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Патенти / Patentat

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

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за
признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не
постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.
/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë
industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi
Industriale për njohjen e asaj të drejte.
Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на
траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице,
согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për
tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në
përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.
По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за
ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на
порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред
поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht
nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të
drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse
gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të
mëvonshme.
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ПАТЕНТИ / PATENTAT
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në
përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të
dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.
Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се
објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот
66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни
барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe
abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet
pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за
проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të
dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse
është paguar tarifa e paraparë.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e
patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë
në INID.
(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit
(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:
А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi
А2-дополнителен патент/patentë shtesë
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për
patentën evropjanë
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një
patente evropiane me pretendime të modifikuara
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit
(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të
Patentave (KNP)
2
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Патенти / Patentat

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

____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
3
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Патенти / Patentat

постоечките уреди по тоа што наместо да
користи електромагнетна индукција како
енергенс за загревање на заварениот спој се
користи природен гас. Ва подобрување на
горивните својства на природниот гас се
користи апаратура во која на природниот гас
се додава воздух во одреден сооднос и се
добива мешавина. Оваа мешавина преку
систем од противпожарни вентили,
контролници на соодносот на мешавината
природен гас - воздух, системи за испуштање
на вишокот мешавина во атмосферата,
системи за палење на горилниците, системи
за регулација на температурата на загревање
на заварениот спој доаѓа до горилниците 2
кои се распоредени во повеќе групи и во
различен број по група. Со палење на
горилниците во сите групи на горилници
заварената цевка се загрева на заварениот
спој до температурата на нормализациско
жарење. Жарењето се одвива до завршување
на процесот на производство односно до
излегување на последниот дел на цевката.

(51) B 29C 65/18, B 29C 65/00
(11) 10370

(13) А

(21) 2019/444

(22) 23/05/2019
(45) 31/07/2020

(30) 2019/444 23/05/2019 MK
(73) Алексовски Столе ул. „Ратко
Митровиќ“ бр. 23, 1300 Куманово,, MK
(72) Алексовски Столе
(54) УРЕД ЗА ОДРЖУВАЊЕ
(НОРМАЛИЗАЦИСКО ЖАРЕЊЕ) НА
ЗАВАРЕН СПОЈ КАЈ ВИСОКОФРЕКВЕНТНО
ЗАВАРЕНИ ЧЕЛИЧНИ ЦЕВКИ КОЈ КАКО
ЕНЕРГЕНС ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА
ЗАВАРЕНИОТ СПОЈ КОРИСТИ ПРИРОДЕН
ГАС
(57)
Уредот за оджарување (норллализациско
жарење) на заварениот спој кај
високофреквентно заварени челични цевки кој
како енергенс за загревање на заварениотспој
користи природен гас, се разликува од

4
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Патенти / Patentat

ПРЕНОС / BARTJE
(11) 4744
(73) Recordati AG Lindenstrasse 8, 6340 Baar, CH
(11) 5364
(73) Astellas Pharma Inc Freiligrathstrasse 12, 55131 Mainz, DE
(11) 5364
(73) TRON - Translationale Onkologie ann der Universitätsmedizin der Johannes GutenbergUniversität Mainz gemeinützige GmbH Freiligrathstrasse 12, 55131 Mainz, DE
(11) 4851
(73) Recordati AG Lindenstrasse 8, 6340 Baar, CH
(11) 5808
(73) Celularity Inc. 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey 07059, US
(11) 6557
(73) Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP
(11) 6691
(73) Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP
(11) 7153
(73) Celularity Inc. 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey 07059, US
(11) 8500
(73) Astellas Pharma Inc. Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE
(11) 8500
(73) TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes GutenbergUniversität Mainz gemeinnützige GmbH Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE
(11) 9346
(73) Recordati AG Lindenstrasse 8, 6340 Baar, CH
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(11) 5364
(73) Genymed Pharmaceuticals GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE
(11) 6557
(73) Ganymed Pharmaceuticals GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE
(11) 6691
(73) Ganymed Pharmaceuticals AG An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM
(11) 5808
(73) Clarity Acquisition II LLC 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey 07059, US
(11) 7153
(73) Clarity Acquisition II LLC 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey 07059, US

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 822
(73) Nektar Therapeutics, 150 Industrial Road, San Carlos,California 94070,, US
(11) 997
(73) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.p.A. Via E. Fermi, 50, 20019 Settimo Milanese, IT
(11) 1065
(73) ETHYPHARM 194 Bureaux de la Colline, 92213 Saunt - Cloud Cedex, FR
(11) 1094
(73) Almirall, S.A. Ronda del General Mitre 151, E-08022 Barcelona, ES
(11) 1166
(73) NOVEXEL 102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR
(11) 1181
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
6
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Патенти / Patentat

(11) 1482
(73) SQM Europe NV Sint Pietersvliet 7 2000 Antwerpen, BE
(11) 1581
(73) Sanofi – Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 1599
(73) Sanofi – Aventis 174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 1736
(73) ETHYPHARM 21, rue Saint-Mathieu 78550 Houdan, FR
(11) 2158
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 1931
(73) Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 2077
(73) Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam Academisch Medisch Centrum,
Meibergdreef 15 1105 AZ Amsterdam ZO, NL
(11) 2123
(73) Welgro B.V. Paralleweg 18, NL-7141 DC GROENLO, NL
(11) 2244
(73) ETHYPHARM 21, rue Saint-Mathieu 78550 Houdan, FR
(11) 2797
(73) Sanofi Pasteur Limited 1755 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario M2R 3T4, CA
(11) 2737
(73) ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH
(11) 8440
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG CH-4070 Basel, , CH
(11) 2726
(73) Agouron Pharmaceuticals , LLC 10646 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 2790
(73) Agouron Pharmaceuticals , LLC 10646 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 2974
(73) Les Laboratoires Servier 22, Rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR

7
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Патенти / Patentat

(11) 3401
(73) Genentech, Inc. 1DNA Way, South San Francisco CA 94080-4990, US
(11) 3869
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 4539
(73) Zealand Pharma A/S Smedeland 36 2600 Glostrup, DK
(11) 5309
(73) ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street, Waltham, MA 02451-1477, US
(11) 6514
(73) ZP Holding SPV K/S Smedeland 36 2600 Glostrup, DK
(11) 6101
(73) Genentech, Inc. and Immunogen, Inc. South San Francisco CA 94080-4990, US and Waltham,
MA 02451-1477, US
(11) 8889
(73) ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street Waltham, MA 02451-1477, US
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(51) C 07K 16/46, C 07K 16/28, C 12N 1/15, C

комплементарниот определувачки регион 3

12N 5/10, C 12N 15/09, C 12N 1/2C 12N 1/19, C

(LCDR3), тешката низа на комплементарниот

12P 21/08, A 61K 39/395, A 61P 25/00, A 61P
37/02

определувачки регион 1 (HCDR1), тешката низа
на комплементарниот определувачки регион 2

(11) 10369
(21) 2019/940

(13) Т1
(22) 04/11/2019

(HCDR2) и тешката низа на комплементарниот
определувачки регион 3 (HCDR3) ги содржи

(45) 31/07/2020
(30) 20150091095 28/04/2015 JP

следните:
LCDR1: RASQDISSYLN (SEQ ID NO: 30 во

(96) 27/04/2016 EP16786512.0

листата на секвенца),

(97) 30/10/2019 EP3290441
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation;

LCDR2: YTSRLHS (SEQ ID NO: 31 во листата на
секвенца),

Osaka University and National University
Corporation Chiba 3-2-10, Dosho-machi, Chuo-

LCDR3: QQLNTLP (SEQ ID NO: 32 во листата
на секвенца),

ku, Osaka-shi, Osaka 541-8505, JP; 11,Yamadaoka Suita-shi,Osaka 565-087JP and 1-

HCDR1: DAWMD (SEQ ID NO: 33 во листата на
секвенца),

33,Yayoi-cho Inage-ku Chiba-shi,Chiba 263-

HCDR2: EIRSKANNHATYYAESVKG (SEQ ID NO:

8522, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

34 во листата на секвенца) и HCDR3: RDGAY
(SEQ ID NO: 35 во листата на секвенца);

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HASHIMOTO,Motonori and

или
LCDR1: RSSQSLVHSNGNTYLH (SEQ ID NO: 36

YAMASHITA,Toshihide
(54) RGMA ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН И НЕГОВА

во листата на секвенца)
LCDR2: KVSNRFS (SEQ ID NO: 37 во листата

УПОТРЕБА

на секвенца)

(57) 1 Изолирано анти-RGMa антитело или
негов антиген-врзувачки фрагмент,

LCDR3: SQSTHVP (SEQ ID NO: 38 во листата
на секвенца)

кадешто аминокиселинската секвенца од секоја
лесна низа на комплементарен

HCDR1: TSYYWN (SEQ ID NO: 39 во листата на
секвенца)

определувачкиот регион 1 (LCDR1), лесната
низа на комплементарниот определувачки

HCDR2: YISYDGTNNYNPSLKN (SEQ ID NO: 40
во листата на секвенца) и HCDR3: SFG

регион 2 (LCDR2), лесната низа на

има уште 13 патентни барања
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(51) A 61K 31/275, A 61K 38/08, A 61K 38/10, A

ПЕПТИД СО ДЕГРАНУЛАЦИОНЕН

61K 38/16, A 61P 29/00, A 61P 9/00

ИНХИБИТОР НА МАСНИ КЛЕТКИ

(13) Т1
(22) 12/12/2019

(57) 1 Фармаколошки агенс поврзан за тат
пептид за употреба во лекувањето или

(45) 31/07/2020
(30) US20090185943P 10/06/2009 US

профилакса на болест кадешто
фармаколошкиот агенс е администриран со

(96) 10/06/2010 EP10786870.5
(97) 04/12/2019 EP2440231
(73) NoNO Inc. 88 Strath Avenue

дегранулационен инхибитор на масна клетка за
инхибирање на воспалителен одговор

Toronto ON M8X 1R5, CA
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

инхибитор на масната клетка е лодоксамид,
траниласт, бепотастин, хлорзоксазон,

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TYMIANSKI, Michael; GARMAN, Jonathan

епинастин, изопротенерол, олопатадин,
пемироласт, пимекролимус или пирбутерол.

David and CUI, Hong
(54) КО-АДМИНИСТРАЦИЈА НА АГЕНС

има уште 13 патентни барања

(11) 10336
(21) 2019/1055

предизвикан од тат пептид; и дегранулациониот

ПОВРЗАН ЗА ТАТ-ИНТЕРНАЛИЗИРАН

10
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(51) C 07K 16/30

(72) SAHIN, Ugur; TÜRECI, Özlem; WÖLL, Stefan

(11) 10332

(13) Т1

(21) 2019/1080

(22) 24/12/2019

and MITNACHT-KRAUS, Rita
(54) АНТИТЕЛА ПРОТИВ КЛАУДИН 18.2
КОРИСНИ ЗА ДИЈАГНОЗА НА КАНЦЕР

(45) 31/07/2020
(30) PCT/EP2012/001991 09/05/2012 -(96) 06/05/2013 EP13721596.8

(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки
фрагмент кое што

(97) 27/11/2019 EP2847225
(73) Astellas Pharma Inc. and TRON -

(i) се врзува за пептид кој што ја има

Translationale Onkologie an der

аминокиселинската низа TEDEVQSYPSKHDYV

Universitätsmedizin der Johannes GutenbergUniversität Mainz gemeinnützige GmbH

(SEQ ID NO: 5) или EVQSYPSKHDYV (НИЗА ИД
БР: 6) и/или

5-Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo
103-841JP and Freiligrathstrasse 12 55131

(ii) се врзува за клаудин 18.2 (CLDN18.2), каде
што споменатото антитело или негов антиген-

Mainz, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

врзувачки фрагмент се врзува за CLDN18.2 со
врзување најмалку за еден епитоп во CLDN18.2

индустриската сопственост ЖИВКО

кој што ја има аминокиселинската низа

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

TEDEVQSYPSKHDYV (НИЗА ИД БР: 5) или
EVQSYPSKHDYV (НИЗА ИД БР: 6).
има уште 19 патентни барања
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(51) A 61K 36/232, A 61K 36/236, A 61K 36/286,
A 61K 36/48A 61K 36/537, A 61K 36/65, A 61K

(97) 04/12/2019 EP2838545
(73) Moleac Pte Ltd. 11 Biopolis Way Helios

36/882, A 61K 36/736, A 61K 36/69, A 61P 13/00,
A 61P 25/00, A 61P 9/00

No. 09-08 Singapore 138667, SG

(11) 10333
(21) 2019/1091

(74) Друштво за застапување од областа на

(13) Т1
(22) 25/12/2019

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 31/07/2020

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(30) US201261614698P 23/03/2012 US and
US201361790851P 15/03/2013 US

(72) PICARD, David; LAZDUNSKI, Michel; MOHA
OU MAATI, Hamid and HEURTEAUX, Catherine

(96) 25/03/2013 EP13764190.8

13
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(54) НЕВРОПРОТЕКТИВЕН СОСТАВ КОЈ

состојки следниве четири компоненти:

ШТО СОДРЖИ ПОЛИГАЛИ, АСТРАГАЛИ,
CHUANXIONG
И АНГЕЛИКА СИНЕНСИС

i. Полигали (thinleaf milkwort, Polygala tenuifolia
Willd., Polygala sibirica L. или Yuanzhi), пожелно

(57) 1 Состав или комплет за употреба во

нивниот корен (т.е. корен на полигали);
ii. Астрагали (Membranous Milkvetch или Huang

метод за обезбедување на неврозаштита,
лекување на мозочен удар, невролошко

Qi), пожелно коренот (т.е. корен на астрагал);
iii. Chuanxiong, пожелно неговиот ризом (т.е.

пореметување, исхемија или обезбедување на

ризом на chuanxiong); и

неврокондиционирање за да се обезбеди
толеранција на мозокот против исхемичен,

iv. женски женшен (кинеска ангелика или
DanGui), пожелно коренот (т.e. корен на

епилептичен или друг штетен настан, каде што
составот или комплетот ги содржи како активен

angelicae sinensis).
има уште 7 патентни барања
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(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(51) E 04B 9/30, E 04B 9/12
(11) 10368

(13) Т1

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

(21) 2019/1092

(22) 25/12/2019

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) SIMONIC,Boris Senjskih; NYC,Miroslav

(45) 31/07/2020
(30) 14755637.7 19/08/2014 EP
(96) 19/08/2014 EP14755637.7

Lhotská and VIEBAHN,Michael
(54) РАБЕН ПРОФИЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА

(97) 09/10/2019 EP3183396
(73) Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346

ПОТКОНСТРУКЦИЈА НА ПЛАФОН
(57) има уште патентни барања

Iphofen, DE
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ЗА
РЕЦЕПТОР 2 НА ФИБРОБЛАСТЕН ФАКТОР

(51) G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 12P 21/08, A
61K 39/395
(11) 10334
(21) 2020/4

(13) Т1
(22) 02/01/2020

НА РАСТ

(45) 31/07/2020

(mAb) коешто се врзува за FGFR2 коjшто

(57) 1 Употреба на моноклонално антитело

(30) 20080112686P 07/11/2008 US and
20090164870P 30/03/2009 US

содржи зрела лесна низа на варијабилен
регион којашто содржи CDRCDR2, и CDR3

(96) 06/11/2009 EP17191118.3
(97) 25/12/2019 EP3290052
(73) Galaxy Biotech, LLC 22830 San Juan
Road, Cupertino CA 95014, US

соодветно дефиниранa со остатоците 24-34, 5056, и 89-97 од SEQ ID NO:1 и зрела тешка низа

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

остатоците 31-35, 50-66 и 99-103 од SEQ ID

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Kim, Kyung Jin; ZHAO, Wei-Meng and PARK,

NO:4 за да се измери нивото на рецептор 2 на
фибробластен фактор на раст во примерок за

Hangil

биопсија на тумор.
има уште 7 патентни барања

(51) A 01N 1/02, C 12N 5/00, A 61L 27/38, A 61L
27/20

(74) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин
Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

на варијабилен регион којашто содржи
CDRCDR2, и CDR3 соодветно дефинирана со

(11) 10335

(13) Т1

(72) ZENOBI-WONG, Marcy; PALAZZOLO,

(21) 2020/21

(22) 09/01/2020

Gemma; BECHER, Jana; MÖLLER, Stefanie;
SCHNABELRAUCH, Matthias and MHANNA,

(45) 31/07/2020
(30) 12007560 07/11/2012 EP and 12007934
19/11/2012 EP

Rami
(54) ХИДРОГЕЛОВИ ОД СУЛФАТИРАН

(96) 04/11/2013 EP13786423.7
(97) 01/01/2020 EP2916881
(73) ETH Zurich Raemistrasse 101/ETH

АЛГИНАТ ЗА КУЛТУРА НА КЛЕТКИ И
ТЕРАПИЈА

Transfer 8092 Zurich, CH

клетки од цицач, што се состои од следните

(57) 1 Метод за обезбедување на вметнати
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чекори:

на гелирање;

- обезбедување на сулфатиран алгинат што се

- обезбедување на прекурсорска клетка;

состои од степен на сулфација помеѓу 0,1 и 1
по мономер во воден раствор;

- вметнување на споменатата прекурсорска
клетка во споменатиот хидрогел од сулфатиран

- реакција на споменатиот сулфатиран алгинат
со цел формирање на хидрогел, кој во основа

алгинат во рамки на чекорот на вметнување;
при што се добива вметната клетка со хидрогел

се состои од сулфатиран алгинат со степен на
сулфација од 0,1 до 1 по мономер во чекорот

од сулфатиран алгинат.
има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 31/4545, A 61K 9/20, A 61P 7/02

(72) PATEL, Jatin; FROST, Charles; JIA, Jingpin

(11) 10337
(21) 2020/31

(13) Т1
(22) 15/01/2020

and VEMA-VARAPU, Chandra
(54) Формулации на апиксабан

(45) 31/07/2020

(57) 1 Таблета која содржи до 5 mg кристални
апиксабан честички со D90 помала од 89 µm

(30) 308056P 25/02/2010 US
(96) 24/02/2011 EP17175864.2
(97) 13/11/2019 EP3246021
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

како што е измерено со ласерско расејување на
светлина, и фармацевтски прифатлив

Unlimited Company and PFIZER Inc.
Hinterbergstrasse 16 6312 Steinhausen, CH

формулацијата покажува својства на
растворање така што количеството на лекот

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

еквивалентно на најмалку 77% се раствора во
тек на 30 минути, каде што тестот за

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

растворање се изведува во воден медиум
пуфериран во pH опсег 1 до 7.4 и контролиран

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

на 37° C.

