за

развој на лекови, истражувања за развој
на лекови, молекуларна дијагностика,

користење во областите на секвенцирање
на нуклеинска киселина, генотипизација,

лабораториска медицина, биотехнологија,

медицинска дијагностика, ветеринарна

земјоделие, форензика и генетика;
клиничка дијагностика и советодавни

дијагностика, клиничка дијагностика,
медицинско истражување, ветеринарно

услуги во областите на секвенцирање на
нуклеинска киселина, генотипизација,

истражување, дијагностичко истражување,
клиничко истражување, развој на лекови,

медицинска дијагностика, ветеринарна
дијагностика, клиничка дијагностика,

истражување за развој на лекови,
медицинско лабораториско истражување,

медицинско истражување, ветеринарно

ветеринарна наука и истражување,

истражување, дијагностика, клиничко
истражување, развој на лекови,

природни науки, биологија,
микробиологија, биотехнологија,

истражување за развој на лекови,
медицинско лабораториско истражување,

земјоделие, форензика, безбедност на
храна, метагеномика и генетика; дизајн и

ветеринарна наука и истражување,
природни науки, биологија,

развој на автоматизирани лабораториски
апарати, лабораториска опрема и
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компјутерски системи за други;

(510, 511)

обезбедување советодавни услуги за

кл. 44 медицински услуги, услуги за

други поврзани со управување со
податоци и развој на инфраструктура на

разубавување, ветеринарни услуги,
фармрески услуги, одгледување на

информатичка технологија; обезбедување
советодавни услуги за други поврзани со

животни, потковување на коњи и
одржување на коњски копита, медицински

планирање на капацитети, намалување на
ризик, обезбедување на простории за

советодавни услуги во областа на
човековото здравје

обука и управување со флота на научни
инструменти во врска со работењето на
лаборатории и простории за научно

(111) 27274
(210) TM 2018/1181

истражување; услуги за докажување на
концепти за други, имено, научно и

(151) 21/06/2019
(220) 22/11/2018
(181) 22/11/2028
(450) 30/06/2019

техничко советување и истражувачки
услуги поврзани со екесприментален

(732) KOC HOLDING ANONIM SIRKETI
Nakkastepe Azizbey Sokak No:1

дизајн, подготовка на библиотеки,

Kuzguncuk, Istanbul, TR

контрола на квалитет на библиотеки,
следење на примероци, контрола на

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

квалитет на примероци и подготовка на
прилагодени протоколи и упатства за

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

корисникот; дизајн и подготовка на бази со
податоци за други за собирање,

(540)

складирање, анализирање и известување
биолошки информации; изнајмување на
лабораториска опрема
(111) 27249

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1180

(220) 22/11/2018
(181) 22/11/2028

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44
медицински услуги, услуги за
разубавување,

ветеринарни

услуги,

фармрески
услуги,
одгледување
на
животни,
потковување
на
коњи
и

(450) 30/06/2019
(732) KOC HOLDING ANONIM SIRKETI
Nakkastepe Azizbey Sokak No:1

одржување на коњски копита, медицински
советодавни услуги во областа на

Kuzguncuk, Istanbul, TR
(740) Друштво за застапување од областа

човековото здравје

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 27250

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1183

(220) 23/11/2018
(181) 23/11/2028

(450) 30/06/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
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(740) Друштво за застапување од областа

(732) Друштво за производство,

на индустриската сопственост ЖИВКО

трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз

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

ДООЕЛ Скопје, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ

(540)

ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

MONTE PLOGAR

GPOIL

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива),
имено вино; вино порто; црвено вино; бело

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;

вино;

соединенија за собирање прашина со

непенливо

вино;

пенливо вино;

шампањ; овошно вино; трпезно вино;
греано вино; шприцер, аперативно вино

навлажнување и врзување; горива
(вклучителнио и течни горива за мотори) и

(111) 27264

(151) 21/06/2019

материи за осветлување; свеќи и фитили
за осветлување, бензен, бензин, гас

(210) TM 2018/1184

(220) 23/11/2018
(181) 23/11/2028

(производствен гас), гас во цврста
состојба (гориво), горива (моторни горива),

(450) 30/06/2019

дизел гориво, моторно масло, нафта,

(300) UK00003347993 24/10/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)

нафта (нафта за домаќинство)
кл. 35 рекламирање; водење на

Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London

работењето; управување со работата;
канцелариски работи, изнајмување

WC2R 2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа

канцелариски машини и опрема,
изнајмување машини за фотокопирање,

на индустриската сопственост ЖИВКО

услуги при продажба на големо и мало на

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

нафта и нафтени деривати
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

(540)

инсталациски услуги, бензински станици
за возила [полнење гориво и одржување],

NEO CREAMY TOBACCO

пумпи за точење на гориво на сервисни
станици

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, сиров или преработен;
производи од тутун; замени за тутун (не за

(111) 27277
(210) TM 2018/1191

медицински цели); сите со цел да бидат

(181) 27/11/2028
(450) 30/06/2019

загревани но не и горени; артикли за
пушачи; електронски направи и нивните

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota Motor

делови со цел за загревање на тутун
(111) 27282
(210) TM 2018/1187

(151) 21/06/2019
(220) 27/11/2018

Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi,

(151) 21/06/2019
(220) 23/11/2018

Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(181) 23/11/2028

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(450) 30/06/2019
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(540)