растворувач или носач, каде што

има уште 9 патентни барања
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(51) C 07D 239/56, C 07D 405/14, C 07D 239/52,
C 07D 239/54, C 07D 471/04, C 07D 401/14, C

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

07D 403/06, C 07D 403/14, A 61K 45/06, A 61K

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

31/513
(11) 10338

(13) Т1

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Arrington, Kenneth L.; Burgey, Christopher;

(21) 2020/33

(22) 15/01/2020

Gilfillan, Robert; Han, Yongxin; Patel, Mehul; Li,
Chun Sing; Li, Yaozong; Luo, Yunfu and Xu, Jiayi
(54) КОМБИНАЦИИ КОИ ШТО СОДРЖАТ 5ФЕНОКСИ-3H-ПИРИМИДИН-4-ОН ДЕРИВАТИ

(45) 31/07/2020
(30) PCT/2012/001358 08/10/2012 CN
(96) 07/10/2013 EP17191307.2

И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ПРОФИЛАКСА ИЛИ

(97) 20/11/2019 EP3295942
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East
Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, US

ТРЕТИРАЊЕ НА ИНФЕКЦИЈА СО HIV
(57) 1 Комбинација која што содржи (i)
соединение со Формула I:
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N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
(5) O-C1-6 алкил во кој алкилот е
незадолжително заменет со 1 до 3
супституенти независно селектирани од OH, OC1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, N(RA)RB,
C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA,
S(O)2RA, или S(O)2N(RA)RB,
(6) O-C1-6 халоалкил,
или негова фармацевтски прифатлива сол и (ii)

(7) халоген,

еден или повеќе анти-HIV агенси селектирани
од HIV антивирусни агенси, имуномодулатори и

(8) CN,
(9) NO2,

анти-инфективни агенси, каде што:

(10) N(RA)RB,
(11) C(O)N(RA)RB,

M е CH2, CH2CH2, CH2CH2CH2, CH(CH3),

(12) C(O)RA,
(13) C(O)-C1-6 халоалкил,

C(CH3)2 или C(O)N(RA);
Z е селектиран од групата која што се состои

(14) C(O)ORA,

од: пиридазин, пиридазинон, пиримидин,
пиримидинон, пиразин, пиразинон, триазин и

(15) OC(O)RA,
(16) OC(O)N(RA)RB,

триазинон, секој незадолжително заменет со
еден или повеќе супституенти најмногу до

(17) SRA,
(18) S(O)RA,

максималниот број дозволен со валенцијата

(19) S(O)2RA,
(20) S(O)2N(RA)RB,

селектирани од R4 и R5;
секој R1 е независно селектиран од групата која

(21) N(RA)S(O)2RB,

што се состои од: халоген, CN, NO2, C1-4
алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, OH, O-

(22) N(RA)S(O)2N(RA)RB,
(23) N(RA)C(O)RB,

C1-4 алкил, O-C1-4 халоалкил, N(RA)RB,
C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA,

(24) N(RA)C(O)N(RA)RB,
(25) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB,

SO2RA, SO2N(RA)RB, SO2N(RA)C(O)RB или

(26) N(RA)CO2RB,
(27) N(RC)RD,

C2-4 алкенил заменет со CN;
R2 е селектиран од групата која што се состои

(28) C(O)N(RC)RD,

од:

(29) OC(O)N(RC)RD,
(30) S(O)2N(RC)RD,

(1) H,
(2) C1-6 алкил,

(31) N(RA)S(O)2N(RC)RD,
(32) N(RA)C(O)N(RC)RD,

(3) C1-6 халоалкил,

(33) N(RA)C(O)-C(O)N(RC)RD,
(34) CycA,

(4) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3
супституенти од кои секој е независно OH, O-

(35) -O-CycA,

C1-6 алкил, OC1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(36) ArylA, или
(37) HetA;

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,
N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

R3 е H, C1-6 алкил, халоген, CN, C1-6

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

флуороалкил, OH, O-C1-6 алкил или O-C1-6
халоалкил;

N(RA)C(O)N(RA)RB, или
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R4 и R5 се секој независно селектирани од:

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

(1) H,
(2) C1-6 алкил, C2-6 алкенил или C2-6 алкинил,

N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
CycB, ArylB и HetB,

секој незадолжително заменет со еден или
повеќе супституенти најмногу до максималниот

(6) халоген,
(7) CN,

број дозволен со валенцијата селектирани од
OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

(8) NO2,
(9) N(RA)RB,

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(10) C(O)N(RA)RB,

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,
N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(11) C(O)RA,
(12) C(O)-C1-6 халоалкил,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,
N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(13) C(O)ORA,
(14) OC(O)RA,

CycB, ArylB и HetB,
(3) C1-6 халоалкил незадолжително

(15) OC(O)N(RA)RB,
(16) SRA,

дополнително заменет со еден или повеќе

(17) S(O)RA,

супституенти најмногу до максималниот број
дозволен со валенцијата селектирани од OH,

(18) S(O)2RA,
(19) S(O)2N(RA)RB,

O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(20) N(RA)S(O)2RB,
(21) N(RA)S(O)2N(RA)RB,

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,
N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(22) N(RA)C(O)RB,
(23) N(RA)C(O)N(RA)RB,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

(24) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB,

N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
CycB, ArylB и HetB

(25) N(RA)CO2RB,
(26) N(RC)RD,

(4) O-C1-6 алкил во кој алкилниот дел е
незадолжително заменет со еден или повеќе

(27) C(O)N(RC)RD,
(28) OC(O)N(RC)RD,

супституенти најмногу до максималниот број
дозволен со валенцијата селектирани од OH,

(29) S(O)2N(RC)RD,
(30) N(RA)S(O)2N(RC)RD

O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

(31) N(RA)C(O)N(RC)RD,

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,
S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

(32) N(RA)C(O)-C(O)N(RC)RD,
(33) OH,

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

(34) CycB,
(35) ArylB,

N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
CycB, ArylB и HetB,

(36) HetB,
(37) -J-CycB,

(5) O-C1-6 халоалкил, незадолжително

(38) -J-ArylB, и

дополнително заменет со еден или повеќе
супституенти најмногу до максималниот број

(39) -J-HetB,

дозволен со валенцијата селектирани од OH,
O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

или R4 и R5 на соседни атоми може да бидат
споени заедно со атомите за кои што тие се

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,
S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

прикачени за да формираат фузиониран CycC,
ArylC или HetC;
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CycA, CycB и CycC се независно карбоциклил
кој што е C3-8 циклоалкил, C5-8 циклоалкенил,

(i) од нула до 8 супституенти се секој

или C7-12 бицикличен, заситен или незаситен,
не-ароматичен прстенест систем каде што еден

независно:

прстен е фузиониран за или премостен со
другиот прстен; каде што карбоциклилот е

(1) C1-6 алкил,
(2) C1-6 халоалкил, кој што е незадолжително

незадолжително заменет со вкупно 1 до 6
супституенти, каде што:

заменет со 1 до 3 дополнителни супституенти
од кои секој е независно селектиран од OH, OC1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

(i) од нула до 6 супституенти се секој
независно:

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,
S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

(1) халоген,

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

(2) CN,
(3) C1-6 алкил,

N(RA)C(O)N(RA)RB, или
N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(4) OH,

(3) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3

(5) O-C1-6 алкил,
(6) C1-6 халоалкил,

супституенти од кои секој е независно
селектиран од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6

(7) O-C1-6 халоалкил,
(8) C1-6 алкенил, или

халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB,
C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA,

(9) C1-6 алкенил заменет со CN, и

S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB,
N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB,

(ii) од нула до 2 супституенти се секој

OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или

независно:

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
(4) C2-6 алкенил,

(1) CycQ,
(2) AryQ,

(5) C2-6 алкенил заменет со од 1 до 3
супституенти од кои секој е независно OH, O-

(3) HetQ,
(4) HetR,

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(5) J-CycQ,

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

(6) J-AryQ,
(7) J-HetQ,

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

(8) J-HetR,
(9) C1-6 алкил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

N(RA)C(O)N(RA)RB, или
N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,
(10) C2-6 алкенил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

(6) C2-6 алкинил,
(7) C2-6 алкинил заменет со од 1 до 3

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, или

супституенти од кои секој е независно OH, O-

(11) C2-6 алкинил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,
HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR;

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

ArylA, ArylB и ArylC се независно арил кој што е

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,
N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

незадолжително заменет со вкупно од 1 до 8
супституенти, каде што:

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,
N(RA)C(O)N(RA)RB, или
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N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

или хетероарил кој што е незадолжително

(8) O-C1-6 алкил,

заменет со вкупно од 1 tдоo 8 супституенти,

(9) O-C1-6 халоалкил,
(10) OH,

каде што:

(11) халоген,
(12) CN,

(i) од нула до 8 супституенти се секој
независно:

(13) NO2,
(14) N(RA)RB,

(1) C1-6 алкил,

(15) C(O)N(RA)RB,

(2) C1-6 халоалкил, кој што е незадолжително

(16) C(O)RA,
(17) C(O)-C1-6 халоалкил,

заменет со 1 до 3 дополнителни супституенти
од кои секој е независно селектиран од OH, O-

(18) C(O)ORA,
(19) OC(O)N(RA)RB,

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(20) SRA,
(21) S(O)RA,

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,
N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(22) S(O)2RA,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

(23) S(O)2N(RA)RB,
(24) N(RA)S(O)2RB,

N(RA)C(O)N(RA)RB, или
N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(25) N(RA)S(O)2N(RA)RB,
(26) N(RA)C(O)RB,

(3) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3
супституенти од кои секој е независно

(27) N(RA)C(O)N(RA)RB,
(28) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB, или

селектиран од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6
халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB,

(29) N(RA)CO2RB, и

C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA,

(ii) од нула до 2 супституенти се секој

S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB,
N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB,

независно:

OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или
N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(1) CycQ,
(2) AryQ,

(4) C2-6 алкенил,
(5) C2-6 алкенил заменет со од 1 до 3

(3) HetQ,

супституенти од кои секој е независно OH, O-

(4) HetR,
(5) J-CycQ,

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(6) J-AryQ,
(7) J-HetQ,

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,
N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(8) J-HetR,
(9) C1-6 алкил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,
N(RA)C(O)N(RA)RB, или

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(10) C2-6 алкенил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,
HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, или

(6) C2-6 алкинил,
(7) C2-6 алкинил заменет со од 1 до 3

(11) C2-6 алкинил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,
HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR;

супституенти од кои секој е независно OH, OC1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

HetA, HetB и HetC се независно хетероциклил

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,
S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

21

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(11) C2-6 алкинил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR;

N(RA)C(O)N(RA)RB, или
N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

секој CycQ е независно C3-8 циклоалкил или

(8) O-C1-6 алкил,
(9) O-C1-6 халоалкил,

C5-8 циклоалкенил, каде што циклоалкилот или
циклоалкенилот е незадолжително заменет со

(10) OH,
(11) оксо,

од 1 до 4 супституенти, од кои секој е независно
халоген, C1-6 алкил, OH, OC1-6 алкил, C1-6

(12) халоген,

халоалкил, или O-C1-6 халоалкил;

(13) CN,
(14) NO2,

секој AryQ е независно фенил или нафтил, каде
што фенилот или нафтилот е незадолжително

(15) N(RA)RB,
(16) C(O)N(RA)RB,

заменет со од 1 до 5 супституенти од кои секој
е независно халоген, CN, NO2, C1-6 алкил, C1-6

(17) C(O)RA,
(18) C(O)-C1-6 халоалкил,

халоалкил, OH, OC1-6 алкил, O-C1-6
халоалкил, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA,

(19) C(O)ORA,

CO2RA, SRA, S(O)RA, SO2RA, SO2N(RA)RB,

(20) OC(O)N(RA)RB,
(21) SRA,

или SO2N(RA)C(O)RB;
секој HetQ е независно хетероарил кој што е

(22) S(O)RA,
(23) S(O)2RA,

незадолжително заменет со од 1 до 4
супституенти од кои секој е независно халоген,

(24) S(O)2N(RA)RB,
(25) N(RA)S(O)2RB,

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, OH, O-C1-6 алкил,
O-C1-6 халоалкил, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB,

(26) N(RA)S(O)2N(RA)RB,

C(O)RA, CO2RA, SO2RA, N(RA)C(O)N(RA)RB,

(27) N(RA)C(O)RB,
(28) N(RA)C(O)N(RA)RB,

или N(RA)CO2RB;
секој HetR е независно 4- до 7-член, заситен

(29) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB, или
(30) N(RA)CO2RB, и

или незаситен, не-ароматичен хетероцикличен
прстен кој што содржи најмалку еден

(ii) од нула до 2 супституенти се секој

јаглероден атом и од 1 до 4 хетероатоми
независно селектирани од N, O и S,

независно:

каде што секој S е незадолжително оксидиран

(1) CycQ,

до S(O) или S(O)2, и каде што заситениот или
незаситениот хетероцикличен прстен е

(2) AryQ,
(3) HetQ,

незадолжително заменет со од 1 до 4
супституенти од кои секој е независно халоген,

(4) HetR,
(5) J-CycQ,

CN, C1-6 алкил, OH, оксо, O-C1-6 алкил, C1-6
халоалкил, O-C1-6 халоалкил, C(O)N(RA)RB,

(6) J-AryQ,

C(O)RA, CO2RA, или SO2RA;

(7) J-HetQ,
(8) J-HetR,

секој J е независно:

(9) C1-6 алкил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,
HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,

(i) O,
(ii) S,

(10) C2-6 алкенил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,
HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, или

(iii) S(O),
(iv) S(O)2,
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(v) O-C1-6 алкилен,

секој хетероциклил е независно (i) 4- до 8-член,

(vi) S-C1-6 алкилен,

заситен или незаситен моноцикличен прстен,

(vii) S(O)-C1-6 алкилен,
(viii) S(O)2-C1-6 алкилен,

(ii) 7-до 12-член бицикличен прстенест систем,
или (iii) 10- до 18-член трицикличен прстенест

(ix) N(RA), или
(x) N(RA)-C1-6 алкилен;

систем, каде што секој прстен во (ii) или (iii) е
независен од, фузиониран со, или премостен со

секој RA, RB, RC и RD се независно

другиот прстен или прстени и секој прстен е
заситен или незаситен; каде што

селектирани од H, C1-6 алкил и C3-

моноцикличниот прстен содржи од 1 до 4

6циклоалкил, каде што споменатите C1-6 алкил
и C3-6 циклоалкил се незадолжително

хетероатоми и баланс од јаглеродни атоми;
бицикличниот прстенест систем или

заменети со еден или повеќе супституенти
најмногу до максималниот број дозволен со

трицикличниот прстенест систем содржи од 1
до 8 хетероатоми и баланс од јаглеродни

валенцијата селектирани од групата која што се
состои од: халоген, OH, CN, C1-4 алкокси, C3-6

атоми, каде што еден или повеќе од прстените
содржи еден или повеќе од хетероатомите;

циклоалкил и фенил;

каде што хетероатомите се селектирани од N,

или алтернативно секој пар од RC и RD заедно
со азотот за кој што тие два се прикачени

O и S; и каде што кое било од едниот или
повеќето од азотниот и сулфурниот хетероатом

формираат 4- до 7-член заситен или мононезаситен прстен кој што незадолжително

е незадолжително оксидиран, и кое било од
едниот или повеќето од азотните хетероатоми е

содржи хетероатом во дополнение на N за кој
што RC и RD се прикачени, каде што

незадолжително кватернизиран;
секој хетероарил е независно (i) 5- или 6-член

дополнителниот хетероатом е селектиран од N,

хетероароматичен прстен кој што содржи од 1

O, и S; каде што прстенот е незадолжително
заменет со 1 или 2 супституенти од кои секој е

до 4 хетероатоми независно селектирани од N,
O и S, каде што секој N е незадолжително во

независно C1-6 алкил, C(O)RA, C(O)ORA,
C(O)N(RA)RB, или S(O)2RA; и каде што

форма на оксид, или (ii) 9- или 10-член
хетеробицикличен, фузиониран прстенест

незадолжителниот S во прстенот е
незадолжително во форма на S(O) или S(O)2

систем кој што содржи од 1 до 6 хетероатоми
независно селектирани од N, O и S, каде што

секој арил е независно (i) фенил, (ii) 9- или 10-

едниот или двата од прстените содржат еден

член бицикличен, фузиониран карбоцикличен
прстенест систем во кој што најмалку еден

или повеќе од хетероатомите, најмалку еден
прстен е ароматичен, секој N е незадолжително

прстен е ароматичен, или (iii) 11- до 14-член
трицикличен, фузиониран карбоцикличен

во форма на оксид, и секој S во еден прстен кој
што не е ароматичен е незадолжително S(O)

прстенест систем во кој што најмалку еден
прстен е ароматичен;

или S(O)2.
има уште 10 патентни барања

(51) E 01B 26/00, B 61L 9/04, B 61L 23/06, B

(96) 04/04/2017 EP17164777.9

61L 29/28
(11) 10343

(13) Т1

(97) 13/11/2019 EP3251916
(73) Rooks, Marco Gerardus Nilantstraat 112

(21) 2020/34

(22) 15/01/2020

7415 TH Deventer, NL

(45) 31/07/2020

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

(30) 1041906 03/06/2016 NL
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

монтирање (7) барем делумно одговара на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

закривениот дел од формата на попречниот

(72) Rooks, Marco Gerardus
(54) ПОДОБРЕНИ ТЕЛА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ

пресек на шината (100), така што куќиштето (2)
може да биде прицврстено на начин што

НА ДЕЛ ОД КОЛОСЕК НА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ПРУГА

одговара на неговата форма барем во
закривениот дел од шината (100), а телота за

СО ШИНИ ОД ТИПОТ I

осветлување (1) има средства за монтирање за
монтирање на телота за осветлување (1) на

(57) 1 Тело за осветлување (1) за осветлување

шината (100), каде што средствата за

на дел од колосек на железничка пруга со шини
од I-тип (100), кое што тело за осветлување (1)

монтирање имаат еден или повеќе држачи за
монтирање (8) за да можат со отпуштање да го

е поставено за приклучувње на шина (100),
каде што телото за осветлување (1) се состои

спојат телото за осветлување (1) со шината
(100), каде што е поставен првиот крај на

од издолжено куќиште (2), кое што куќиште (2)
има површина за монтирање (7), која што е

држачите за монтирање (8) за прицврстување
за долната страна на подножјето (103) на

наместена за прицврстување за телото (102) на

шината (100) и втор крај на држачите за

шина (100) во правец на должината на шината
(100),

монтирање (8) кој што има аголен дел кој што
стапува во контакт со долната страна на

низа на елементи кои што емитуваат светлина
(4) кои што се распределени во правец на

куќиштето (2) кога телото за осветлување (1) е
прицврстено за шината (100) за туркање на

должината над куќиштето (2) и средства за
поврзување со струја за поврзување на телота

телото за осветлување (1) кон делот од шината
(100) кој што го има, гледано во пресек,

за осветлување (1) со средствата за

закривениот дел и каде што формата на

напојување, за напојување со струја на
елементите за емитување на светлина (4),

попречниот пресек на површината за
монтирање (7) барем делумно одговара на

што се карактеризира со тоа што формата на
попречниот пресек на површината за

предниот дел (101) на шината (100).
има уште 10 патентни барања
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оксидација, кадешто составот е емулзија за
интравенска администрација којашто содржи:

(51) A 01N 43/90, A 61K 31/519
(11) 10344
(13) Т1
(21) 2020/35

(22) 15/01/2020

(45) 31/07/2020
(30) 20080085594P 01/08/2008 US and
20080093810P 03/09/2008 US
(96) 30/07/2009 EP09803270.9
(97) 27/11/2019 EP2320739
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo,
26/A 43122 Parma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MOTHERAM, Rajeshwar; KRISHNA, Gopal
and MIN, Ding
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ И ПОСТАПКИ
ЗА СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА ИСТИТЕ

0.5 mg по mL на клевидипин или негова
фармацевтска прифатлива сол,

(57) 1 Постапка за добивање на фармацевтски

глицерин,

20% масло од зрно од соја,

состав којшто е стабилизиран против
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прочистени фосфолипиди од жочка од јајце,

во смесата на клевидипин и масло од зрно од

вода и

соја;

натриум хидроксид,
кадешто постапката ги содржи чекорите на:

(g) мешање на водената фаза и маслената
фаза за да се формира емулзија;

(a) дистрибуција на вода за инјекции во садот

(h) прилагодување на pH со 1N натриум
хидроксид на pH од 6.0 до 8.8; и

за мешање на 74°C до 78°C;
(b) додавање на глицерин во водата и ладење

(i) хомогенизирање на емулзијата на притисок
од 500/8000psi на температура од 50 °C до 55

на крајната водена фаза до 60 °C до 70 °C;

°C; и кадешто

(c) дистрибуција на масло од зрно од соја во
сад за растворање за да се формира маслена

oксидацијата на составот е минимизирана со
редуцирање на количината на изложување на

фаза;
(d) мешање и загревање на масло од зрно од

светлина за време на производството и
постапката на чување, при што количината на

соја од 70 °C до 82 °C;
(e) додавање на клевидипин во смесата на

H324/78 којшто ја има следната формула:

масло од зрно од соја и загревање на 78 °C до

е помалку од или еднаква на околу 0.2% на

82 °C;
(f) додавање на фосфолипиди од жочка од јајце

тежина по тежина од база на клевидипин.
има уште 7 патентни барања

26

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(51) E 04C 2/08, E 04D 3/16, E 04D 3/30, E 04F

и заштита на згради, со најмалку една страна

13/12, C 22C 18/02, C 22C 18/00, C 22F 1/16

со шара со оптичка рефлективност која варира

(11) 10345
(21) 2020/36

(13) Т1
(22) 16/01/2020

од регија до регија од страната, назначено со
тоа што:

(45) 31/07/2020
(30) 13290265 31/10/2013 EP

региите се со произволна форма, со
димензии, мерено помеѓу максималната и

(96) 31/10/2014 EP14792523.4
(97) 13/11/2019 EP3063306
(73) Umicore Building Products France

минималната вредност од рефлексивната
мапа, во опсег од 0.1 mm до 10 cm; и

Les Mercuriales,Tour du Ponant 40Rue Jean
Jaurès 93176 Bagnolet, FR

покривката во било кој правец на проценка,
претставува спектрална рефлексивност, која

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

според ISO 7668, има девијација на РМС од
повеќе од 3 светлосни единици и/или дефузна

(72) MANOV, Stephan and BISSERY, Christophe
(54) ПОКРИВКА СО ШАРА СО НАНАЕСЕН

рефлективност, која според ISO 7724/1 има
девијација на РМС од повеќе од 0.2.

СЛОЈ ОД ЦИНК

има уште 5 патентни барања

-

оптичката рефлективност, мерена низ

(57) 1 Покривка со нанесен слој од цинк
отпорен на надворешни влијанија за покривање

(51) A 61K 31/4A 61K 31/4745, A 61P 35/00
(11) 10346
(13) Т1

(72) BRÜNNER, Nils, Aage; CHRISTOPHERSEN,
Palle; STENVANG, Jan; LICHTENBERG, Jens

(21) 2020/37

and THOUGAARD, Annemette
(54) КОМБИНИРАН ТРЕТМАН НА КАНЦЕР

(22) 17/01/2020
(45) 31/07/2020

(57) 1 Модулатор на VRAC со формула I

(30) 201670325 17/05/2016 DK
(96) 17/05/2017 EP17726573.3
(97) 06/11/2019 EP3458052
(73) Scandion Oncology A/S Fruebjergvej 3
2100 Copenhagen Ø, DK
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

или негова фармацевтски прифатлива сол, и
третман
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третирање на канцер, каде што третманот

метаболит

против канцер е инхибитор на топоизомераза I

има уште 14 патентни барања

селектиран

од

иринотекан,

негов

SN-38,

или

топотекан.

активен

(51) A 61K 31/08, A 61K 31/352, A 61K 31/395, A
61K 31/4164, A 61K 31/426, A 61K 31/437, A 61K

(57) 1 Рифаксимин за употреба во
намалување на ризикот од продорни епизоди

31/4439, A 61K 31/606, A 61K 31/7016, A 61K
31/785, A 61K 38/14, A 61K 38/3A 61K 45/06, A

на хепатална енцефалопатија кај субјект којшто
страда од ХЕ или кај субјект со ризик од ХЕ,

61P 25/28

- кадешто Conn (Кон) резултат и астериксис

(11) 10347
(21) 2020/38

(13) Т1
(22) 17/01/2020

резултат е покачен за една оценка секој или
покачувањето на Conn резултатот од 0 или 1 до

(45) 31/07/2020
(30) 20080102349P 02/10/2008 US

2 или повеќе е показател за продорна епизода,
- и кадешто рифаксимин е орално

(96) 02/10/2009 EP09818544.0
(97) 11/12/2019 EP2350096
(73) Salix Pharmaceuticals, Ltd. 400 Somerset

администриран дневно за период од барем 168
денови и кадешто 550 mg од рифаксимин е

Corporate Blvd., Bridgewater, NJ 08807, US

(BID) или кадешто 275 mg рифаксимин е
администриран кај субјектот четири пати на ден

администриран кај субјектот два пати дневно

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FORBES, William
(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ХЕПАТАЛНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА

и кадешто лактулоза е администрирана како
истовремена терапија.
има уште 2 патентни барања
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производство на гуми;

(51) B 29C 33/30, B 29D 30/72
(11) 10348

(13) Т1

(21) 2020/40

(22) 20/01/2020

- алати за магнетно поврзување (4) поставени
на површините на приклучоците (2) кои што се

(45) 31/07/2020
(30) 16754575.5 16/06/2016 EP
(96) 16/06/2016 EP16754575.5

користат за обележување на гумите, кои што
стапуваат во контакт со калапот (1) и / или во

(97) 08/01/2020 EP3471940
(73) Sürücü,Mehmet Vezirçiftligi Mahallesi

процепите на приклучокот (3) во структурата на
калапот (1) и кои што обезбедуваат

Fatih Caddesi Köroglu Sokak No:20

поставување и фиксирање на споменатите

Basiskele/Kocaeli, TR
(74) Друштво за застапување од областа на

приклучоци (2) во споменатите процепи (3) на
калапот (1)

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

и
- механизам за туркање на приклучоците (2),

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Sürücü,Mehmet
(54) СИСТЕМ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ СО

кои што се фиксирани во процепите (3) во
структурата на калапот (1) со помош на

МАГНЕТНА ВРСКА
(57) 1 Систем за приклучување со магнетна

одреден степен и на овој начин ослободувајќи
ги од магнетнта врска (4),

врска кој што се користи за обележување на
страничните ѕидови на гумата во рамките на

каде што механизмот за туркање содржи:

споменатата магнетна врска (4), нанадвор до

еден калап за производство во секторот за
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- најмалку еден клин за туркање (5) во

(3) да се движи кон приклучокот (2) и / или

споменатиот процеп (3) и / или во рамките на

клипот за туркање (5) во рамките на

структурата на споменатиот приклучок (2)
и

структурата на приклучокот (2) да се движи кон
процепот (3), кој што може да се контролира

вратило (6) или назабен систем кој што
овозможува клипот за туркање (5) во процепот

надвор од калапот (1).
има уште 3 патентни барања

(51) B 01D 53/22, B 01D 61/36, B 01D 71/06, C
08J 7/04, C 09D 101/12, C 09D 171/10

(54) МЕШАНИ МЕМБРАНИ ЗА ТРАНСПОРТ
НА ВОДЕНА ПАРЕА

(11) 10349

(13) Т1

И МЕТОДИ ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА

(21) 2020/42

(22) 20/01/2020

(57) 1 Мембрана за транспорт на водена пареа
која што содржи микропорозна подлога и

(45) 31/07/2020
(30) 201462012533P 16/06/2014 US
(96) 16/06/2015 EP15809009.2

воздушен непропустлив селективен слој
обложен на првата површина на подлогата за

(97) 23/10/2019 EP3154667
(73) Core Energy Recovery Solutions Inc.

да се формира во суштина не-порозен филм
врз неа, при што селективниот слој содржи

1455 East Georgia Street Vancouver BC V5L 2

сулфониран полиетер етер кетон (sPEEK) и

A9, CA
(74) Друштво за застапување од областа на

целулозен ацетат (CA) во сооднос sPEEK: CA
(wt.: wt). во распон од 7:3 до 2:3, каде што

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

содржината на ацетил на CA e во распон од
20% до 62%, степенот на сулфонација на

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HUIZING, Ryan Nicholas; CHEN, Hao and

sPEEK e во распон од 23% до 100%, а
селективниот слој има дебелина од помалку од

WONG, Frankie Kin Bong

5 микрони.
има уште 14 патентни барања
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(51) C 07K 16/28, C 07K 17/00, A 61K 39/395, A

(72) Thudium, Kent B.; Korman, Alan J.; Leblanc,

61K 39/00, A 61K 51/10
(11) 10350

(13) Т1

(21) 2020/43

(22) 20/01/2020

Heidi; Yamanaka, Mark; Selby, Mark and Zens,
Kyra, D.
(54) Хумани антитела кои го врзуваат ген-3
за лимфоцитна активација (LAG-3) и нивна
употреба

(45) 31/07/2020
(30) 188548P 11/08/2008 US
(96) 11/08/2009 EP15156647.8
(97) 06/11/2019 EP2905030
(73) E. R. Squibb & Sons, L.L.C. Route 206 and
Province Line Road Princeton, NJ 08540, US

(57) 1 Изолирано хумано моноклонално
антитело, или негов антиген-сврзувачки дел, кој

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

содржи аминокиселинска секвенца со SEQ ID

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

NO: 77.
има уште 16 патентни барања

сврзува хуман Лимфоцит-активирачки ген 3
(LAG-3) и сврзува епитоп на хуман LAG-3 кој
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(51) B 28B 19/00, B 29B 7/76, B 29B 7/74
(11) 10351
(21) 2020/44

LORING, Curt; WITTBOLD, James and RAGO,

(13) Т1
(22) 20/01/2020

William
(54) РАЗДЕЛУВАЧ НА ТЕК ЗА СПОЈУВАЧКИ

(45) 31/07/2020
(30) 201161550827 P 24/10/2011 US;

ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ

201161550857 P 24/10/2011 US and

состои од:

20161550873 P 24/10/2011 US
(96) 24/10/2012 EP12788364.3

влезен канал (202, 502) вклучувајќи влезен крај

(97) 04/12/2019 EP2771156
(73) United States Gypsum Company 550 West

(203) и крај на спојот (205), влезниот канал
(202) е сместен по главната оска на проток (75)

Adams Street Chicago, IL 60661-3676, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

што се протега помеѓу влезниот крај (203) и
крајот на спојот (205), влезниот крајот (203) што

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

дефинира отворање на влез (207), крај на

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) LI, Alfred; LEE, Chris C.; CHAN, Cesar;

спојот (205) што ги дефинира отворите за
првото и второто спојување (209, 211), првото

SCHENCK, Ronald; SONG, Weixin David;

отворање на спојот (209) е сместено во

(57) 1 Разделувач на тек (200, 400, 500) кој се
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просторна врска со отворот на вториот спој

ограничување на протокот (235) во влезниот

(211), влезниот канал (202, 502) дефинира

премин (231) соседниот дел за спојување (210),

влезен премин (231) што се протега помеѓу
влезниот отвор (207) и отворите за првото и

контурниот дел (208) кој го дефинира првиот и
вториот водечки канал (218, 220),

второто спојување (209, 211);
прв излезен канал (204, 504) во флуидна

ограничувањето на протокот (235)
странично помеѓу првиот и вториот водечки

комуникација со првиот отвор на спојот (209) од
влезниот канал (202, 502), првиот излезен

канал (218, 220) долж попречната оска (60, 85)
значително нормален на оската на главниот тек

канал (204, 504), вклучувајќи крај за празнење

(75), првиот и вториот водечки канал (218, 220)

(215) кој го дефинира првиот отвор за празнење
(217);

секој има пресек поголем од пресекот на
ограничувањето на протокот (235),

втор канал за излез (206) во флуидна
комуникација со вториот отвор на спојот (211)

ограничувањето на протокот (235) има
максимална висина (H1) по оска на висина (95),

од влезниот канал (202), вториот излезен канал
(206, 506) вклучува крај за празнење (225) што

оската на висината (95) е нормална и на
главната оска на проток (75) и попречната оска

дефинира втор отвор за празнење (227); и дел

(85), и првиот и вториот водечки канал (218,

од спојот (210) сместен на крајот од спојот (205)
на влезниот канал (202, 502), делот за спојот

220) имаат максимална висина (H2, H3) по
должината на оската на висината (95) што е

(210) сместен меѓу првиот отвор на спојот (209)
и вториот отвор на спојот (211);

поголема од максималната висина (H1) на
ограничувањето на протокот (235).

при што влезниот канал (202, 502) вклучува
контуриран дел (208) што дефинира

има уште 19 патентни барања

33

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

Патенти / Patentat

овозможување печка со када опремена

(51) H 01M 10/54, C 22B 26/12, C 22B 7/00, C

-

22B 9/00, C 22B 23/02, C 22B 5/04

со средства за инјектирање O2;

(11) 10352
(21) 2020/45

(13) Т1
(22) 20/01/2020

овозможување металуршко напојување
кое содржи Li-ion батерии, и најмалку 15 %

(45) 31/07/2020
(30) 20090012195 25/09/2009 EP and

според тежината на создавачите на згура, при
што наведените создавачи на згура содржат

20090272529P 05/10/2009 US
(96) 24/09/2010 EP10760608.9

CaO;
-

(97) 06/11/2019 EP2480697
(73) Umicore Rue du Marais 31 1000 Brussels,
BE

напојување во печката додека се инјектира O2,

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

одделување на згурата од металната
фаза со помош на одвојување;

(72) VERSCHEURE,Karel; CAMPFORTS, Mieke
and VAN CAMP, Maurits
(54) ПРОЦЕС НА ТОПЕЊЕ ЗА

карактеристичен по тоа што процесот
работи во автогени услови преку овозможување

ВАЛОРИЗАЦИЈА НА МЕТАЛИ ОД LI-ION
БАТЕРИИ

од маталуршкото напојување, поголем или
еднаков на 153 % -3,5 (Al% + 0,6 C%), при што

(57) 1 Процес за обнова на Co од Li-ion
батерии, кои исто така содржат Al и C, кој се

Al% и C% го претставуваат % на тежината на Al
и C во батериите.

состои од следните чекори:

има уште 3 патентни барања

(51) A 61M 39/20, A 61M 5/32, A 61M 5/158, A

(57) 1 Медицински уред за испорака за

61M 39/28
(11) 10353

(13) Т1

испорачување медицинска супстанција во
телото на корисник, што содржи:

(21) 2020/46

(22) 21/01/2020

склоплива главчина (18) што има лево крило

воведување на наведеното металуршко

кадешто најмалку дел од Co се редуцира и
собира во метална фаза;

дел на Li-ion батерии, изразен како % на тежина

(45) 31/07/2020
(30) 201461971966 P 28/03/2014 US

(20) и десно крило (22), главчината е прикачена
на еден крај за цевка (16), и прикаченa на

(96) 25/03/2015 EP15715591.2
(97) 30/10/2019 EP3122404
(73) Baxalta Incorporated and Baxalta GmbH
1200 Lakeside Drive, Bannockburn, IL 60015,

спротивен крај за игла (28); и
каде што во барем едно прво ребро (32) е

US and Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark,

крило, така што кога крилата се склопени назад

Opfikon, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

подалеку од иглата и притиснати заедно,
првото и второто ребро спречуваат

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) DHYANI, Tejas; YARDIMCI, Atif Mehmet;

искривување и/или лизгање на крилата едно во
однос на друго за време на вметнување на

TAN, Aaron; MITCHELL, Nathan; JEDRZEJEK,
Eric and KANUGA, Chinmay
(54) УРЕД ЗА ПОТКОЖНА ИНФУЗИЈА ЗА

иглата во кожата на корисник, со што се
спречува кршење на иглата поради непожелно

ИНЈЕКТИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИ СУПСТАНЦИИ

каде што барем едното прво ребро (32) е

распоредено на левото крило и барем едно
второ ребро (34) е распоредено на десното

движење на крилата, и
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поставено паралелно од централен дел (38) на

регион (44) на иглата е малку свиткан на

главчината (18) на прво претходно одредено

претходно одреден радиус на искривување,

растојание, и барем едното второ ребро (34) е
поставено паралелно на централниот дел на

така што средниот-регион опкружува потпорен
регион (46) лоциран на надворешен крај на

второ претходно одредено растојание, првото
растојание е различно од второто растојание;

главчината, и каде што средниот-регион (44) на
иглата се витка постепено под агол од 45 до 90

каде што иглата (28) има тенок цилиндричен
ѕид конфигуриран за сместување на

степени, така што потпорниот регион (46) се
потпира на свитканиот среден-регион на иглата.