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota Motor

PROACE CITY

Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

кл. 12 автомобили и нивните структурни
делови

Скопје
(540)

(111) 27265

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1192

(220) 28/11/2018
(181) 28/11/2028

(551) индивидуална

(450) 30/06/2019

(510, 511)

YARIS CROSS

(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

кл. 12 автомобили и нивните структурни
делови

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR

(111) 27263

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1198

(220) 26/11/2018
(181) 26/11/2028

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

(450) 30/06/2019

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

VILGITOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

(591) бела, црна, црвена, бордо и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

30

употреба
(111) 27261
(210) TM 2018/1199

бисквити;

чоколади;слатки;крекери;наполитанки;торт

(181) 26/11/2028

и;тартови;десерти,
имено,
слаткарски
десерти, десерти базирани на брашно и

(450) 30/06/2019
(732) Novartis AG

чоколада;мус
десерти;замрзнати
десерти;сладоледи;десерт со мраз
(111) 27279

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1197

(220) 28/11/2018

(151) 21/06/2019
(220) 26/11/2018

4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(181) 28/11/2028
(450) 30/06/2019

(540)
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програми;софтвер за процесирање
електронски плаќања до и од

VIGLUCON

други;софтвер за
автентификација;компјутерски софтвер кој

(551) индивидуална
(510, 511)

може да се најде на
Интернет;компјутерски софтвер за

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 27281

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1200

(220) 26/11/2018
(181) 26/11/2028

интерактивна забава, кој им овозможува
на корисниците да го прилагодат
гледањето, слушањето и играчкото
искуство преку селектирање и уредување
на приказот и изведбата на аудио, видео и

(450) 30/06/2019

аудио визуелни елементи;аудио, визуелни
и аудио визуелни датотеки и снимени

(732) Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box

содржини со мултимедијални забавни
програми и содржини кои може да се

847, George Town, Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

симнуваат;онлајн електронски изданија

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(кои може да се симнуваат од Интернет
или од компјутерска мрежа или од

(540)

компјутерска база со податоци);софтвер
за инстант пораки;софтвер за
споделување датотеки;комуникациски
софтвер за електронска размена на
податоци, аудио, видео, слики и графики
преку компјутерски, мобилни, безжични и
телекомуникациски мрежи;компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер во форма на апликација за
мобилни направи и компјутери;софтверски

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

апликации за користење со мобилни
направи;компјутерски софтвер за

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

процесирање слики, графика, аудио,

сигнализирање и проверка (контрола),

видео и текст;компјутерски софтвер кој
може да се симнува за потпомагање на

апарати и инструменти за спасување и
обучување;апарати и инструменти за

електронски пренос на информации,
податоци, документи, глас и слики преку

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

Интернет;компјутерски софтвер, кој може
да се симнува, кој овозможува

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија;апарати за

корисниците да учествуваат на веб-

снимање, пренос или репродукција на звук

базирани состаноци и часови со пристап
до податоци, документи, слики и

или слики;магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање;механизми за

софтверски апликации преку веб
пребарувач;компјутерски софтвер кој може

апаратите што се активираат со
жетони;регистарски каси, машини за

да се симнува за пристап, гледање и
контрола на оддалечени компјутери и

сметање, опрема за обработка на
податоци и компјутери;компјутерски
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компјутерски мрежи;софтвер за

телевизија;камери;видео камери;слушалки

компјутерска обработка во облак кој може

за на глава;телефонски слушалки за во

да се симнува;облак-базиран софтвер кој
може да се симнува;електронски

уво;звучници;апарати и опрема за системи
за глобално позиционирање

публикации во вид на списанија, статии,
брошури, летоци, списоци со податоци,

(ГПС);компјутерски и електронски
програми и софтвер и програми и софтвер

информативни материјали, инструктивни
материјали, кои може да се симнуваат, во

за видео игри (вклучувајќи софтвер кој
може да се симнува од Интернет);екрани

областа на бизнисот, e-трговијата,

со течен кристал за телекомуникации и

информатичката технологија, компјутерска
обработка во облак, телекомуникациите,

електронска опрема;сет топ
кутии;далечинско управување;програми за

Интернет, обуки за бизнис и e-трговија,
деловно, продажно, маркетинг и

складирање на податоци;очила и очила за
сонце;електронски огласни

финансиско управување;компјутерски
периферни уреди;ноутбук

табли;кодирани или магнетни банкови
кредитни, дебитни, кеш и

компјутери;лаптоп компјутери;преносни

идентификациони картички;автоматски

компјутери;рачни компјутери;лични
дигитални асистенти;лични медиа

благајнички машини, уреди за раздавање
на кеш;електронски читачи на книги;тонер

плеери;мобилни телефони;смарт
телефони;дигитални камери;батерии,

патрони, празни, за печатачи и
фотокопири;бебе монитори;видео бебе

полначи за батерии;компјутерски работни
станици;компјутерски сервери;хардвер за

монитори;заштитници за објективи;таблет
компјутери;кодирани клуч картички;3Д

компјутерско и телекомуникациско

очила;мемориски картички за машини за

вмрежување;адаптери, прекинувачи,
рутери и хабови за компјутерски

видео игри;сите вклучени во класа 9
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

мрежи;безжични и жични модеми и
комуникациски картички и направи;држачи

монетарни работи; работа со недвижнини;
ослободување и порамнување на

за лаптопи, компјутерски торби;апарати за
гаснење пожар;компјутерски хардвер и

финансиски трансакции преку глобална
компјутерска мрежа; онлајн банкарски

фирмвер;компјутерски софтвер

услуги и финансиски услуги; услуги на

(вклучувајќи софтвер кој може да се
симнува од Интернет);автомобилски

кредитни картички, процесирање и пренос
на банкноти и плаќања за тоа и

навигациски систем;компакт
дискови;дигитална музика (која може да се

обезбедување осигурување за финансиски
трансакции; услуги за трансфер на

симнува од Интернет);телекомуникациски
aпарати;подлоги за глувчиња;слушалки за

средства; пренос на средства по
електронски пат за други; пренос на

мобилен телефон;галантерија за мобилни

плаќања за други преку Интернет;

телефони;игри, слики, кинематографски
содржини, филмови и музика кои може да

финансиски услуги во вид на услуги за
фактурирање и процесирање на плаќања;

се симнуваат;алармни
системи;безбедносни камери;мобилни

организирање и управување со наеми и
закупи; закуп и наем на недвижнини;

направи за емитување радио и
телевизија;опрема за емитување

оценување на недвижнини; вреднување на
недвижнини, финансирање на
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недвижнини, инвестирањево недвижнини;

за гас и струја; оценување старини;

посреднички услуги за недвижнини; услуги

оценување уметност; оценување накит;

на агенции за недвижнини; услуги на
агенции за домување; актуарски услуги;

оценување користени возила; достава на
даночни информации (финансиски услуги);

услуги за управување со недвижнини и
советодавни услуги; собирање на

хуманитарно собирање средства;
организирање хуманитарни збирки;

наемнини; изнајмување канцеларии
(недвижнини); изнајмување апартмани и

хуманитарни збирки; изнајмување машини
за броење или процесирање на хартиени

станови; обезбедување на финансиски

или железни пари; изнајмување на уреди

информации преку Интернет; услуги на
сефови и издавање на патнички ваучери;

за раздавање на кеш или автоматски
благајнички машини; услуги на онлајн

капитални инвестиции; финансиски оценки
[осигурување, банкарство, недвижнини];

плаќања; услуги на сефови; уредување
финансии за градежни проекти; агенции за

услуги на управување со финансии и имот;
осигурителни и финансиски услуги;

увозно-извозно ослободување (царинско
ослободување); консултативни,

финансиски услуги обезбедени преку

информативни и советодавни услуги

телекомуникации; услуги на финансиски
консултации и совети; онлајн банкарство;

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 36

банкарски услуги обезбедени он-лајн од
компјутерски бази со податоци или

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со

Интернет; услуги на посредување со
хартии од вредност, услуги на котирање на

нив; услуги за индустриски анализи и
истражување; технички проектни студии;

берзански цени; посредување за акции и

обезбедување веб страни со технологија

обврзници, финансиски анализи; услуги на
дебитни картички, услуги на наплатни

која им овозможува на корисниците да
споделуваат информации и совети;

картички и услуги на гарантни чекови;
банкарски услуги, услуги на штедни сметки

дизајнирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; софтвер како услуга

и инвестициски услуги; услуги на
финансиски ослободувања; кредитно

(SaaS); компјутерски услуги поврзани со
пренос на информации, податоци,

потврдување преку глобална компјутерска

документи и слики преку Интернет;

информациска мрежа; услуги на
електронско управување со кредитен

компјутерски услуги поврзани со
обезбедување онлајн пристап до

ризик; услуги на електронско плаќање при
купување и електронско плаќање сметки;

интерактивна компјутерска база со
податоци со вести и други поврзани

дебитни и кредитни услуги на финансиски
сметки; електронски банкарски услуги;

информации за филмски програми,
прегледувања, журнали, спортови,

издавање вредносни картички, наплатни

концерти, познати личности и забава;

картички и дебитни картички; услуги на
телефонски кредитни картички;

услуги на обезбедувач на услуги за
апликации (ASP), имено, хостирање

информативни услуги поврзани со
финансии и осигурување, обезбедени

компјутерски софтверски апликации од
други; услуги на обезбедувач на услуги за

онлајн од компјутерска база со податоци
или Интернет; агенција за собирање такси

апликации (ASP) за обезбедување
софтвер во областa на одржување веб
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базирани конференции, одржување аудио

веб страници; хостирање веб страници за

конференции, праќањеелектронски

други; хостирање компјутерски

пораки, соработка за документи,
одржување видео конференции, и

апликациски софтвер за пребарување и
преземање информации од бази со

обработка на глас и повици; обезбедување
онлајн софтвер кој не може да се симнува

податоци и компјутерски мрежи;
обезбедување технички информации на

за потпомагање на интероперабилноста
на повеќе софтверски апликации; услуги

посебно барање од крајните корисници
преку телефон или глобална компјутерска

на техничка поддршка (техничко

мрежа; советодавни услуги во врска со

советување) поврзани со компјутерски
софтвер и апликации обезбедени онлајн,

компјутерски софтвер; компјутерски услуги
поврзани со прилагодено пребарување на

преку е-пошта и преку телефон;
компјутерски услуги, имено, креирање

компјутерски бази со податоци и веб
страници; кодирање и декодирање на

онлајн заедницa за регистрираните
корисници да учествуваат во дискусии, да

компјутерски и електронски сигнали;
претварање на физички податоци и

добиваат повратни информации од

документи во електронски медиа формат;