медицинската супстанција, каде што среден-

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 31/194, A 61K 31/197, A 61K 31/216,
A 61K 31/22A 61K 31/225, A 61K 31/40A 61K

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

9/00, A 61K 31/4A 61K 45/06, A 61P 9/10, A 61P
9/12

(72) SHI, Victor Chengwei; LEFKOWITZ, Martin
and RIZKALA, Adel Remond
(54) НОВА УПОТРЕБА

(11) 10354
(21) 2020/47

(13) Т1
(22) 21/01/2020

(57) 1 Медикамент што содржи
a) терапевтски ефективна количина од

(45) 31/07/2020
(30) 201461972933 P 31/03/2014 US and
PCT/US2013/056680 26/08/2013 US

соединението тринатриум [3-((1S,3R)-1бифенил-4-илметил-3-етоксикарбонил-1-

(96) 26/08/2014 EP14761702.1
(97) 30/10/2019 EP3038654
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,
CH

бутилкарбамоил)пропионат-(S)-3'-метил-2'(пентаноил{2"-(тетразол-5-илат)бифенил-4'илметил}амино)бутират]хемипентахидрат
(LCZ696)
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или

за употреба при намалување на

б) комбинација што содржи терапевтски

стапката на ризик на кардиоваскуларна смрт

ефективна количина со 1:1 моларен однос на
индивидуалните соединенија

и/или хоспитализации поради срцева слабост
кај човечки пациент кој страда од хронична

(и) валсартан или негова фармацевтски
прифатлива сол; и

срцева слабост класифицирана како NYHA
класа II, III или IV и систолна дисфункција.

(ии) сакубитрил или негова
фармацевтски прифатлива сол,

има уште 22 патентни барања

(51) H 05H 3/02, G 21B 1/03, G 21B 1/15, G 21K

(57) 1 Нерезонантен неутрализатор на

1/14
(11) 10355

(13) Т1

фотони (10) за инјектори на неутрални снопови
кој се состои од прво и второ огледало (30,20)

(21) 2020/48

(22) 21/01/2020

со огледални површини поставени една
наспроти друга формирајќи стапица за фотони,

(45) 31/07/2020
(30) 2014146574 15/01/2014 RU

каде што огледалната површина на првото

(96) 18/11/2015 EP15860465.2
(97) 15/01/2020 EP3221865
(73) TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling
Foothill Ranch, CA 92610, US

огледало е конкавна, а огледалната површина
на второто огледало (20) е рамна, и се

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

вклучувајќи централно огледало (32) и прво и
второ надворешно огледало (34) споени со

(72) BURDAKOV, Alexander V.; IVANOV,

централното огледало, - каде што централното

Alexandr A. and POPOV, Sergey S.
(54) НЕУТРАЛИЗАТОР НА ФОТОНИ И

огледало (32) е во цилиндрична форма, а
надворешните огледала (34) во конусна форма.

ИНЈЕКТОР НА НЕУТРАЛНИ СНОПОВИ ШТО
НЕУТРАЛИЗАТОРОТ ГИ КОРИСТИ

има уште 4 патентни барања

(51) A 61K 31/724, A 61K 38/26, A 61K 9/14, A
61P 3/00

(96) 16/02/2016 EP16710352.2
(97) 05/01/2020 EP3258919
(73) Eli Lilly and Company Lilly Corporate
Center Indianapolis, IN 46285, US

(11) 10356
(21) 2020/49

карактеризираат по тоа што првото огледало
(30) се состои од група огледала (32,34)

(13) Т1
(22) 21/01/2020

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

(45) 31/07/2020
(30) 201562117031P 17/02/2015 US
36
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(72) MANTRIPRAGADA,Sankaram B.; PICHE,

додецилфосфохолин, кадешто барем дел од

Claude A. and VAN BETSBRUGGE, Jo Jan Filip
(54) НАЗАЛНИ ПРАШКАСТИ ФОРМУЛАЦИИ
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ХИПОГЛИКЕМИЈА

прашокот е присутен во фаза којашто се

(57) 1 Прашкаст состав којшто содржи глукагон
(SEQ ID NO:1), β-циклодекстрин, и

зраци.
има уште 13 патентни барања

(51) A 01N 37/18, A 61K 47/10, A 61K 47/12, A
61K 38/12, A 61K 47/18, A 61K 47/26, A 61K

(54) ДОЗЕН РЕЖИМ ЗА СОЕДИНЕНИЕ ОД
КЛАСА НА ЕХИНОКАНДИН

9/00, A 61K 9/08, A 61P 31/10

(57) 1 Воден раствор кој содржи соединение

(11) 10357
(21) 2020/50

карактеризира со XRPD мезопик како што е
определено со прашкаста дифракција со x-

(13) Т1
(22) 22/01/2020

22 кое ја има формулата

(45) 31/07/2020
(30) 201261612676P 19/03/2012 US and
201261707142P 28/09/2012 US
(96) 14/03/2013 EP13764974.5
(97) 20/11/2019 EP2827710
(73) CIDARA THERAPEUTICS, INC. 6310 Nancy
Ridge Drive Suite 101 San Diego CA 9212US
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) RADHAKRISHNAN, Balasingam; JAMES,
Kenneth, Duke; VAIDYA, Anuradha and POLOWY,
Karen
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или негова фармацевтски прифатлива сол за

раствор се администрира субкутано, во

употреба во постапка за лекување на габична

количина доволна за лекување на наведената

инфекција кај субјект, при што споменатиот
воден раствор се администрира на субјектот во

габична инфекција и при што споменатиот
воден раствор се администрира во интервал од

форма на интравенска инфузија, интравенски
болус, или каде што споменатиот воден

една доза неделно.
има уште 10 патентни барања
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(51) C 07D 213/803, C 07D 213/79, C 07D
213/8A 61K 31/4418, A 61P 9/00, A 61P 27/02, A

во која А претставува прстен избран помеѓу:

61P 19/00, A 61P 35/00
(11) 10358

(13) Т1

2-флуорофенил, 3-флуорофенил, 4-

(21) 2020/51

(22) 24/01/2020

флуорофенил, 2,3-дифлуорофенил, 3,4дифлуоро-фенил, 3,5-дифлуорофенил, 2-

(45) 31/07/2020
(30) 201161493536P 06/06/2011 US
(96) 05/06/2012 EP17191362.7

хлорофенил, 3-хлорофенил, 4-хлорофенил, 2,3дихлорофенил, 3,4-дихфлорофенил, 2-

(97) 11/12/2019 EP3290404
(73) Akebia Therapeutics Inc. 245 First Street,
Suite 1100 Cambridge, MA 02142, US

бромофенил, 3-бромофенил, 4-бромо-фенил,

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

2,4,5-трифлуорофенил, 2,4,6-трифлуорофенил,
2,4- дихлорофенил, 2,5-дихлорофенил, 2,6-

Скопје
(72) LANTHIER, Christopher, M.; GORIN, Boris;

дихлорофенил, 3,4-дихлорофенил, 2,3,4трифлорофенил, 2,3,5-трифлорофенил, 2,3,6-

OUDENES, Jan; DIXON, Craig, Edward; COPP,

трихфлорофенил, 2,4,5-трихфлорофенил, 3,4,5-

James, Densmore; JANUSZ, John, Michael and
LU, Alan, Qingbo
(54) ДЕРИВАТИ 5-((ХАЛОФЕНИЛ)-3-ХАЛОПИРИДИН-2-ИЛ)- НА НИТРИЛИ КАКО

трихлоро-фенил, 2,4,6-трихлорофенил, 2хлоро-3-метилфенил, 2-хлоро-4-метилфенил, 2-

ИНТЕРМЕДИЈАРИ ВО ПРИГОТВУВАЊЕ НА
ДЕРИВАТИ [(5-(ХАЛОФЕНИЛ)-3-

3-хлоро-5-метилфенил, 3-хлоро-6-метилфенил, 2-флуоро-3-метилфенил, 2-флуоро-4-

ХИДРОКСИПИРИДИН-2-КАРБОНИЛ)-АМИНО]

метилфенил, 2-флуоро-5-метилфенил, 2-

НА АЛКАНСКA КИСЕЛИНА

флуоро-6-метилфенил, 3-флуоро-2метилфенил, 3-флуоро-4-метилфенил, 3-

3,5-дихлорофенил 2,3,4-трифлуорофенил,
2,3,5- трифлуорофенил, 2,3,6-трифлуорофенил,

хлоро-5-метилфенил, 2- хлоро - 6 метилфенил,
3-хлоро-2-метилфенил, 3-хлоро-4-метилфенил,

(57) 1 Соединение на формула:

флуоро-5-метилфенил, и 3-флуоро-6метилфенил;
Z независно претставува хлор или бром; a
R10 e одсатен
има уште 8 патентни барања
или негова фармацевтски прифатена сол,
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(54) ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ GD2 НА

(51) A 61K 39/395, A 61K 39/00
(11) 10359
(21) 2020/52

(13) Т1
(22) 24/01/2020

ПОЗИТИВЕН КАНЦЕР

(45) 31/07/2020

невробластоми кај хуман пациент кој има

(57) 1 Препарат за лекување на

(30) 20132834000 21/11/2013 CA; 20130193953
21/11/2013 EP; 201314086696 21/11/2013 US

спомнат невробластом, при што:

and 201414182776 18/02/2014 US
(96) 21/11/2014 EP14802642.0

(a) препаратот опфаќа
моноклонално антитело призведено во CHO

(97) 25/12/2019 EP3071220
(73) Apeiron Biologics AG Campus-Vienna-

клетки, и кој опфаќа лесен ланец SEQ ID N0:3 и
тежок ланец SEQ ID N0:4 (ch14.18/CHO);

Biocenter 5 1030 Wien, AT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,

(b) препаратот на пациентот треба
да се даде без придружно давање IL-2 во рамка

Скопје
(72) LOIBNER, Hans; MUTSCHLECHNER, Oliver;

на истиот циклус за лекување ;
(c) ch14.18/CHO антитело на

LADENSTEIN, Ruth and KLIER, Isabel
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пациентот се дава како континуална инфузија

(d) ch14.18/CHO антитело треба да

во текот на 24 часа на ден во текот на 10

се даде во дневна доза од 5 дo 15 mg/m2 /ден

последователни дена по циклусот; и

и во вкупна доза од 50 дo 150 mg/m2/ циклус.
има уште 8 патентни барања

(51) C 11B 1/10, C 11C 3/00, C 11C 1/02, A 23L

(30) 20100050646 29/01/2010 FR and

33/105, A 23L 33/10, A 61K 8/92, A 61K 8/97, A
61Q 19/00

20110050681 28/01/2011 FR
(96) 31/01/2011 EP11701288.0

(11) 10360
(21) 2020/53

(13) Т1
(22) 24/01/2020

(97) 27/11/2019 EP2528458
(73) Minafin Fonds Jean Pâques 8 1435 Mont-

(45) 31/07/2020

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

- eкстракција на цврсто/течно на најмалку една

Скопје
(72) SAUNOIS, Alex; LEGRAND, Jacques and

цврста билна материја или микроорганизам со
употреба на првиот систем на растворувачи кој

MERCIER, Eglantine
(54) ЕКСТРАКЦИЈА НА ЦВРСТО/TЕЧНО

опфаќа:
• содржина на метилтетрахидрофуран (MeTHF)

(57) 1 Постапка на екстракција на цврсто/течно
на некое масло или некој путер кој што е

oд најмалку vol.% во однос на вкупниот волумен
на систем на растворувачите,

содржан во најмалку една цврста билна

- раздвојување на фракцијата која што ги

материја или микроорганизмот, кој што ја
вклучува најмалку следната фаза:

опфаќа маслото или путерот.
има уште 9 патентни барања

(51) A 61K 31/585, A 61K 9/22, A 61P 15/18
(11) 10361
(13) Т1

без било каков естроген, и

(21) 2020/54

(b) секоја дневна активна дозна единица се

(22) 24/01/2020

(45) 31/07/2020
(30) 20100305708 29/06/2010 EP and

состои од контрацептивни композиции
погодни за орално давање која опфаќа

20100368396P 28/07/2010 US
(96) 28/06/2011 EP11727985.1

дроспиренон, при што дроспиренон поседува
d50 големина на честичка во опсег од 10 µm дo

(97) 25/12/2019 EP2588114
(73) Laboratorios Leon Farma SA c/La Vallina

60 µm, така што:

s/n-Poligono Industrial Navatejera

(i) најповеќе 50% дроспиренон во првично

Villaquilambre 24008 Leon, ES
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

присатна во наведена дневна единична доза
се раствора во рок од 30 минути и

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

(ii) најмалку 50% од наведениот дроспиренон

(72) PERRIN, Philippe; VELADA, José and
DROUIN, Dominique
(54) ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА КОЈА

се раствора во временски опсег од 3 часа дo 4
часа,

ОПФАЌА ДРОСПИРЕНОН И
КОНТРАЦЕПТИВЕН КОМПЛЕТ

кога дневна активна дозна единица се
подложува на in vitro тест за растворување

(57) 1 Контрацептивен комплет кој опфаќа
една или повеќе единици на пакување, при што

според USP XXIII постапка на палети, при што
проценти на дроспиренон се поврзан со

секоја единица на пакување опфаќа 21 дo 28
дневно активни дозирачки единици и при што

количина на дроспиренон кој првично е
присатен во наведената дневна активна дозна
единица

(a) количина на дроспиренон во секоја дневно
активна дозна единица изнесува најмалку 2 mg,

има уште 14 патентни барања
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опфаќа чекорите на:
a) обезбедување на обезмастена смола од

(51) C 07C 67/56, C 07C 67/58, C 07C 69/618, C
07C 69/92, C 07J 53/00, C 07J 71/00
(11) 10362

(13) Т1

гуајуле и/или од типот гуајуле;

(21) 2020/55

(22) 24/01/2020

b) подложување на споменатата обезмастена
смола на поделба на течно-течент тип со

(45) 31/07/2020
(30) UB20152746 31/07/2015 IT
(96) 29/07/2016 EP16757959.8

растворувачи меѓусебно немешливи добивајќи
аполарен екстракт кој ги содржи изопренските

(97) 06/11/2019 EP3328874
(73) Versalis S.p.A. Piazza Boldrini 1 20097 San

конституенти гуајулин A, гуајулин B и
аргентатин B; и поларен екстракт кој ги содржи

Donato Milanese (MI), IT

изопренските конституенти аргентатин A,

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

аргентатин C и аргентатин D; и
c) одвојување на најмалку еден изопренски

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) QUERCI, Cecilia; DEL PRETE, Danilo;

конституент од споменатиот поларен екстракт
и/или од споменатиот така добиениот аполарен

CALDARARO, Maria and GIROTTI, Gianni
(54) МЕТОД ЗА РАЗДЕЛУВАЊЕ НА

екстракт, каде што чекорот c) содржи чекор во
кој споменатиот поларен екстракт е подложен

ИЗОПРЕНСКИ КОНСТИТУЕНТИ НА ГУАЈУЛЕ

на поделба на течно-течен тип со растворувачи

(57) 1 Метод за одвојување на најмалку еден
изопренски конституент од смола на гуајуле

меѓусебно немешливи и/или чекор во кој
споменатиот аполарен екстракт е подложен на

и/или од растение од типот гуајуле кој ги
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поделба на цврсто-течен тип.