нивните колеги, да формираат виртуелни
заедници, да се ангажираат во социјално

услуги на тестирање и оценување на
прозиводи; архитектонски и дизајнерски

вмрежување и размена на документи;
совети за компјутерска технологија

услуги; дизајн на ентериер на згради,
канцеларии и станови; информациски

обезбедени на Интернет корисниците
преку жешка линија за поддршка;

услуги на компјутери и компјутерски
мрежи; обезбедување на компјутерски

компјутерски услуги поврзани со креирање

програми за управување со безбедносен

индекси со информации, страни и ресурси
на компјутерски мрежи; обезбедување

ризик; услуги за информации, знаење и
тестирање на компјутерска безбедност;

Интернет пребарувачи; дизајн на
компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп

услуги за гарантирање на квалитетот;
компјутерски услуги поврзани со

компјутери, преносни компјутери и рачни
компјутери; дизајн на лични дигитални

потврдување на деловни трансакции и
подготовка на извештаи за нив;

асистенти и лични медиа плеери; дизајн

компјутерски безбедносни услуги за

на мобилни телефони и смарт телефони;
дизајн на дигитални камери; компјутерски

контрола на пристап до компјутери,
електронски мрежи и бази со податоци;

услуги; компјутерско програмирање; услуги
на компјутерска интеграција; услуги на

безбедност на пренос на податоци и
трансакции преку компјутерски мрежи;

компјутерски анализи; компјутерско
програмирање во врска со одбрана од

советување во областа на безбедноста на
податоци; технолошко советување во

вируси; услуги на софтвер за компјутерски

врска со обезбедување телекомуникации;

системи; компјутерски услуги во врска со
обезбедување директни услуги на

безбедносни услуги на компјутеризирани
комуникациски мрежи; обезбедување

поврзување помеѓу компјутерските
корисници за размена на податоци; дизајн

информации во областите на безбедноста
на Интернет, светски распостранетиот веб

на компјутерски софтвер; дизајн на
компјутерски систем; дизајн и развој на

и компјутеризираните комуникациски
мрежи; советодавни услуги во областите
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на безбедносни услуги на Интернет,

кл. 38 емитување кабелска телевизија,

светски распостранетиот веб и

емитување радио програми, емитување

компјутеризираните комуникациски мрежи,
услуги за информациска безбедност;

телевизиски програми, сателитска
телевизија, телевизиски емисии,

услуги на потврдување за компјутерска
безбедност; компјутерски услуги во врска

испраќање пораки, повикување [радио,
телефонски или други средства за

со онлајн потврдување на електронски
потписи; резервни копии на податоци

електронска комуникација], обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната

сместени на друго место; складирање на

компјутерска мрежа, обезбедување

електронски податоци; обезбедување
информации за компјутерска технологија и

кориснички пристап на глобалната
компјутерска мрежа [провајдери на

програмирање преку веб страни;
компјутерска обработка во облак; услуги

услуги], пренесување преку сателит,
услуги на поставување телекомуникациски

на обезбедувачи на хостинг во облак;
обезбедување привремено користење на

довод и приклучок, безжично емитување,
Стриминг и стриминг во живо на видео,

облак-базиран софтвер кој не може да се

аудиовизуелни, и интерактивни

симнува и софтвер за компјутерска
обработка во облак; електронско

аудиовизуелни содржини преку Интернет
кл. 41 организирање и водење концерти,

складирање на податоци; обезбедување
виртуелни компјутерски системи и

објавување книги, услуги на кампови за
летување [забава], услуги на спортски

вируелни компјутерски средини преку
компјутерска обработка во облак;

кампови, изнајмување кинематографски
филмови, прикажување филмови, услуги

изнајмување на софтвер за забава; услуги

на клубови [забава или образование],

на картографија; консултативни,
информативни и советодавни услуги

натпревари (организирање натпревари)
[образование или забава], натпревари

поврзани со погоре наведените услуги;
сите вклучени во класа 42

(организирање спортски натпревари),
синхронизација, видеоленти (монтажа на

(111) 27271

(151) 21/06/2019

видеоленти), информирање за
образование, веронаука (настава по

(210) TM 2018/1201

(220) 28/11/2018

веронаука), педагошки истражувања,

(181) 28/11/2028
(450) 30/06/2019

образовни услуги, електронско
издаваштво, услуги на естрадни уметници

(732) Друштво за трговија и услуги
Медиа Ворлд Невс дооел Скопје

[забавувачи], (известување за забави),
организирање изложби за културни или

ул. Џон Кенеди бр. 9А, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

образовни цели, производство на
филмови, одржување претстави во живо,

СКОПЈЕ

микрофилмување [снимање

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

микрофилмови], филмски проектори и
прибори (изнајмување филмски проектори

KONAKU

и прибори), филмски студија, услуги на
компонирање музика, вариетеа, услуги на

(551) индивидуална

репортери, услуги на оркестри,
организирање балови, организирање шоу

(510, 511)
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програми [импресарио услуги], планирање

(540)

забави, фотографски репортажи,

BERLITHION

фотографија, продукција на музика,
обезбедување услуги за караоке,

(551) индивидуална
(510, 511)

обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

даунлодираат, он-лајн публикување
електронски книги и списанија, радио и

медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

телевизиски апарати (изнајмување радио

бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и

и телевизиски апарати), забава со помош
на радио, услуги на студија за снимање,

забарски смоли, средства за

услови за рекреирање (обезбедување
услови за рекреирање), изнајмување

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

аудио опрема, изнајмување уреди за
осветлување за театарска сценографија и

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,

телевизиски студија, видеокамери

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки

(изнајмување видеокамери), известување
за забави звучни записи (изнајмување

материјали за шиење

звучни записи), видеорекордери
(изнајмување видеорекордери), услуги на
пишување сценарија, изнајмување сценски
декор за приредби, продукција на шоу
програми, изнајмување звучни записи,

(111) 27248

(151) 21/06/2019

(210) TM 2018/1207

(220) 29/11/2018
(181) 29/11/2028

(450) 30/06/2019
(732) DON DON proizvodno in trgovsko

изнајмување сценски декор, титлување
филмови, телевизиска забава, продукција

podjetje d.o.o.

на радио и телевизиски програми,
објавување текстови, со исклучок на

Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

рекламни текстови, театарски изведби,
организирање време на спортски

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

натпревари, преведување, производство
на филмови на видео ленти, видеоленти
(изнајмување видеоленти), снимање
видеоленти, пишување текстови што не се
рекламни текстови

(591) сина, црвена

(111) 27285

(151) 13/06/2019

(210) TM 2018/1204

(220) 28/11/2018

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и

(551) индивидуална
(510, 511)

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

(181) 28/11/2028
(450) 30/06/2019

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

(732) BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

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

производи од жита, леб, производи од
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тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

21 Beckett Way Park West Nangor Road

квасец, прашок за печење; сол, сенф;

Dublin 12, IE

оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

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

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода
и други безалкохолни пијалоци; пијалоци

(540)

CARLTON

од овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на напитоци

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и

кл. 34 тутун, преработен или
непреработен; производи од тутун; замени

складирање стока
кл. 43 услуги за подготвување храна и

за тутун што не се за медицинска или

пијалоци;привремено сместување
(111) 27276
(210) TM 2018/1211

куративна употреба; цигари; цигарилоси;
пури; рачни машини за виткање на цигари;

(151) 21/06/2019
(220) 30/11/2018

кутии за цигари; филтри за цигари; хартија
за виткање цигари; електронски цигари;

(181) 30/11/2028

течност за електронски цигари; кибрити и
производи за пушачите

(450) 30/06/2019
(732) Altadis SA
C/Via de los Poblados, 3-Edificio 7 Plantas
3 Y 4 Madrid 28, ES

(111) 27270
(210) TM 2018/1214

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

(151) 21/06/2019
(220) 30/11/2018
(181) 30/11/2028
(450) 30/06/2019

(540)

(732) Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc.

NOBEL
(551) индивидуална

Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или

43068, US
(740) Друштво за застапување од областа

непреработен; производи од тутун; замени
за тутун што не се за медицинска или

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

куративна употреба; цигари; цигарилоси;
пури; рачни машини за виткање на цигари;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кутии за цигари; филтри за цигари; хартија

VICTORIA'S SECRET

за виткање цигари; електронски цигари;
течност за електронски цигари; кибрити и

(551) индивидуална
(510, 511)

производи за пушачите
(111) 27275
(210) TM 2018/1212

кл. 9
оптички производи и додатоци,
очила за сонце, футроли за оптички

(151) 21/06/2019
(220) 30/11/2018

производи, рамки за очила, садови и
футроли за контактни леќи

(181) 30/11/2028
(450) 30/06/2019
(732) Imperial Tobacco Intellectual
Property Limited
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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)
1
27222
1
27223
1
27239
1
27273
1
27278
3
27211
3
27213
3
27226
3
27227
3
27228
3
27229
3
27230
3
27237
3
27238
3
27246
3
27247
3
27251
4
27222
4
27223
4
27282
4
27283
5
27213
5
27225
5
27231
5
27233
5
27234
5
27239
5
27242
5
27244
5
27245
5
27247
5
27260
5
27261

5
5
5
5
5
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
12
12
12
16
16
16
18
21
24
25
25
25
25

27262
27263
27268
27272
27285
27278
27221
27217
27218
27234
27235
27240
27267
27270
27273
27281
27283
27234
27280
27285
27221
27277
27279
27283
27247
27266
27267
27209
27221
27253
27209
27246
27247
27253

25
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
32
32
32
32
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
201

27286
27224
27244
27245
27248
27269
27213
27244
27245
27248
27265
27269
27278
27269
27233
27248
27255
27257
27250
27214
27215
27216
27264
27275
27276
27209
27212
27214
27215
27216
27219
27224
27234
27241

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
40
41

27243
27244
27245
27252
27254
27255
27256
27257
27258
27259
27266
27267
27282
27284
27286
27236
27267
27281
27222
27223
27252
27282
27210
27243
27267
27271
27232
27241
27244
27245
27248
27283
27241
27212
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41
41
41
41
41
41
41

27219
27220
27232
27235
27236
27240
27246

41
41
41
42
42
42
42

27254
27266
27271
27217
27218
27240
27243

42
42
42
43
43
43
43

27252
27273
27281
27232
27236
27244
27245

43
43
43
44
44
45

27248
27259
27287
27249
27274
27212

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата

(732)
Alberto-Culver USA, Inc.
Alibaba Group Holding Limited
Altadis SA
BERLIN-CHEMIE AG
British American Tobacco (Brands) Limited,
CIECH Sarzyna Spólka Akcyjna
DON DON proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey
GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.
Illumina, Inc
Imperial Tobacco Intellectual Property Limited
Intervet International B.V.
KOC HOLDING ANONIM SIRKETI
KOC HOLDING ANONIM SIRKETI
Lidl Stiftung & Co. KG
MOBIAK SA
Monster Energy Company, a Delaware corporation
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
202

(111)
27251
27281
27276
27285
27264
27239
27248
27265

(210)
MK/T/2018/1167
MK/T/2018/1200
MK/T/2018/1211
MK/T/2018/1204
MK/T/2018/1184
MK/T/2018/0724
MK/T/2018/1207
MK/T/2018/1192

27223 MK/T/2018/0874
27222
27259
27273
27275
27231
27249
27274
27250
27234
27233
27272
27268
27262
27260
27263
27261

MK/T/2018/0894
MK/T/2018/0983
MK/T/2018/1178
MK/T/2018/1212
MK/T/2018/0719
MK/T/2018/1180
MK/T/2018/1181
MK/T/2018/1183
MK/T/2018/0718
MK/T/2018/0849
MK/T/2018/1169
MK/T/2018/1170
MK/T/2018/1175
MK/T/2018/1176
MK/T/2018/1198
MK/T/2018/1199

Трговски марки

Гласник Бр.6/2019 - 30/06/2019

Pharmacia & Upjohn Company LLC
Rotam Agrochem International Company Limited
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor
Corporation)
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor
Corporation)
The Procter & Gamble Company
The Procter & Gamble Company
Twentieth Century Fox Film Corporation
Vem Ilac San. ve Tic A.S.
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.
YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd
БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА
ДУНА ДОО Скопје
ДУНА ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје
Друштво за производство трговија и услуги ЦИРЦЛЕ ДООЕЛ увозизвоз Велес
Друштво за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово
Друштво за сервисирање, производство и трговија ЛТХ СЕРВИС ДОО
увоз-извоз Скопје
Друштво за трговија НАТУСАНА МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Друштво за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА
МОДА - ИЗЕТ ЦУРИ Скопје
Друштво за трговија и услуги КЛИП МЕДИА ГРУП ДОО Скопје
Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс дооел Скопје
Друштво за туризам, трговија и услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДОО Скопје
Друштво за угостителство, трговија и услуги Гостилница Турист Зора
Доо увоз-извоз
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување
ПАКОМАК ДОО Скопје
Друштво за услуги НОРША ДООЕЛ Скопје
ИБУТИК ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
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27280 MK/T/2018/1174
27225 MK/T/2018/0716
27279 MK/T/2018/1197
27277
27237
27238
27235
27242
27270
27221
27266
27217
27218
27243
27212

MK/T/2018/1191
MK/T/2018/0852
MK/T/2018/0853
MK/T/2018/0888
MK/T/2018/0846
MK/T/2018/1214
MK/T/2018/0839
MK/T/2016/0128
MK/T/2018/0526
MK/T/2018/0527
MK/T/2018/0840
MK/T/2012/0254

27209 MK/T/2018/0887
27282 MK/T/2018/1187
27278 MK/T/2014/0612
27283 MK/T/2018/0597
27216 MK/T/2018/0804
27214 MK/T/2018/0805
27215 MK/T/2018/0806
27252 MK/T/2018/0749
27213 MK/T/2007/1256
27246
27240
27271
27232

MK/T/2018/0895
MK/T/2018/0827
MK/T/2018/1201
MK/T/2018/1070

27287 MK/T/2014/0238
27241 MK/T/2018/0835
27219 MK/T/2018/0875
27284 MK/T/2016/0156
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Иван Јанков
КАМБЕРАЈ НУРИМАН
МАКСИ ЛС ДООЕЛ ВЛАДИМИР - Тетово
ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ
Радислав Анастасовски
Радислав Анастасовски
СИЊОРИ ДОО Скопје
СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје
ТЕЛЕНЕТ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Халк Банка АД Скопје
„ГАТЕКС“ дооел Прилеп
„Кривогаштани промет“ доо

27220
27211
27247
27224
27245
27244
27286
27236
27210

MK/T/2018/0862
MK/T/2012/0288
MK/T/2004/0631
MK/T/2018/0831
MK/T/2018/0075
MK/T/2018/0077
MK/T/2014/0610
MK/T/2018/0990
MK/T/2012/0040

27254 MK/T/2018/0655
27258 MK/T/2018/0656
27256 MK/T/2018/0657
27255 MK/T/2018/0658
27257 MK/T/2018/0659
27226 MK/T/2018/0706
27227 MK/T/2018/0707
27228 MK/T/2018/0708
27229 MK/T/2018/0710
27230
27267
27253
27269

MK/T/2018/0837
MK/T/2018/0793
MK/T/2018/0625
MK/T/2016/1162

ПРОМЕНИ
(111) 3905

1-7, Yukigaya-otsukamachi,145-8501 Ota-

(732) Syngenta Limited

ku, Tokyo, JP

Jealott's Hill International, Research
Centre, Bracknell, Berkshire, United

(111) 8745

Kingdom, RG42 6EY, GB

(732) N.E.T. CO. UNITED S.A.
Vistra (BVI) Limited of Vistra Corporate

(111) 2495

Services Centre, Wickhams Cay I, Road

(732) ALPS ELECTRIC CO. LTD.