има уште 19 патентни барања

(51) B 01D 53/32, B 03C 3/09, B 03C 3/47, B 03C

Jacoba and DE HAAR,Johannes Anthonius

3/36, B 03C 3/4B 03C 3/08, B 03C 3/10
(11) 10363
(13) Т1

Wilhelmus
(54) АПАРАТ ЗА КОНДУКТИВНА ЛЕНТА ЗА

(21) 2020/56

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРАВ И МЕТОД ЗА
ИСТОТО

(22) 24/01/2020
(45) 31/07/2020

(30) 12178153 27/07/2012 EP; 2007755

(57) 1 Систем за прочистување на гас (10) кој

09/11/2011 NL and 2008621 11/04/2012 NL
(96) 09/11/2012 EP12794539.2

содржи систем на празнење на корона (300),
системот за празнење на корона (300) се состои

(97) 08/01/2020 EP2776168
(73) Memic Europe B.V. Torenstraat 25 5438

од:

AP Gassel, NL
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

рабови (313,314), при што еден или повеќе од
надолжните рабови (313,314) содржи забни

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

структури (150), при што забните структури

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) URSEM,Willibrordus Nicolaas Johannes;

(150) на една или повеќе надолжни рабови
(313,314) имаат врвови на забите (151) со

VAN DE VORLE-HOUBEN,Elisabetj Johanna

најкратки растојанија (dt) избрани во опсег од 2-

а. кондуктивна лента (310) со надолжни
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ленти (310), пришто системот за прочистување

200 mm;
б. контра електрода (340); и

на гас (10) исто така содржи канал за гас кој ги

в. генератор на напон (330)
конфигуриран да примени DC напон од

содржи мноштво од наведените кондуктивни
ленти (310) и наведената контра електрода

најмалку 10 kV
(310);

(340), и се карактеризира по тоа што
кондуктивните ленти (310) се наредени во цик-

на кондуктивната лента

цак структура.
има уште 19 патентни барања

пришто системот за прочистување на гас (10)
содржи повеќе од наведените кондуктивни
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(51) A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

61P 35/00

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 10364
(21) 2020/57

(13) Т1
(22) 27/01/2020

(72) WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet;
SCHOOR, Oliver; HILF, Norbert; TRAUTWEIN,

(45) 31/07/2020
(30) 08017305 01/10/2008 EP; 08017921

Claudia and WALTER, Steffen
(54) Нова имунотерапија против неколку

13/10/2008 EP and 105928P 16/10/2008 US
(96) 28/09/2009 EP16179169.4

тумори вклучувајќи невронални и мозочни
тумори

(97) 30/10/2019 EP3132801
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(57) 1 Пептид што се состои од

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

има уште 12 патентни барања

аминокиселинската секвенца според SEQ ID
No. 6 за употреба во третманот на канцер.
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(51) A 01N 43/56, A 01N 53/00, A 61K 31/22, A

(57) 1 Локален состав за лекувањето и

61K 47/14, A 61K 47/20, A 61P 33/00

заштитата од ектопаразитни напади којшто

(11) 10365
(21) 2020/58

(13) Т1
(22) 27/01/2020

содржи:
од 2 % (т/т) до 15 % (т/т) фипронил;

(45) 31/07/2020
(30) 201261602472P 23/02/2012 US

од 30 % (т/т) до 55 % (т/т) перметрин; и
неутрално масло(а) и N-метил пиролидон,

(96) 22/02/2013 EP13707523.0
(97) 22/01/2020 EP2816898
(73) Boehringer Ingelheim Animal Health USA

кадешто споменатото неутрално масло(а) и Nметил пиролидон се присутни во тежина:

Inc. 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500 Duluth,
GA 30096, US

масло(а) до N-метил пиролидон; и
кадешто споменатото неутрално масло (а) е

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

триглицерид на фракционирани растителни
масни киселини со должина на низи од C8 до

(72) PATE, James; SOLL,Mark,David and
BAKER, Lisa, A.
(54) ЛОКАЛНИ СОСТАВИ КОИШТО

C10.
има уште 23 патентни барања

тежински однос од 1:2.0 до 1:3.5, неутрално

СОДРЖАТ ФИПРОНИЛ И ПЕРМЕТРИН И
ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА
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(51) C 08K 3/16, C 08K 3/26, C 08K 5/098, C 08L

(54) СОСТАВ ЗА АНТИ–ЗАМРЗНУВАЊЕ

83/04, C 08L 95/00, C 09K 3/18

КАКО АДИТИВ ЗА БИТУМЕНОЗНИ

(11) 10366
(21) 2020/59

(13) Т1
(22) 27/01/2020

КОНГЛОМЕРАТИ
(57) 1 Состав за анти-замрзнување погоден за

(45) 31/07/2020
(30) 2016UA04510 20/06/2016 IT

инкорпорација во битуменозни конгломерати за
асфалтирање на пат, се состои од алкален

(96) 15/06/2017 EP17734652.5
(97) 04/12/2019 EP3472255
(73) Iterchimica S.r.l. Via G. Marconi 21 24040

метален хлорид, земно-алкален метален
карбонат, алкалија или земно-алкален метален

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

алкален метален хлорид, во кој полисилоксанот
е содржан во количина помеѓу 0.5 и 2.0% од

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BERTULETTI, Elisa; BARUZZI, Piero and

тежината во однос на вкупната тежина на
составот.

GIANNATTASIO, Federica

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 31/7068, A 61K 9/28, A 61K 9/20

(72) Etter, Jeffrey B. ; Lai, Mei and Backstrom,

(11) 10367
(21) 2020/60

формат, полисилоксан и опционално земно-

(13) Т1
(22) 27/01/2020

Jay T.
(54) ОРАЛНИ ФОМУЛАЦИИ НА АНАЛОГ НА

(45) 31/07/2020

ЦИТИДИН И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА

(30) 20080053609P 15/05/2008 US;
20080201145P 05/12/2008 US and

УПОТРЕБА

20090157875P 05/03/2009 US
(96) 14/05/2009 EP13182721.4

постапка на лекување на субјект со карцином,
каде споменатата постапка опфаќа орална

(97) 11/12/2019 EP2695609
(73) CELGENE CORPORATION 86 Morris

администрација на наведениот фармацевтски
состав еднаш дневно, и каде споменатиот

Avenue Summit, NJ 0790US

фармацевтски состав содржи терапевтски

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

ефикасна количина на 5-азацитидин и составот
е со моментално ослободување.

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба во

има уште 13 патентни барања
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(51) B 05B 11/00, A 61D 7/04, A 61M 16/20, A

затегнувачки уред (21) за движење на

61M 16/08, A 61M 15/00, A 61M 15/08

генераторот на притисок (20), и со затегнувачки

(11) 10341
(21) 2020/206

(13) Т1
(22) 23/03/2020

механизам (28) за затегнување на
затегнувачкиот уред (21),

(45) 31/07/2020
(30) EP20130004111 20/08/2013 EP

карактеризиран
со тоа што затегнувачкиот механизам (28) има

(96) 19/08/2014 EP14766655.6
(97) 25/12/2019 EP3035885
(73) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

лостен запчаник (29) за затегнување на
затегнувачкиот уред (21), каде што лостниот

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein ,
DE

(26) кој се состои од активирачки дел (40) и
средишна точка (41), и каде што лостниот

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

запчаник (29) се состои од дршка (38),
каде што лостот за активирање (26) ослободува

(72) AVEN, Michael; FRANZMANN, Benjamin;
SCHUY, Steffen; WACHTEL, Herbert; CHRIST,

едностран лост (35), каде што лостот за
активирање (26) заедно со дршката (38)

Alexander; WERGEN, Horst and ENDERT, Guido
(54) ИНХАЛАТОР

формираат зглобен лост (30), и каде што

запчаник (29) се состои од лост за активирање

(57) 1 Инхалатор (1), по можност за ставање

дршката (38) е зглобно споена на лостот за
активирање (26) помеѓу средишната точка (41)

во ноздра (9), посебно за ноздра на коњ (5), со
генератор на притисок (20), кој има

и активирачкиот дел (40).
има уште 14 патентни барања
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(51) C 07D 239/22, C 07D 401/04, C 07D 413/04,

WATANABE, Eiichi; SEKI, Noriyoshi; SAKAI,

C 07D 405/04, C 07D 403/04, C 07F 7/12, A 61K

Takayuki; FUJIOKA, Shingo; SUWA, Katsunori

31/695, A 61K 31/505, A 61K 31/506, A 61P 3/00,
A 61P 3/10, A 61P 37/02, A 61P 37/08, A 61P

and NOGUCHI, Masato
(54) ДИХИДРОПИРИМИДИН-2-ОН

43/00, A 61P 29/00, A 61P 25/00, A 61P 17/06, A
61P 17/00, A 61P 1/04, A 61P 27/02

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ МЕДИЦИНСКИ
УПОТРЕБИ

(11) 10342
(21) 2020/207

(13) Т1
(22) 23/03/2020

(57) 1 Соединение со Формула [I] или негова
фармацевтска прифатлива сол:

(45) 31/07/2020
(30)
(96) 11/12/2015 EP15866802.0
(97) 11/03/2020 EP3231793
(73) JAPAN TOBACCO INC. 2-1 Toranomon 2chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) IKENOGAMI, Taku; OGOSHI, Yosuke;
SHIOZAKI, Makoto; MAEDA, Katsuya;
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(23) циклопентилиденметил,
(24) циклохексилиденметил опционално
супституиран со истиот или различни еден до
два C1-3 алкил,
(25) тетрахидропиран-4-илиден метил,
(26) C3-6 циклоалкил супституиран со еден од
истите два халоген или
(27) C5-6 циклоалкенил супституиран со еден
од истите два халогени;
Група Xa1 е
(a) C3-6 циклоалкил опционално супституиран
со истиот или различен еден до три C1-5 алкил,
(b) C3-6 циклоалкил супституиран со истиот или

кадешто
R1 е

различен еден до два халоген,
(c) фенил,

(1) C4-8 алкил,
(2) C3-8 алкил супституиран со еден хидрокси,

(d) C2-4 алкокси,
(e) триметилсилил,
(f) карбокси, и

(3) C4-8 алкил супституиран со еден халоген,
(4) C4-8 алкенил,

(g) тетрахидропиран-4-ил;
Група Xa2 е

(5) C4-8 алкинил,
(6) C3-7 алкил супституиран со еден
трифлуорометил,

(a) C3-6 циклоалкил,
(b) фенил, и

(7) C1-5 алкил супституиран со еден
супституент избран од Група Xa1,

(c) C1-4 алкокси;
R2 е
(1) халоген,

(8) C3-6 алкокси,
(9) C2-7 алкокси супституиран со еден

(2) C1-6 алкил,
(3) C1-3 алкокси опционално супституиран со

трифлуорометил,
(10) C1-3 алкокси супституиран со еден
супституент избран од група Xa2,

фенил, или
(4) трифлуорометил;

(11) C4-6 циклоалкил,
(12) C3-6 циклоалкил супституиран со истиот

n е цел број од 0, 1 или 2, дава дека кога n е 2,
секој R2 може да биде различен еден од друг;
или

или различни еден од друг C1-5 алкил,
(13) C5-6 циклоалкенил опционално

R1 и R2 може да се комбинираат заедно со
бензен прстен кон којшто тие се сврзани за да

супституиран со истиот или различни еден до
два C1-4 алкил,
(14) спироC6-11 циклоалкил,

формираат инданил којшто може да биде
супституиран со истиот или различен од еден

(15) C1-3 алкоксикарбонил,
(16) C3-6 алкилсулфанил,

или два C1-6 алкил;
R3 е
(1) -Yb-COO-R30,

(17) C3-6 алкилсулфинил,
(18) C3-6 алкилсулфонил,

(2) C1-6 алкил опционално супституиран со
еден хидрокси,

(19) C3-6 циклоалкилсулфанил,
(20) C3-6 циклоалкилсулфинил,
(21) C3-6 циклоалкилсулфонил,

(3) C1-6 алкил супституиран со еден C1-4
алкокси,

(22) циклобутилиденметил,
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(4) C1-6 алкил супституиран со еден C1-4

(a) водород или (b) C1-4 алкил;

алкилсулфонил,

Група Xb е

(5) C3-6 циклоалкил опционално супституиран
со истиот или различен со еден до три

(a) халоген,
(b) C1-6 алкил,

супституенти избран од Група Xb,
(6)

(c) C1-3 алкил супституиран со еден хидрокси,
(d) C1-3 алкил супституиран со еден C1-3
алкокси, и
(e) C1-3 алкокси;
R4 е (1) водород или (2) метил;
R5 е
(1) -Yc-COO-R50,
(2) водород,
(3) C1-4 алкил опционално супституиран со

(7)

еден C1-3 алкокси,
(4) C1-4 алкил супституиран со еден амид,
(5) C1-3 алкил супституиран со еден C3-6
циклоалкил супституиран со истиот или
различни два халоген,
(6) C3-6 циклоалкил опционално супституиран
со еден хидрокси -C1-4 алкил,
(7) C3-6 циклоалкил супституиран со еден C1-3
алкокси,

(8) фенил,
(9)

(8) C3-6 циклоалкил супституиран со еден C1-3
алкокси-C1-3 алкил,
(9) C3-6 циклоалкил супституиран со истиот или
различен еден до два халоген,
(10) C3-6 циклоалкил супституиран со истиот
или различен еден до два C1-3 алкил,
(11) тетрахидропиран-4-ил или
(12) пиридин-4-ил;

или

Yc е
(a) C1-6 алкилен опционално супституиран со

(10) C2-3 алкенил;
Yb е

еден хидрокси,
(b) CH2-CH2-O-CH2 или

(a) C1-6 алкилен,
(b) C3-6 циклоалкилен,

(c) (CH2)m-Yc1-(CH2)w;
m е цел број од 0, 1 или 2;

(c) фенилен,
(d) пиридиндиил или
(e)

w е цел број од 0, 1 или 2;
Yc1 е
(a) C3-6 циклоалкилен опционално
супституиран со еден C1-3 алкил,
(b) фенилен,
(c) фенилен супституиран со еден халоген,
(d) фенилен супституиран со еден C1-3 алкил,

R30 е
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(e) фенилен супституиран со еден C1-3

карбокси,

алкокси,

(m) пиролидиндиил супституиран со еден C1-3

(f) фенилен супституиран со еден
трифлуорометил,

алкилкарбонил,
(n) пиролидиндиил супституиран со еден C1-3

(g) вкрстено-поврзан C5-8 циклоалкилен,
(h)

алкилсулфонил,
(o) пиридиндиил,
(p) изоксазоледиил или
(q) пиразоледиил супституиран со еден C1-3
алкил;
R50 е
(a) водород или (b) C1-4 алкил;
R6 е
(1) водород или (2) метил;
дава дека кога R5 е -Yc-COO-R50, Yc е (CH2)mYc1-(CH2)w, m и w се 0, и Yc1 е (b) фенилен, (c)

(i)

фенилен супституиран со еден халоген, (d)
фенилен супституиран со еден C1-3 алкил, (e)
фенилен супституиран со еден C1-3 алкокси
или (f) фенилен супституиран со еден
трифлуорометил, кога R6 е метил; и
или R3 или R5 или двата имаат "-COO-".
има уште 36 патентни барања
(j) спиро[3.3]хептанедиил,
(k) пиролидиндиил,
(l) пиролидиндиил супституиран со еден

од следните чекори:

(51) B 29B 17/00
(11) 10372

(13) Т1

(21) 2020/208

(22) 23/03/2020

- добивање на одредена количина
користена облека (2);
- сортирање на добиената користена

(45) 31/07/2020
(30)
(96) 03/06/2009 EP09758549.1

облека (2) и дополнително делење на
добиената облека во голем број на меѓусебно

(97) 01/01/2020 EP2303534
(73) VIVE TEXTILE RECYCLING Spolka z.o.o.

различни текови на материјали (3) со меѓусебно
различни состави, пришто секој тек на

ul. OLSZEWSKIEGO no. 6 25 663 Kielce, PL

материјал (3) има речиси униформен состав;

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

- процесирање на различните текови на
материјал (3) со меѓусебно различни состави за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) BINDER, Martin, Dave, Theodor
(54) МЕТОД ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ КОРИСТЕНА
ОБЛЕКА И ДОМАШЕН ТЕКСТИЛ

да се добие мешан производ (50) со одреден
посакуван состав на целулоза и одреден

(57) 1 Метод за рециклирање користена

вклучува:

посакуван состав на акрилат;
пришто чекорот на процесирањето

облека и домашен текстил, кој метод се состои
56

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

= прв чекор на процесирање во кој

различни пуфер контејнери (332, 33, 34) и се

материјалот се намалува во големина за да

мешаат со други во однос избран така што

резултира во честички на суви влакна, така што
честичките на суви влакна имаат големина во

добиената мешавина има одредена посакувана
содржина на целулоза и посакувана содржина

редослед од 0.2 mm или помали;
= втор чекор на процесирање во кој

на
акрилат;
- мешање на измешаниот производ (50) со

честичките на суви влакна од секој материјал
се складираат во пуфер контејнери (332, 33,

смола;
- пресување на резултатната маса во

34), пришто различните производи во различни

посакувана форма;

пуфер контејнери имаат меѓусебно различна
содржина на целулоза, акрилат и протеини;

- оставање на масата пресувана во одредена
форма да се стврдне.

= трет чекор на процесирање во кој
честичките на суви влакна се земаат од

има уште 1 патентни барања
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распореден пред најмалку еден наведен

(51) A 01G 17/02
(11) 10371

(13) Т1

млазник (33) релативно на насоката на

(21) 2020/209

(22) 23/03/2020

ротациската оска (Y), така што млазот од
воздух (g) истекува од споменатиот најмалку

(45) 31/07/2020
(96) 23/06/2014 EP14173406,1
(97) 22/01/2020 ЕП2820940
(73) OLMI srl Via Serramassone 9/A 14055
Castigliole d'Asti (AT), IT

еден млазник (33) може барем делумно да
протече низ споменатиот барем еден

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

наведената заштитна плоча (7) е фиксирана на

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

наведениот ротор (5) на интегрален начин, за
да ротира со него;

(72) Olmi, Franco
(54) ПНЕВМАТСКИ ОТСТРАНУВАЧ НА

наведениот најмалку еден дефлектор е со
најмалку една дупка (73), секоја распоредена

ЛИСТОВИ
(57) 1 Глава на пневматски отстранувач на

блиску до наведениот најмалку еден млазник
(33); пришто наведената заштитна плоча (7)

листови која содржи:

содржи:

•
пневматско коло (3) кое содржи
најмалку еден канал (31) и најмалку еден

•
централен дел (71), релативно на
ротациската оска (Y), кој е фиксиран на роторот

млазник (33); наведеното пневматско коло (3) е
прилагодено да спроведува воздушен тек (f),

(5) на интегрален начин, и
•
периферен дел (72), релативно на

преку наведениот најмалку еден канал (31), кон
наведениот најмалку еден млазник (33), така за

ротациската оска (Y), кој е фиксиран на
наведениот централен дел (71) за ротирање

да предизвика млазот од воздух (g) да

околу оската (Y) на независен начин, со тоа

протекува;
•
ротор (5), за ротирање околу ротациска

разликувајќи ја неговата позиција релативно на
централниот дел (71);

оска (Y) и на кое наведеното пневматско коло
(3) е фиксирано на интегрален начин, такашто

наведената најмалку една дупка (73) да се

пневматското коло (3) ротира со наведениот
ротор (5) на интегрален начин;

обезбеди во согласност со наведениот
периферен дел (72).