Town, Tortola VG1110, British Virgin
Islands, VG
204
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(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
(111) 15636

Mesto

(732) Друштво за производство на
мототрни и инсудтриски масла,

Šmarješka cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

трговија и услиги З СТ Дооел
ул. 21 бр. 8, Н. Илинден, 1041, Скопје,

(111) 20810
(732) Raychem HTS Limited

MK

43 London Wall, London, EC2M TF, GB

(111) 17044

(111) 25080

(732) DANJAQ, LLC
11400 Olympic Blvd., Suite 1700, Los

(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway,

Angeles, CA 90064, US

Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB

(111) 16784
(732) ЕВН Македонија, Акционерско

(111) 26827

друштво за снабдување со електрична

(732) ENNELIN LTD

енергија, Скопје
, MK

Unit 404, The Frames 1 Phipp Street,
London, EC2A 4PS, GB

(111) 16521

(111) 26828

(732) Baltimore Aircoil Company, Inc.
7600 Dorsey Run Road, Jessup, MD

(732) ENNELIN LTD
Unit 404, The Frames 1 Phipp Street,

20764, US

London, EC2A 4PS, GB

(111) 16623

(111) 26367

(732) ОРОССИМО ДООЕЛ Битола
ул. Никола Тесла бр. 160, Битола, MK

(732) ENNELIN LTD
Unit 404, The Frames 1 Phipp Street,
London, EC2A 4PS, GB

(111) 17099

ПРЕНОС
(111) 318

(111) 407

(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim

Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE

am Rhein, DE

(111) 327

(111) 408

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim

am Rhein, DE

am Rhein, DE
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(111) 5608

(732) Cerveceria Modelo de México, S. de

(732) Cerveceria Modelo de México, S. de

R.L. de C.V.

R.L. de C.V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX

Mexico City, MX
(111) 4541
(111) 5664

(732) Cerveceria Modelo de México, S. de

(732) Cerveceria Modelo de México, S. de
R.L. de C.V.

R.L. de C.V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX

Mexico City, MX
(111) 6037

(111) 5665
(732) Cerveceria Modelo de México, S. de

(732) Amoy Food Limited
11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial

R.L. de C.V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,

Estate, New Territories, HK

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,

(111) 8896
(732) Amoy Food Limited

Mexico City, MX

11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial
Estate, New Territories, HK

(111) 1957
(732) Britax Childcare Holdings Limited
Building A Riverside Way, Watchmoor

(111) 9117
(732) European Refreshments

Park, GU15 3YL Camberley, Surrey, GB

Southgate Dublin Road Drogheda, A92
YK7W, IE

(111) 4496
(732) Cargotec Patenter AB
c/o Cargotec Sweden AB, Box 1133, 16422

(111) 10319
(732) Cerveceria Modelo de México, S. de

Kista, SE

R.L. de C.V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,

(111) 6363
(732) Cerveceria Modelo de México, S. de

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,

R.L. de C.V.

Mexico City, MX

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

(111) 10320

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX

(732) Cerveceria Modelo de México, S. de
R.L. de C.V.

(111) 4540

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
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Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX

(111) 18576

(111) 11203

(732) Easy Spirit LLC
777 W. Putnam Avenue, Greenwich, CT

(732) Easy Spirit LLC
777 W. Putnam Avenue, Greenwich, CT

06830, US

06830, US

(111) 20810
(732) Pentair Technical Solutions UK

(111) 12097

Limited

(732) Janssen Biotech, Inc.
800 Ridgeview Drive, Horsham,

3 Rutherford Road, Stephenson Industrial
Estate, Washington, Tyne and Wear, NE37

Pennsylvania, US

3HX, GB

(111) 14878
(732) FUCHS LUBRICANTS CO.

(111) 22391
(732) Gowan Crop Protection Limited

17050 Lathrop Avenue, Harvey, Illinois

Highlands House Basingstoke Road,

60426, US

Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7
1NT, GB

(111) 15431
(732) Bayer Intellectual Property GmbH

(111) 23902

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim
am Rhein, DE

(732) Кристијан Кузмановски
бул. АСНОМ бр. 20/2-15, Скопје, MK

ПОНИШТУВАЊЕ
(111) 15526 MK/T/ 2007/898

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ
(111) 6616
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 7 машини и машински алатки; мотори (освен за сувоземни возила); машински
спојници и трансмисиони елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски справи,
инкубатори за јајца; делови и прибор за напред наведената стока
кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода и делови и прибор за
напред наведената стока

СПОЈУВАЊЕ
(111) 4496
(732) ZETECO AB
c/o Cargotec Sweden AB, Box 1133, 16422 Kista, SE
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 20805 MK/T/ 2011/1266

ОБНОВУВАЊА
(111) 3905
(111) 3925
(111) 3930
(111) 4002
(111) 1320
(111) 2495
(111) 1835
(111) 2145
(111) 4496
(111) 2821
(111) 2193
(111) 4544
(111) 3260
(111) 2225
(111) 2299
(111) 4567
(111) 2684
(111) 2687
(111) 4595
(111) 4607
(111) 4647
(111) 9025
(111) 7904
(111) 7759
(111) 8029
(111) 8011
(111) 8012
(111) 8025
(111) 8384
(111) 8223
(111) 9334
(111) 8784
(111) 8745
(111) 15524
(111) 15807
(111) 15402
(111) 15308
(111) 15249
(111) 15636
(111) 15557
(111) 15437
(111) 15686
(111) 17044
(111) 14930
(111) 15540
(111) 15230
(111) 15408
(111) 15572

(186) 21/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 13/12/2027
(186) 13/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 15/11/2027
(186) 09/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 25/05/2027
(186) 21/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 13/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 21/12/2027
(186) 10/05/2029
(186) 05/04/2018
(186) 20/03/2028
(186) 27/02/2027
(186) 22/09/2027
(186) 15/10/2027
(186) 25/12/2027
(186) 31/12/2027
(186) 31/12/2027
(186) 08/01/2028
(186) 30/01/2028
(186) 30/01/2028
(186) 17/03/2028
(186) 19/06/2028
(186) 13/05/2029
(186) 17/09/2027
(186) 18/09/2027
(186) 20/09/2027
(186) 20/09/2027
(186) 08/10/2027
(186) 09/10/2027
(186) 24/10/2017
(186) 29/10/2027
(186) 31/10/2027
(186) 12/11/2027
(186) 13/11/2027
(186) 21/11/2027
(186) 23/11/2027
(186) 04/12/2027
(186) 07/12/2027
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(111) 15999
(111) 15317
(111) 15326
(111) 15328
(111) 15330
(111) 15325
(111) 15329
(111) 15450
(111) 16688
(111) 16784
(111) 15844
(111) 15828
(111) 15918
(111) 16466
(111) 16521
(111) 16794
(111) 16623
(111) 16982
(111) 16984
(111) 17007
(111) 17449
(111) 17099
(111) 17085
(111) 17347
(111) 17089

(186) 16/01/2028
(186) 25/01/2028
(186) 13/02/2028
(186) 13/02/2028
(186) 13/02/2028
(186) 13/02/2028
(186) 13/02/2028
(186) 26/02/2028
(186) 18/03/2028
(186) 02/06/2028
(186) 06/05/2028
(186) 07/05/2028
(186) 16/05/2028
(186) 12/06/2028
(186) 19/09/2028
(186) 02/10/2028
(186) 01/12/2028
(186) 19/03/2029
(186) 19/03/2029
(186) 19/03/2029
(186) 01/04/2029
(186) 03/04/2029
(186) 04/05/2029
(186) 05/05/2029
(186) 05/05/2029
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот
завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ID 2019/8

(45) 30/06/2019
(22) 04/04/2019

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Сашо Каланоски
(73) ИГНИС 2018 дооел
с. Мешеишта, Охрид, MK
(51) 23-03
(54) "Камин"
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(21) ID 2019/9

(45) 30/06/2019
(22) 23/05/2019

(28)
2 (дизајна), дводимензионални
(72) Имерали Бафтијари
(73) ДПТУ АЉИ КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ
ул. "Никола Мартиновски" 79/2, 1000 Скопје, MK
(51) 05-05
(54) "ДИЗАЈН ЗА ПОСТЕЛНИНИ"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51)

(21)

23-03

MK/I/ 2019/8

05-05

MK/I/ 2019/9

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)
ИГНИС 2018 дооел
ДПТУ АЉИ КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ
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(21)
MK/I/ 2019/8
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот
завод индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. 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
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(11) 866

(45) 30/06/2019

(21) ID 2018/32

(22) 29/11/2018

(18) 29/11/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Мирчески Иле (ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје); Јанковиќ Александар (бул. Јане
Сандански бр. 76-28, Скопје); Насески Марко (ул. Херој Орде Чопела, бр. 107, Прилеп);
Попоски Филип (ул. Гоце Делчев бб, Другово, Кичево); Спасовски Мартин (ул. 518, бр. 2,
Марино, Илинден); Ристов Тошко (ул. Вељко Влахович бр. 6-1/12 Кавадарци); Крстевска Ина
(ул. Благој Мучево 23-а, Скопје) and Џамбаски Игор (ул. Иво Лола Рибар бр. 13,
Владимирово, Берово)
(73) Мирчески Иле; Јанковиќ Александар; Насески Марко; Попоски Филип; Спасовски
Мартин; Ристов Тошко; Крстевска Ина and Џамбаски Игор
ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје, MK; бул. Јане Сандански бр. 76-28, Скопје, MK; ул.
Херој Орде Чопела, бр. 107, Прилеп, MK; ул. Гоце Делчев бб, Другово, Кичево, MK; ул.
518, бр. 2, Марино, Илинден, MK; ул. Вељко Влахович бр. 6-1/12 Кавадарци, MK; ул.
Благој Мучево 23-а, Скопје, MK and ул. Иво Лола Рибар бр. 13, Владимирово, Берово,
MK
(51) 12-11
(54) Рамка на ГЕТ-Велосипед
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ПРЕГЛЕДИ
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)

12-11

866

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)
Мирчески Иле; Јанковиќ Александар; Насески
Марко; Попоски Филип; Спасовски Мартин;
Ристов Тошко; Крстевска Ина and Џамбаски Игор
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(11)
866

(21)
MK/I/ 2018/32