•

има уште 9 патентни барања

дефлектор;

најмалку една заштитна плоча (7) која

содржи најмалку еден дефлектор, кој е
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(51) C 07D 239/48, A 61K 31/4965, A 61P 11/00
(11) 10339
(13) Т1

ХИДРОКСИХЕКСИЛ)АМИНО)ЕТОКСИ)ФЕНИЛ)
БУТИЛ)КАРБАМИМИДОИЛ)ПИРАЗИН-2-

(21) 2020/211

(22) 23/03/2020

КАРБОКСАМИД

(45) 31/07/2020

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи
соединение на формулата (I):

(30) US201161501687P 27/06/2011 US and
US201261635745P 19/04/2012 US
(96) 26/06/2012 EP15184092.3
(97) 18/12/2019 EP3034497
(73) Parion Sciences, Inc. 2800 Meridian
Parkway Suite 195 Durham, NC 27713, US
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери

или негова фармацевтски прифатлива

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) JOHNSON, Michael, R.
(54) 3,5-ДИАМИНО-6-ХЛОРО-N-(N-(4-(4-(2-

сол и осмолит.
има уште 31 патентни барања

(ХЕКСИЛ(2,3,4,5,6-ПЕНТА-
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на листот, освен на две периферни, спротивни

(51) E 04D 3/35
(11) 10373

(13) Т1

надолжни заштитни ленти (10") во

(21) 2020/212

(22) 23/03/2020

кореспонденција со надолжните страни на
споменатиот лист, споменатите ленти (10") се

(45) 31/07/2020
(96) 29/09/2015 EP15778239.2
(97) 29/01/2020 EP3201409
(73) Isopan S.p.A. Via Augusto Righi 7
37135 Verona , IT

континуирани,
при што споменатиот надворешен површински

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

постоечкиот рамен лист (10) пред да се изврши

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

дејство на свиткување за дефинирање на
наведените свиткувања во форма на зрно и

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) GUERRINI, Daniele
(54) “МЕТОД ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПОКРИВ”

каде што инсталацијата на облогата се јавува
во два чекори

(57) 1 Метод за обложување на покриви со

- првиот чекор, каде што секој од споменатите

мноштво панели што се состојуваат од пар на

панели е сместен во непосредна близина на

спротивни листови на сендвич слој од
изолациски материјал, при што најмалку еден

претходно монтиран панел и зглобна празнина
помеѓу споменатите две панели е привремено

од листовите (10), што ја сочинува
надворешната површина на панелот и е

запечатен со примена на леплива лента
поставена на споменатите континуирани

значително рамен, освен во кореспонденција со
надолжните страни каде се обезбедени

заштитни ленти (10"),
- втор чекор ,каде што на крајот на монтирање

свиткувања во форма на зрно, има надворешен

на споменатото мноштво на панели,

слој/мембрана (10') на заварлив заштитен
материјал кој се протега низ целата површина

преклопните ленти за заварување се заварени
со топлина во кореспонденција од споменатиот

слој/мембрана (10') од заварлив заштитен
материјал што е достапен се нанесува на
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зглобни празнини помеѓу панелите, наведените

двете соседни заштитни ленти (10").

ленти се пошироки од вкупната ширина на

има уште 2 патентни барања

(51) C 12N 15/80
(11) 10340

(13) Т1

(72) GAMAUF, Christian; SEIBOTH, Bernhard;
KUBICEK, Christian P.; BISCHOF, Robert and

(21) 2020/213

(22) 20/03/2020

SCHIRRMACHER, Georg
(54) МЕТОД ЗА СЕЛЕКТИВНА ЕКСПРЕСИЈА
НЕЗАВИСНА ОД ИЗВОРОТ НА ЈАГЛЕРОД НА

(45) 31/07/2020
(30) EP16189598.2 20/09/2016 EP
(96) 20/09/2016 EP16189598.2
(97) 19/02/2020 EP3296401
(73) Clariant International Ltd Rothausstrasse
61 4132 Muttenz, CH

НИЗИ КОИ ШТО КОДИРААТ ПРОТЕИНИ ВО
КЛЕТКА НА ФИЛАМЕНТОЗНА ГАБА

(74) Друштво за застапување од областа на

која што е независна од изворот на јаглерод кој

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

што се користи за раст на филаментозна габа,
во клетка на филаментозна габа кој што ги

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

опфаќа следните чекори

(57) 1 Метод за селективно иницирање на
експресија на низа која што кодира протеин,
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а) Воведување на промотор на НИЗА ИД БР: 3

в) Додавање на најмалку една органска

во клетката на филаментозна габа;

киселина во медиумот за раст за да се иницира

б) Доведување во контакт на клетката на
филаментозна габа кој што го содржи

транскрипција на низата за кодирање на
протеини.

промоторот со медиум за раст;

има уште 7 патентни барања
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit
(51)

(51) основен / bazë

8C07D239/52

8C07D239/52

8C07D239/54

(11)

(13)

8E04B9/12

8E04B9/12

10368

T1

10338

T1

8C07K16/46

8C07K16/28

10369

T1

8C07D239/52

10338

T1

8A61L27/20

8A61L27/20

10335

T1

8C07D239/56

8C07D239/52

10338

T1

8C12N5/00

8A61L27/20

10335

T1

8C07D401/14

8C07D239/52

10338

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

10337

T1

8A61K31/505

8C07D239/22

10342

T1

8A61P7/02

8A61K9/20

10337

T1

8A61K31/506

8C07D239/22

10342

T1

8A61M15/08

8A61D7/04

10341

T1

8A61P3/00

8C07D239/22

10342

T1

8A61P25/00

8C07D239/22

10342

T1

8A61P37/02

8C07D239/22

10342

T1

8A61P43/00

8C07D239/22

10342

T1

8A61K31/352

8A61K31/395

10347

T1

8A01N43/90

8A01N43/90

10344

T1

8A61K36/65

8A61K36/882

10333

T1

8C22C18/00

8C22C18/00

10345

T1

8A23L33/10

8A61Q19/00

10360

T1

8E04D3/16

8C22C18/00

10345

T1

8C11B1/10

8A61Q19/00

10360

T1

8A61K31/437

8A61K31/395

10347

T1

8C08J7/04

8B01D61/36

10349

T1

8A61K31/7016

8A61K31/395

10347

T1

8C07K16/28

8A61K39/00

10350

T1

8A61K36/236

8A61K36/882

10333

T1

8B29B7/74

8B28B19/00

10351

T1

8A23L33/105

8A61Q19/00

10360

T1

8C22B23/02

8C22B23/02

10352

T1

8A61K8/97

8A61Q19/00

10360

T1

8A61K31/194

8A61K45/06

10354

T1

8A61P15/18

8A61K31/585

10361

T1

8A61K31/197

8A61K45/06

10354

T1

8C07C69/618

8C07J53/00

10362

T1

8A61K31/221

8A61K45/06

10354

T1

8C09D101/12

8B01D61/36

10349

T1

8A61K47/12

8A61K9/00

10357

T1

8C22B5/04

8C22B23/02

10352

T1

8A61P9/00

8C07D213/81

10358

T1

8H01M10/54

8C22B23/02

10352

T1

8C07D213/803

8C07D213/81

10358

T1

8A61K31/401

8A61K45/06

10354

T1

8A61K39/395

8A61K39/00

10359

T1

8B01D53/32

8B03C3/08

10363

T1

8B03C3/09

8B03C3/08

10363

T1

8A61K47/20

8A01N43/56

10365

T1

8A61K47/14

8A01N43/56

10365

T1

8C08K3/26

8C09K3/18

10366

T1

8A61P33/00

8A01N43/56

10365

T1

8C09K3/18

8C09K3/18

10366

T1

8C08K5/098

8C09K3/18

10366

T1

8A01N1/02

8A61L27/20

10335

T1
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8A61K38/16

8A61K38/16

10336

T1

8A61P9/00

8A61K36/882

10333

T1

8A61P29/00

8A61K38/16

10336

T1

8A61Q19/00

8A61Q19/00

10360

T1

8A61P9/00

8A61K38/16

10336

T1

8A61K31/585

8A61K31/585

10361

T1

8A61K31/4545

8A61K9/20

10337

T1

8C09D171/10

8B01D61/36

10349

T1

8A61P17/00

8C07D239/22

10342

T1

8B29B7/76

8B28B19/00

10351

T1

8C07D403/04

8C07D239/22

10342

T1

8A61K31/41

8A61K45/06

10354

T1

8E01B26/00

8B61L9/04

10343

T1

8G21B1/15

8G21B1/03

10355

T1

8E04D3/30

8C22C18/00

10345

T1

8A61K47/26

8A61K9/00

10357

T1

8A61K31/4745

8A61K31/41

10346

T1

8A61K9/08

8A61K9/00

10357

T1

8A61K31/426

8A61K31/395

10347

T1

8A61P31/10

8A61K9/00

10357

T1

8A61K31/606

8A61K31/395

10347

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

10359

T1

8A61K31/785

8A61K31/395

10347

T1

8A61P35/00

8A61K39/00

10364

T1

8A61K38/31

8A61K31/395

10347

T1

8C12N1/15

8C07K16/28

10369

T1

8A61K36/286

8A61K36/882

10333

T1

8A61K31/275

8A61K38/16

10336

T1

8C07J53/00

8C07J53/00

10362

T1

8A61K38/08

8A61K38/16

10336

T1

8A61K51/10

8A61K39/00

10350

T1

8A61K45/06

8C07D239/52

10338

T1

8A61M5/158

8A61M39/20

10353

T1

8C07D239/48

8C07D239/48

10339

T1

8A61K9/00

8A61K45/06

10354

T1

8C12N15/80

8C12N15/80

10340

T1

8A61K31/724

8A61K9/14

10356

T1

8B05B11/00

8A61D7/04

10341

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

10357

T1

8A61K31/695

8C07D239/22

10342

T1

8A61P19/00

8C07D213/81

10358

T1

8A61P29/00

8C07D239/22

10342

T1

8C07D213/79

8C07D213/81

10358

T1

8A61K31/519

8A01N43/90

10344

T1

8C07D213/81

8C07D213/81

10358

T1

8A61K31/41

8A61K31/41

10346

T1

8B03C3/08

8B03C3/08

10363

T1

8A61K31/08

8A61K31/395

10347

T1

8B03C3/41

8B03C3/08

10363

T1

8A61K31/395

8A61K31/395

10347

T1

8A61P25/00

8C07K16/28

10369

T1

8A61K31/4439

8A61K31/395

10347

T1

8A61L27/38

8A61L27/20

10335

T1

8A61K36/537

8A61K36/882

10333

T1

8C07D405/14

8C07D239/52

10338

T1

8A61K36/736

8A61K36/882

10333

T1

8A61K31/4965

8C07D239/48

10339

T1

8C07C67/56

8C07J53/00

10362

T1

8A61D7/04

8A61D7/04

10341

T1

8C07C69/92

8C07J53/00

10362

T1

8A61M15/00

8A61D7/04

10341

T1

8C07K17/00

8A61K39/00

10350

T1

8A61P27/02

8C07D239/22

10342

T1

8C22B9/00

8C22B23/02

10352

T1

8A61P37/08

8C07D239/22

10342

T1

8B03C3/10

8B03C3/08

10363

T1

8C07D239/22

8C07D239/22

10342

T1

8B03C3/36

8B03C3/08

10363

T1

8C07D401/04

8C07D239/22

10342

T1

8B03C3/47

8B03C3/08

10363

T1

8C07D413/04

8C07D239/22

10342

T1

8A01N43/56

8A01N43/56

10365

T1

8B61L9/04

8B61L9/04

10343

T1

8A61K9/28

8A61K9/20

10367

T1

8A61K31/4164

8A61K31/395

10347

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

10369

T1

8B29C33/30

8B29C33/30

10348

T1

8C12N1/19

8C07K16/28

10369

T1

8A61K36/882

8A61K36/882

10333

T1

8C12N5/10

8C07K16/28

10369

T1

8A61P25/00

8A61K36/882

10333

T1

8C12P21/08

8C07K16/28

10369

T1
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8G01N33/574

8A61K39/395

10334

T1

8A61P9/10

8A61K45/06

10354

T1

8A61K38/10

8A61K38/16

10336

T1

8A61K38/26

8A61K9/14

10356

T1

8A61K31/513

8C07D239/52

10338

T1

8A61K38/12

8A61K9/00

10357

T1

8C07D403/06

8C07D239/52

10338

T1

8A61K47/10

8A61K9/00

10357

T1

8C07D403/14

8C07D239/52

10338

T1

8A61K31/22

8A01N43/56

10365

T1

8A61P11/00

8C07D239/48

10339

T1

8C08L83/04

8C09K3/18

10366

T1

8A61M16/08

8A61D7/04

10341

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

10369

T1

8A61P17/06

8C07D239/22

10342

T1

8C12N1/21

8C07K16/28

10369

T1

8C07D405/04

8C07D239/22

10342

T1

8A01G17/02

8A01G17/02

10371

T1

8C07F7/12

8C07D239/22

10342

T1

8E04D3/35

8E04D3/35

10373

T1

8E04C2/08

8C22C18/00

10345

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

10334

T1

8E04F13/12

8C22C18/00

10345

T1

8C07K16/28

8A61K39/395

10334

T1

8A61P35/00

8A61K31/41

10346

T1

8C12P21/08

8A61K39/395

10334

T1

8A61K38/14

8A61K31/395

10347

T1

8C07D471/04

8C07D239/52

10338

T1

8A61P25/28

8A61K31/395

10347

T1

8A61M16/20

8A61D7/04

10341

T1

8A61K36/69

8A61K36/882

10333

T1

8B61L23/06

8B61L9/04

10343

T1

8C07C67/58

8C07J53/00

10362

T1

8C22C18/02

8C22C18/00

10345

T1

8B01D61/36

8B01D61/36

10349

T1

8C22F1/16

8C22C18/00

10345

T1

8A61M5/32

8A61M39/20

10353

T1

8B29D30/72

8B29C33/30

10348

T1

8A61K31/225

8A61K45/06

10354

T1

8A61K36/481

8A61K36/882

10333

T1

8A61P9/12

8A61K45/06

10354

T1

8A61P13/00

8A61K36/882

10333

T1

8H05H3/02

8G21B1/03

10355

T1

8C11C3/00

8A61Q19/00

10360

T1

8A61K9/14

8A61K9/14

10356

T1

8C07J71/00

8C07J53/00

10362

T1

8A61P27/02

8C07D213/81

10358

T1

8B01D53/22

8B01D61/36

10349

T1

8A61P35/00

8C07D213/81

10358

T1

8B01D71/06

8B01D61/36

10349

T1

8A61K38/16

8A61K39/00

10364

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

10350

T1

8A01N53/00

8A01N43/56

10365

T1

8A61K39/395

8A61K39/00

10350

T1

8E04B9/30

8E04B9/12

10368

T1

8B28B19/00

8B28B19/00

10351

T1

8A61P37/02

8C07K16/28

10369

T1

8C22B26/12

8C22B23/02

10352

T1

8B29B17/00

8B29B17/00

10372

T1

8A61M39/20

8A61M39/20

10353

T1

8A61P1/04

8C07D239/22

10342

T1

8A61M39/28

8A61M39/20

10353

T1

8A61P3/10

8C07D239/22

10342

T1

8A61K45/06

8A61K45/06

10354

T1

8B61L29/28

8B61L9/04

10343

T1

8G21B1/03

8G21B1/03

10355

T1

8A61K45/06

8A61K31/395

10347

T1

8G21K1/14

8G21B1/03

10355

T1

8C07K16/30

8C07K16/30

10332

T1

8A61P3/00

8A61K9/14

10356

T1

8A61K36/232

8A61K36/882

10333

T1

8A01N37/18

8A61K9/00

10357

T1

8A61K8/92

8A61Q19/00

10360

T1

8A61K47/18

8A61K9/00

10357

T1

8C11C1/02

8A61Q19/00

10360

T1

8A61K31/4418

8C07D213/81

10358

T1

8A61K9/22

8A61K31/585

10361

T1

8A61K38/08

8A61K39/00

10364

T1

8C22B7/00

8C22B23/02

10352

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

10364

T1

8A61K31/216

8A61K45/06

10354

T1

8C08K3/16

8C09K3/18

10366

T1
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8C08L95/00

8C09K3/18

10366

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

10367

T1

8A61K31/7068

8A61K9/20

10367

T1

8C12N15/09

8C07K16/28

10369

T1

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

(51)

(11)

(13)

National University Corporation Chiba

A 61K 39/395

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

A 61P 25/00

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

A 61P 37/02

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

C 07K 16/28

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

C 07K 16/46

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

C 12N 1/15

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

C 12N 5/10

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

C 12N 15/09

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

C 12N 1/21

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

C 12N 1/19

MK/P/2019/0940

T1

National University Corporation Chiba

C 12P 21/08

MK/P/2019/0940

T1

NoNO Inc.

A 61P 9/00

MK/P/2019/1055

T1

NoNO Inc.

A 61P 29/00

MK/P/2019/1055

T1

NoNO Inc.

A 61K 38/16

MK/P/2019/1055

T1

NoNO Inc.

A 61K 38/10

MK/P/2019/1055

T1

NoNO Inc.

A 61K 31/275

MK/P/2019/1055

T1

NoNO Inc.
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige
GmbH

A 61K 38/08

MK/P/2019/1055

T1

C 07K 16/30

MK/P/2019/1080

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/286

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/236

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/232

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/481

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/537

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/65

MK/P/2019/1091

T1
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Moleac Pte Ltd.

A 61P 9/00

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61P 25/00

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61P 13/00

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/69

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/736

MK/P/2019/1091

T1

Moleac Pte Ltd.

A 61K 36/882

MK/P/2019/1091

T1

Knauf Gips KG

E 04B 9/30

MK/P/2019/1092

T1

Knauf Gips KG

E 04B 9/12

MK/P/2019/1092

T1

Galaxy Biotech, LLC

A 61K 39/395

MK/P/2020/0004

T1

Galaxy Biotech, LLC

G 01N 33/574

MK/P/2020/0004

T1

Galaxy Biotech, LLC

C 12P 21/08

MK/P/2020/0004

T1

Galaxy Biotech, LLC

C 07K 16/28

MK/P/2020/0004

T1

ETH Zurich

C 12N 5/00

MK/P/2020/0021

T1

ETH Zurich

A 61L 27/38

MK/P/2020/0021

T1

ETH Zurich

A 61L 27/20

MK/P/2020/0021

T1

ETH Zurich

A 01N 1/02

MK/P/2020/0021

T1

PFIZER Inc.

A 61K 31/4545

MK/P/2020/0031

T1

PFIZER Inc.

A 61K 9/20

MK/P/2020/0031

T1

PFIZER Inc.

A 61P 7/02

MK/P/2020/0031

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 405/14

MK/P/2020/0033

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 471/04

MK/P/2020/0033

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 403/14

MK/P/2020/0033

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 403/06

MK/P/2020/0033

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 401/14

MK/P/2020/0033

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 239/56

MK/P/2020/0033

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 239/54

MK/P/2020/0033

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 239/52

MK/P/2020/0033

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 31/513

MK/P/2020/0033

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 45/06

MK/P/2020/0033

T1

Rooks, Marco Gerardus

B 61L 23/06

MK/P/2020/0034

T1

Rooks, Marco Gerardus

E 01B 26/00

MK/P/2020/0034

T1

Rooks, Marco Gerardus

B 61L 9/04

MK/P/2020/0034

T1

Rooks, Marco Gerardus

B 61L 29/28

MK/P/2020/0034

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 31/519

MK/P/2020/0035

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 01N 43/90

MK/P/2020/0035

T1

Umicore Building Products France

E 04F 13/12

MK/P/2020/0036

T1

Umicore Building Products France

E 04D 3/30

MK/P/2020/0036

T1

Umicore Building Products France

E 04D 3/16

MK/P/2020/0036

T1

Umicore Building Products France

E 04C 2/08

MK/P/2020/0036

T1

Umicore Building Products France

C 22F 1/16

MK/P/2020/0036

T1

Umicore Building Products France

C 22C 18/00

MK/P/2020/0036

T1
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Umicore Building Products France

C 22C 18/02

MK/P/2020/0036

T1

Scandion Oncology A/S

A 61P 35/00

MK/P/2020/0037

T1

Scandion Oncology A/S

A 61K 31/41

MK/P/2020/0037

T1

Scandion Oncology A/S

A 61K 31/4745

MK/P/2020/0037

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 45/06

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 38/31

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61P 25/28

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/08

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/352

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/395

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 38/14

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/426

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/437

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/4439

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/606

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/7016

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/785

MK/P/2020/0038

T1

Salix Pharmaceuticals, Ltd.

A 61K 31/4164

MK/P/2020/0038

T1

Sürücü,Mehmet

B 29C 33/30

MK/P/2020/0040

T1

Sürücü,Mehmet

B 29D 30/72

MK/P/2020/0040

T1

Core Energy Recovery Solutions Inc.

B 01D 71/06

MK/P/2020/0042

T1

Core Energy Recovery Solutions Inc.

B 01D 61/36

MK/P/2020/0042

T1

Core Energy Recovery Solutions Inc.

C 08J 7/04

MK/P/2020/0042

T1

Core Energy Recovery Solutions Inc.

B 01D 53/22

MK/P/2020/0042

T1

Core Energy Recovery Solutions Inc.

C 09D 171/10

MK/P/2020/0042

T1

Core Energy Recovery Solutions Inc.

C 09D 101/12

MK/P/2020/0042

T1

E. R. Squibb & Sons, L.L.C.

A 61K 51/10

MK/P/2020/0043

T1

E. R. Squibb & Sons, L.L.C.

C 07K 17/00

MK/P/2020/0043

T1

E. R. Squibb & Sons, L.L.C.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0043

T1

E. R. Squibb & Sons, L.L.C.

A 61K 39/395

MK/P/2020/0043

T1

E. R. Squibb & Sons, L.L.C.

A 61K 39/00

MK/P/2020/0043

T1

United States Gypsum Company

B 29B 7/74

MK/P/2020/0044

T1

United States Gypsum Company

B 28B 19/00

MK/P/2020/0044

T1

United States Gypsum Company

B 29B 7/76

MK/P/2020/0044

T1

Umicore

C 22B 26/12

MK/P/2020/0045

T1

Umicore

C 22B 23/02

MK/P/2020/0045

T1

Umicore

C 22B 5/04

MK/P/2020/0045

T1

Umicore

C 22B 7/00

MK/P/2020/0045

T1

Umicore

C 22B 9/00

MK/P/2020/0045

T1

Umicore

H 01M 10/54

MK/P/2020/0045

T1

Baxalta GmbH

A 61M 39/20

MK/P/2020/0046

T1
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Baxalta GmbH

A 61M 5/32

MK/P/2020/0046

T1

Baxalta GmbH

A 61M 5/158

MK/P/2020/0046

T1

Baxalta GmbH

A 61M 39/28

MK/P/2020/0046

T1

Novartis AG

A 61P 9/10

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61K 9/00

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61K 45/06

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61K 31/41

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61K 31/401

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61P 9/12

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61K 31/221

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61K 31/216

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61K 31/197

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61K 31/194

MK/P/2020/0047

T1

Novartis AG

A 61K 31/225

MK/P/2020/0047

T1

TAE Technologies, Inc.

G 21B 1/15

MK/P/2020/0048

T1

TAE Technologies, Inc.

G 21B 1/03

MK/P/2020/0048

T1

TAE Technologies, Inc.

H 05H 3/02

MK/P/2020/0048

T1

TAE Technologies, Inc.

G 21K 1/14

MK/P/2020/0048

T1

Eli Lilly and Company

A 61K 31/724

MK/P/2020/0049

T1

Eli Lilly and Company

A 61P 3/00

MK/P/2020/0049

T1

Eli Lilly and Company

A 61K 38/26

MK/P/2020/0049

T1

Eli Lilly and Company

A 61K 9/14

MK/P/2020/0049

T1

CIDARA THERAPEUTICS, INC.

A 61K 38/12

MK/P/2020/0050

T1

CIDARA THERAPEUTICS, INC.

A 61P 31/10

MK/P/2020/0050

T1

CIDARA THERAPEUTICS, INC.

A 61K 9/08

MK/P/2020/0050

T1

CIDARA THERAPEUTICS, INC.

A 61K 9/00

MK/P/2020/0050

T1

CIDARA THERAPEUTICS, INC.

A 61K 47/26

MK/P/2020/0050

T1

CIDARA THERAPEUTICS, INC.

A 61K 47/18

MK/P/2020/0050

T1

CIDARA THERAPEUTICS, INC.

A 61K 47/12

MK/P/2020/0050

T1

CIDARA THERAPEUTICS, INC.

A 61K 47/10

MK/P/2020/0050

T1

CIDARA THERAPEUTICS, INC.

A 01N 37/18

MK/P/2020/0050

T1

Akebia Therapeutics Inc.

A 61K 31/4418

MK/P/2020/0051

T1

Akebia Therapeutics Inc.

A 61P 19/00

MK/P/2020/0051

T1

Akebia Therapeutics Inc.

A 61P 27/02

MK/P/2020/0051

T1

Akebia Therapeutics Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0051

T1

Akebia Therapeutics Inc.

A 61P 9/00

MK/P/2020/0051

T1

Akebia Therapeutics Inc.

C 07D 213/81

MK/P/2020/0051

T1

Akebia Therapeutics Inc.

C 07D 213/79

MK/P/2020/0051

T1

Akebia Therapeutics Inc.

C 07D 213/803

MK/P/2020/0051

T1

Apeiron Biologics AG

A 61K 39/00

MK/P/2020/0052

T1

Apeiron Biologics AG

A 61K 39/395

MK/P/2020/0052

T1
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Minafin

C 11B 1/10

MK/P/2020/0053

T1

Minafin

A 61Q 19/00

MK/P/2020/0053

T1

Minafin

A 61K 8/97

MK/P/2020/0053

T1

Minafin

A 61K 8/92

MK/P/2020/0053

T1

Minafin

A 23L 33/105

MK/P/2020/0053

T1

Minafin

A 23L 33/10

MK/P/2020/0053

T1

Minafin

C 11C 3/00

MK/P/2020/0053

T1

Minafin

C 11C 1/02

MK/P/2020/0053

T1

Laboratorios Leon Farma SA

A 61K 31/585

MK/P/2020/0054

T1

Laboratorios Leon Farma SA

A 61P 15/18

MK/P/2020/0054

T1

Laboratorios Leon Farma SA

A 61K 9/22

MK/P/2020/0054

T1

Versalis S.p.A.

C 07C 67/58

MK/P/2020/0055

T1

Versalis S.p.A.

C 07C 69/618

MK/P/2020/0055

T1

Versalis S.p.A.

C 07J 53/00

MK/P/2020/0055

T1

Versalis S.p.A.

C 07J 71/00

MK/P/2020/0055

T1

Versalis S.p.A.

C 07C 67/56

MK/P/2020/0055

T1

Versalis S.p.A.

C 07C 69/92

MK/P/2020/0055

T1

Memic Europe B.V.

B 01D 53/32

MK/P/2020/0056

T1

Memic Europe B.V.

B 03C 3/08

MK/P/2020/0056

T1

Memic Europe B.V.

B 03C 3/09

MK/P/2020/0056

T1

Memic Europe B.V.

B 03C 3/10

MK/P/2020/0056

T1

Memic Europe B.V.

B 03C 3/36

MK/P/2020/0056

T1

Memic Europe B.V.

B 03C 3/41

MK/P/2020/0056

T1

Memic Europe B.V.

B 03C 3/47

MK/P/2020/0056

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/08

MK/P/2020/0057

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61P 35/00

MK/P/2020/0057

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 39/00

MK/P/2020/0057

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/16

MK/P/2020/0057

T1

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.

A 61K 47/20

MK/P/2020/0058

T1

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.

A 61K 47/14

MK/P/2020/0058

T1

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.

A 61K 31/22

MK/P/2020/0058

T1

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.

A 01N 53/00

MK/P/2020/0058

T1

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.

A 61P 33/00

MK/P/2020/0058

T1

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.

A 01N 43/56

MK/P/2020/0058

T1

Iterchimica S.r.l.

C 08K 3/16

MK/P/2020/0059

T1

Iterchimica S.r.l.

C 08K 3/26

MK/P/2020/0059

T1

Iterchimica S.r.l.

C 09K 3/18

MK/P/2020/0059

T1

Iterchimica S.r.l.

C 08L 83/04

MK/P/2020/0059

T1

Iterchimica S.r.l.

C 08L 95/00

MK/P/2020/0059

T1

Iterchimica S.r.l.

C 08K 5/098

MK/P/2020/0059

T1

CELGENE CORPORATION

A 61K 9/20

MK/P/2020/0060

T1
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CELGENE CORPORATION

A 61K 31/7068

MK/P/2020/0060

T1

CELGENE CORPORATION

A 61K 9/28

MK/P/2020/0060

T1

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A 61D 7/04

MK/P/2020/0206

T1

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A 61M 15/00

MK/P/2020/0206

T1

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

B 05B 11/00

MK/P/2020/0206

T1

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A 61M 16/08

MK/P/2020/0206

T1

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A 61M 16/20

MK/P/2020/0206

T1

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A 61M 15/08

MK/P/2020/0206

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61K 31/505

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

C 07F 7/12

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61K 31/695

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 1/04

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 17/00

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 17/06

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 25/00

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 27/02

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 29/00

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 3/00

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 3/10

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 37/02

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 37/08

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61P 43/00

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

C 07D 239/22

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

C 07D 401/04

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

C 07D 403/04

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

C 07D 405/04

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

C 07D 413/04

MK/P/2020/0207

T1

JAPAN TOBACCO INC.

A 61K 31/506

MK/P/2020/0207

T1

VIVE TEXTILE RECYCLING Spolka z.o.o.

B 29B 17/00

MK/P/2020/0208

T1

OLMI srl

A 01G 17/02

MK/P/2020/0209

T1

Parion Sciences, Inc.

A 61K 31/4965

MK/P/2020/0211

T1

Parion Sciences, Inc.

A 61P 11/00

MK/P/2020/0211

T1

Parion Sciences, Inc.

C 07D 239/48

MK/P/2020/0211

T1

Isopan S.p.A.

E 04D 3/35

MK/P/2020/0212

T1

Clariant International Ltd

C 12N 15/80

MK/P/2020/0213

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

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2019/167

радијатори на централно греење;

(220) 07/02/2019

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за аудио и видео
податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје ул.

електрични апарати за греење;

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе

вентилација [климатизација]
кл. 35 услуги и продажба на мало и

Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

големо на апарати за климатизација
кл. 37 сервис и одржување на апарати за

вентилатори [делови од уреди за
климатизација]; уреди и апарати за

климатизација; монтирање и поправање

САБОТАЖА

клима уреди; монтирање и поправање
апарати за греење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(210) TM 2019/1349

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за компјутерско

активности
(210) TM 2019/861

(220) 06/12/2019

програмирање и консултантски услуги

(220) 11/07/2019

ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр.
29А, Скопје, MK

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за производство трговија

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2,

транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН
ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци ул. Бел

1000, Скопје
(540)

Камен 109, 1430, Кавадарци, MK
(540)

Resourceflex
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 софтвер како услуга [SaaS];
обработка во облак [Cloud computing];
изработка на компјутерски програми;
осовременување на компјутерските
програми; изнајмување на веб (интернет)
сервери; изнајмување на компјутерски
(591) сина и бела

програми; одржување компјутерски

(531) 01.15.17;27.05.24;27.05.25
(551) индивидуална

програми

(510, 511)

(210) TM 2019/1429

кл. 11 апарати за климатизација; апарати
за ладење на воздухот; филтри за

(442) 31/07/2020
(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та
Партиска Конференција бб, 2000, Штип,

климатизација; греалки за воздух;
инсталации за климатизација; филтри за

MK

воздух; апарати со топол воздух; уреди за
ладење на печките; вентилатори

(540)

[климатизација]; инсталации за греење;
уреди за влажнење на воздухот, за
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(591) црна, жолта, бела

(551) индивидуална

(531) 27.05.24;28.11.00;29.01.02

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени материјали; печатени
публикации; весници; брошури; книги;

(210) TM 2020/9

каталози
кл. 35 рекламирање; бизнис испитување;

(220) 27/01/2020

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за земјоделско

бизнис информации; бизнис проценки;
помош во водењето бизнис; маркетинг

производство и откуп, трговија,

студии; маркетинг истражување;

туризам и угостителство ЧОВЕК ДООЕЛ
увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци and

советување за бизнис работење и
организација

Друштво за трговија и услуги
БЕРОВСКИ ЕМ ПМ Берово ул. Стршо

(210) TM 2020/73

Пинџур бр. 71/1-3, Ваташа, Кавадарци,
MK and ул. 29-ти Ноември бр. 8, Берово,

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за трговија,

MK

производство и услуги АЛЕКСПРОМ

(540)

доо експорт-импорт
ул."1632" бр. 38, Скопје, MK

БОРОЏУН

(220) 31/01/2020

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 храна за бебиња; хранливи додатоци
за медицинска употреба
кл. 29 овошје, варено; овошни желеа
кл. 32 безалкохолни овошни екстракти;
безалкохолни овошни пијалаци; екстракти
за правење пијалаци; овошни сокови;
сируп за пијалаци; безалкохолни пијалаци;
аперитиви, безалкохолни; коктели,
безалкохолни; овошни сирупи,

(591) светло сина, темно сина, сива, бела
(531) 26.01.18;26.01.20

безалкохолни;
изотонични пијалаци; смути (кашести

(551) индивидуална
(510, 511)

пијалаци од овошје и зеленчук)

кл. 3 марамчиња натопени со препарати
за вадење шминка; памук за козметичка

(210) TM 2020/44

употреба

(220) 27/01/2020

кл. 5 хигиенски влошки
кл. 16 шамичиња од хартија

(442) 31/07/2020
(731) Приватен научен институт
Академија за естетска стоматологија ЕНДОМАК Скопје

кл. 24 шамичиња од текстил

ул. Владимир Комаров бр.18А/лок.9,

(210) TM 2020/122

Скопје, MK

(442) 31/07/2020
(731) Карастоев Доне ул. М.

(540)

(220) 13/02/2020

Хаџивасилев-Јасмин 61/1/20, Струмица,
MK

JAADE
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

комуникациски медиуми), за

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

малопродажба;on-line рекламирање по пат

(540)

на компјутерска мрежа односи со јавност,
промоција, промовирање на продажбата
за трети лица, објавување рекламни
текстови, дејности, плакатирање

(591) црна, бела, црвена

/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

пропагандни дејности, проучување на

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитации на кожа и

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио

производи направени од овие материјали,
што не се вклучени во другите

рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

класи;животинска кожа, делови од

огласи), организирање трговски саеми за
комерцијални или рекламни цели, ширење

живoтинска кожа; торби и куфери; чадори,
сонцебрани и стапови за одење

на рекламни огласи и рекламен материјал

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање, водење на

(трактати, проспекти, печатени
материјали, примероци), обработка на

работењето; управување со работата;
канцелариски работи;односи со

текстови, организирање дејности и
советување за организирање;советување

јавноста;медиумска презентација;бизнис

за бизнис работење и
организација;телевизиско

информации, бизнис консултирање
(професионално бизнис

рекламирање;уметнички професии (бизнис

консултирање);бизниз менаџмент кај
уметничките професии;демонстрација на

менаџмент кај уметничките
професии);услуги на увоз-извоз и трговија

производи, ангажирање манекенки за
рекламирање или промовирање

на големо и мало со: Кожа и имитации на
кожа и производи направени од овие

производи;барање

материјали, што не се вклучени во другите
класи;животинска кожа, делови од

спонзорства;вработување персонал,
информации за дејноста, информатички

живoтинска кожа;торби и куфери;чадори,

картотеки (водење на информатичките
картотеки), издавање лиценци за стоки и

сонцебрани и стапови за одење

услуги за други лица (комерцијална
администрација за издавање лиценци за

(210) TM 2020/132

(220) 18/02/2020

(442) 31/07/2020
(731) Мото Клуб Ретки Птици, Слободан
Дачев Партизанска 11, Гевгелија, MK

стоки и сулуги за други лица), медиуми за
комуникација, маркетинг услуги, изложби
(организирање на изложби) во

(540)

комерцијални и рекламни цели,
изнајмување време за рекламирање преку
медиумите, изнајмување рекламен
простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),
информативни агенции;комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку
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(591) црна, бела, црвена, кафена, окер
(531) 03.07.01;25.01.19;26.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека *(трикотажна
облека,качулки,готова облека
[конфекциска облека], долна
облека,јакни,ремени,ракавици,водоотпорн
а облека,елеци,производи што се носат на
глава [капи,шапки,украси за коса],облека
за мотористи идр.)

(591) бела, црна, сива, кафена, окер,

кл. 32 графички симболи и логоа,
дизајнирани површини, украсни предмети

црвена, виолетова, сина, зелена

кл. 43 кафетерии, снек барови, бифеа

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/134

кл. 3 средства за белење и други
супстанци за перење; препарати за

(220) 17/02/2020

(442) 31/07/2020
(731) Филип Зафироски ул. "Нане

чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни;

Наумоски" 29А, Прилеп, MK

парфимерија; етерични масла; козметички

(540)

производи; лосиони за коса; препарати за
нега на забите; шампони; течни
детергенти; парфеми; тоалетна вода;
препарати за сончање; козметика;
козметички креми; козметички препарати
за нега на кожа; лосиони за козметичка
употреба; детска козметика; козметички
производи за капење; масла за козметичка
употреба; масло од јасмин; масло од
лаванда; лосиони за тело; креми за лице;
дезодоранси; талк за тоалетна употреба

(591) жолта, кафена, црна, црвена
(531) 25.01.19

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за

(551) индивидуална
(510, 511)

медицински цели;диететска храна и

кл. 41 издавачка дејност и репоратжи
(210) TM 2020/214

супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба;храна за

(220) 10/03/2020

бебиња;пелени за бебиња;додатоци во
исхраната за луѓе и

(442) 31/07/2020
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

животни;фластери;материјали за
завои;материјали за пломбирање заби и

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,

забарски смоли;средства за дезинфекција

Скопје, MK

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;

(540)
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водење на работење; управување со

ветеринарна употреба;храна за

работи; канцелариски работи

бебиња;пелени за бебиња;додатоци во

(210) TM 2020/215

исхраната за луѓе и
животни;фластери;материјали за

(220) 10/03/2020

(442) 31/07/2020
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

завои;материјали за пломбирање заби и
забарски смоли;средства за дезинфекција

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;

Скопје, MK

водење на

(540)

работење; управување со работи;
канцелариски работи
(210) TM 2020/216

(220) 10/03/2020

(442) 31/07/2020
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)
(591) бела, црна, окер, кафена, жолта,
нијанси на сина, зелена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанци за перење; препарати за
чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни;
парфимерија; етерични масла; козметички
производи; лосиони за коса; препарати за
нега на забите; шампони; течни

(591) бела, црна, сина, окер, кафена,

детергенти; парфеми; тоалетна вода;

нијанси на жолта, портокалова, розева,
виолетова

препарати за сончање; козметика;
козметички креми; козметички препарати

(551) индивидуална

за нега на кожа; лосиони за козметичка
употреба; детска козметика; козметички

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други

производи за капење; масла за козметичка
употреба; масло од јасмин; масло од

супстанци за перење; препарати за
чистење, полирање,

лаванда; лосиони за тело; креми за лице;

триење и нагризување; сапуни;
парфимерија; етерични масла; козметички

дезодоранси; талк за тоалетна употреба
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

производи; лосиони за коса; препарати за

препарати;санитарни препарати за
медицински цели;диететска храна и

нега на забите; шампони; течни
детергенти; парфеми; тоалетна вода;

супстанции адаптирани за медицинска или

препарати за сончање; козметика;
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козметички креми; козметички препарати

(510, 511)

за нега на кожа; лосиони за козметичка

кл. 3 средства за белење и други

употреба; детска козметика; козметички
производи за капење; масла за козметичка

супстанци за перење; препарати за
чистење, полирање,

употреба; масло од јасмин; масло од
лаванда; лосиони за тело; креми за лице;

триење и нагризување; сапуни;
парфимерија; етерични масла; козметички

дезодоранси; талк за тоалетна употреба
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

производи; лосиони за коса; препарати за
нега на забите; шампони; течни

препарати;санитарни препарати за

детергенти; парфеми; тоалетна вода;

медицински цели;диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

препарати за сончање; козметика;
козметички креми; козметички препарати

ветеринарна употреба;храна за
бебиња;пелени за бебиња;додатоци во

за нега на кожа; лосиони за козметичка
употреба; детска козметика; козметички

исхраната за луѓе и
животни;фластери;материјали за

производи за капење; масла за козметичка
употреба; масло од јасмин; масло од

завои;материјали за пломбирање заби и

лаванда; лосиони за тело; креми за лице;

забарски смоли;средства за дезинфекција
кл. 35 рекламирање; компјутерско

дезодоранси; талк за тоалетна употреба
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

рекламирање преку интернет; маркетинг;
водење на

препарати;санитарни препарати за
медицински цели;диететска храна и

работење; управување со работи;
канцелариски работи

супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба;храна за
бебиња;пелени за бебиња;додатоци во

(210) TM 2020/217

исхраната за луѓе и
животни;фластери;материјали за

(220) 10/03/2020

(442) 31/07/2020
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.

завои;материјали за пломбирање заби и
забарски смоли;средства за дезинфекција

Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;

(540)

водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
(210) TM 2020/261

(220) 25/03/2020

(442) 31/07/2020
(300) 2019-149727 28/11/2019 JP
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
(591) бела, црна, нијанси на сина, окер,

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

кафена, нијанси на розова, нијанси на
виолетова

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.

(551) индивидуална
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14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, портокалова
(531) 03.13.24;27.05.15
(551) индивидуална
(531) 26.02.01;26.11.02;26.11.12
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 4 пчелин восок

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми; компјутерски

кл. 5 прополис за фармацевтска
употреба, диетестки производ, полен како

софтвер; компјутерски програми кои можат

диететски производ
кл. 20 рамки за саќе, за кошници за пчели,

да се преземат; компјутерски софтвер кој
може да се преземе; компјутерски софтвер

елементи од дрво за кошница со пчели,

за паметни телефони; софтвер за
компјутерски апликации кој може да се

саќе
кл. 29 полен подготвен за исхрана

преземе; софтвер за компјутерски
апликации за мобилни телефони,

кл. 30 мед, прополис за исхрана на луѓето
кл. 35 маркетинг, компјутерско

преносни медиа плеери и таблет

рекламирање преку интернет

компјутери; компјутерски софтвер за
употреба при користење на

(210) TM 2020/327

телекомуникациски услуги за возила;
компјутерски софтвер за пристап до услуги

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

за навигација на возила и услуги за
безбедност на возила; електронски

ЛОНГУРОВ ДОО Штип ул. Гоце Делчев
бб, Штип, MK

публикации кои можат да се преземат

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(210) TM 2020/298

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

(220) 09/04/2020

(220) 16/04/2020

(540)

(442) 31/07/2020
(731) Гурмешевски Стефан ул. Свети
Наум Охридски, бр.55 , Скопје, MK
(740) Адвокат Рената Миладиновска бул.
Страшо Пинџур бр.7/3, Скопје

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 18 ранци, чадори за сонце, торби за
пазарење, торби за алпинисти, торби за
кампери, торби за плажа, женски чанти,
торби за патување, ранци кои се носат на
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едно рамо, мали патни торби, спортски

(740) Друштво за застапување од областа

торби, торби, куфери со тркала, облека за

на индустриската сопственост ЖИВКО

домашни миленичиња
кл. 20 клупи [мебел], фотељи што се

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

навалуваат, потпирачи за глава [мебел],
фотелји, перници, камп столови, воздушни

(540)

перничиња што не се за медицинска
употреба, воздушни душеци што не се за
медицинска употреба, перници за
домашни миленичиња, мебел на дување,
душеци за спиење
кл. 25 чорапи, баретки, качкети,
трикотажа, јаки [облека], женски
маички/поткошули, килоти [облека],
округли капи, долна облека, качулки

(591) бела, кафена, црна, сива, сите
нијанси на: зелена, црвена, жолта,

[облека], ремени [облека], шалови,
пелерини со качулки, кратки чорапи,
кошули, капи, хулахопки, водоотпорни

портокалова
(531) 05.09.06;05.09.15;08.01.13
(551) индивидуална

костуми за скијање на вода, комбинезони
[облека], штитници за уши од студ

(510, 511)
кл. 30 крекери (пица крекери)

[облека], вратоврски, панталони, облека за
велосипедисти, ракавици [облека], обувки
за фудбал, елеци, ремени за панталони,

(210) TM 2020/344

водоотпорна облека, хеланки, дресови
[облека], здолништа, спортски дресови,

(442) 31/07/2020
(731) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул.
Гоце Делчев 105, Струмица, MK

ракавици без прсти, облека за на плажа,
обувки за на плажа, пиџами, полнети јакни

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

[облека], јакни [облека], капи за капење,
гаќички за капење, костуми за капење,

Скопје
(540)

бањарки, спортски чевли, спортски обувки,
боди [женска долна облека], облека од
кожа, маици со кратки ракави, рибарски

MULTISEPT
(551) индивидуална

елеци, ремени за носење пари [облека]

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи
за перење, препарати за чистење

кл. 27 душеци за гимнастика, простирки за
јога, играчки за домашни миленичиња
(210) TM 2020/343

(220) 29/04/2020

кл. 5 средства за дезинфекција,
дезинфекциони средства за хигиенска

(220) 27/04/2020

употреба, гелови за дезинфекција
кл. 35 рекламирање, водење на

(442) 31/07/2020
(731) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim
Sirketi Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde

работење, управување со работи, услуги
при увоз извоз и продажба на големо и
мало со средства за дезинфекција и

Eskisehir, TR

препарати за чистење
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(591) црна, сива, црвена
(210) TM 2020/351

(220) 23/04/2020

(531) 26.07.25;26.13.25

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

(551) индивидуална
(510, 511)

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),
SG

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

спортски и културни активности

Скопје
(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(591) црна, црвена, сива
(531) 26.07.25;26.13.25

(210) TM 2020/353

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

(551) индивидуална
(510, 511)

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),
SG

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје
(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2020/352

(220) 23/04/2020

(591) темно црвена, црна, црвена, сива
(531) 02.09.14;26.01.14

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

(551) индивидуална
(510, 511)

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),
SG

кл. 35 рекламирање, водење на

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

Скопје
(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
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услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2020/354

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

(591) темно црвена, црвена, црна, сива

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),
SG

(531) 02.09.14;18.07.22;26.01.14

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(551) индивидуална
(510, 511)

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

Скопје
(540)

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

(591) темно жолта, црна, црвена, сива
(531) 02.09.14;18.07.22;26.01.14

хардвер и софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/356

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),
SG

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со

Скопје
(540)

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2020/355

(220) 23/04/2020

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

(591) темно црвена, црвена, црна, сива
(531) 01.15.15;02.09.14;26.01.14

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),

(551) индивидуална

SG

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

Скопје
(540)

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
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кл. 42 научни и технолошки услуги,

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

истражувања и планирањето поврзано со

Скопје

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

(540)

хардвер и софтвер
(210) TM 2020/357

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

(591) зелена, црвена, црна, сива

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),
SG

(531) 02.09.14;26.01.14
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,

(540)

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

(591) портокалова, црвена, црна, сива
(531) 02.09.14;26.01.14

хардвер и софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/359

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil
Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи

SG

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

(540)

хардвер и софтвер
(210) TM 2020/358

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

(591) розова, црвена, црна, сива

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),
SG

(531) 02.09.14;26.01.14
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

работењето, управување со работата,
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канцелариски работи

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

(540)

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2020/360

(220) 23/04/2020
(591) жолта, црна, црвена, сива

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil
Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),

(531) 02.09.14;20.05.07;26.01.14
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

SG
(740) Адвокатско друштво Папазоски и

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,

(540)

истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(591) темно зелена, црна, сива
(531) 02.09.14;20.05.05;26.01.14

(210) TM 2020/362

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil
Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

SG

канцелариски работи

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со

(540)

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2020/361

(220) 23/04/2020
(591) зелена, црна, црвена, сива

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

(531) 02.09.14;20.05.07;26.01.14
(551) индивидуална

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),
SG

(510, 511)
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кл. 35 рекламирање, водење на

(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

работењето, управување со работата,

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,

SG

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2020/363

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil
Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),

(591) сина, црна, црвена, сива
(531) 02.09.14;14.03.09;26.01.14
(551) индивидуална

SG

(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,

(540)

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(591) сина, црна, црвена, сива
(531) 02.09.14;14.03.09;26.01.14

(210) TM 2020/365

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),
SG

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

спортски и културни активности

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со

Скопје
(540)

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2020/364

(220) 23/04/2020
(442) 31/07/2020

(591) виолетова, црна, црвена, сива
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(531) 02.09.14;24.17.04;26.01.14
(551) индивидуална

(210) TM 2020/367

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

(442) 31/07/2020
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

Скопје, MK

(220) 24/04/2020

(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги,

PHROMPO

истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

(551) индивидуална

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2020/366

(510, 511)

(210) TM 2020/368

(220) 23/04/2020

(220) 24/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) Тhe Procter & Gamble Company One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio

(442) 31/07/2020
(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil
Street, #16-00 the Octagon, SG (069534),

45202, US

SG

(740) Адвокатско душтво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

1000 Скопје,
(540)

Скопје

LENOR PROFESSIONAL
FORMULA

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење, препарати за
чистење, етерични масла, омекнувач за

(591) виолетова, црна, црвена, сива
(531) 02.09.14;26.01.14;26.01.21

алишта. избелувачи на алишта,
препарати, за употреба при перење
алишта масла за чистење, сапун, средства

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

за отстранување флеки

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

(210) TM 2020/369

(220) 23/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) Прехранбена индустрија

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

"ВИТАМИНКА" АД Прилеп ул. "Леце
Котески" бр. 23, Прилеп, MK

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
бр 27/2/22, 1000 Скопје

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(540)
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(731) Прехранбена индустрија
“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK
(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) светло и темно зелена, бела, црна,
жолта, портокалова, црвена
(531) 05.09.24;25.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масло за јадење и готвење,
мешавина од растителни масла
(591) светло и темно зелена, бела, црна,
(210) TM 2020/370

жолта, портокалова

(220) 23/04/2020

(531) 05.07.19;25.01.15
(551) индивидуална

(442) 31/07/2020
(731) Прехранбена индустрија
“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK

(510, 511)
кл. 29 масло за јадење, екстра девствено

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија

маслиново масло

бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2020/373

(220) 15/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) Haver Farma ilaç A.S. Acarlar
Mah.74.Sok. Acarkent Sitesi B742 No: 17/1
Beykoz, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SELOVITA-C
(551) индивидуална

(591) светло и темно зелена, бела, црна,
жолта, портокалова

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(531) 05.07.19;25.01.15
(551) индивидуална

(210) TM 2020/374

(510, 511)
кл. 29 масло за пржење и готвење,

(442) 31/07/2020
(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

маслиново помас масло
(210) TM 2020/371

(220) 15/04/2020

Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(220) 23/04/2020
(442) 31/07/2020
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

сурутка;производи од млеко; маргарин;

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

мармалад; животинска коскена срж за

(540)

исхрана; јаткасто овошје [орев, лешник,
бадем], подготвени; маслинки,

MEDROL

конзервирани; маслиново масло за
исхрана; туршија; грашок, конзервиран;

(551) индивидуална
(510, 511)

посолено месо; состојки за правење супа;
доматно пире; салати од зеленчук; овошни

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/375

салати; доматен сок за готвење; масло од

(220) 07/04/2020

сончоглед за исхрана; тартуфи,
конзервирани; кори од овошје; бадеми,

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за земјоделско

мелени; кикиритки, преработени; печурки,
конзервирани; маст од кокосов орев;

производство и откуп, трговија,
туризам и угостителство ЧОВЕК ДООЕЛ

масло од кокос за јадење; грав,
конзервиран; чипс од овошје; овошје

увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци ул.
Стршо Пинџур бр. 71/1-3, Ваташа,

конзервирано во алкохол; полен,

Кавадарци, MK

подготвен за исхрана; шлаг крем; овошје
во конзерви; пире од јаболка; компот од

(540)

TAAZAN

боровинки; тахини [тесто од сусамово
семе]; хумус [мелена леблебија со

(551) индивидуална
(510, 511)

сусамово масло, лимон и лук]; мали
парчиња храна од овошје; урда;

кл. 29 желатин за исхрана; масти за
јадење; путер од кикиритки; путер; путер

ферментирана зеленчукова храна [кимши];

од какао; путер од кокосов орев; кремпутер; бистри супи [бујони]; бујон (состојки

млеко од соја; милк-шејк; ајвар
[конзервирана пиперка]; сончогледово

за правење бујон); овошје, конзервирано;
подготвени производи од месо; кисела

семе, подготвено; мус од зеленчук; семки,
подготвени; алое вера за исхрана на

зелка [расол]; кокосов орев, сушен;

луѓето; конзервиран лук; протеинско
млеко; масло од лен за кујнска употреба;

концентрати за супи [бујони]; џемови;
замрзнато овошје; супи; суво грозје;

лецитин за кулинарска употреба; млечни

корнишони; зеленчук, конзервиран;
зеленчук, варен; зеленчук, сушен; масла

ферменти за кулинарска употреба;
компоти; кондензирано млеко; доматно

за јадење; сирење; кандирано овошје;
урми; овошје, варено; овошни желеа;

пире; паста од зеленчук; паста од црн
патлиџан; млеко од кикирики за

овошни каши; желеа за исхрана;желеа од

кулинарска употреба; млеко од бадем за
кулинарска употреба; млеко од ориз;

месо; џем од ѓумбир; соја, конзервирана,
за исхрана; масло од орев од палма за

артичока, конзервирана; гвакамоле [пире

исхрана; масло од сусам за јадење;
колаген за исхрана; јогурт; состојки за

од авокадо]; овесно млеко; замрзнатсушен зеленчук; екстра девствено

правење супа од зеленчук; сокови од
зеленчук за готвење; кефир [пијалок од

маслиново масло; намази на база на
јаткасти плодови; соино масло за исхрана;

млеко]; кумис [пијалок од млеко] млечни

замени за млеко; бадемово млеко; млеко
од кикирики; кокосово млеко; кокосово

пијалаци во кои преовладува млеко;
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млеко за употреба во кулинарството;

производи]; слатки; бисквити петит-бер;

пијалаци на база на кокосово млеко;

мали кифли [печива]; пипер [мирудии];

оризово млеко за употреба во
кулинарството; пијалаци на база на

бибер; пудинзи; пралини; равиоли;
ликорис [слаткарски производи]; ориз;

бадемово млеко; пијалаци на база на
млеко од кикирики

шафран [мирудии]; саго [нишесте од
сагова палма]; сосови [додатоци на храна];

кл. 30 тестенини за исхрана; пире од
бадеми; анасон; чаеви, немедицински;

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен
десерт]; шпагети; брашно од тапиока за

ароми на кафе [ароми]; ароматични

исхрана; торти; ванила [арома]; ванила

подготовки за исхрана; мирудии; сол за
конзервирање храна; двопек;

[замена за ванила]; десерт со мраз,
овошен сок и шеќер; прашоци за

бисквити;колачиња од слад; пеперминт
бонбони; бонбони; вафли; земички; какао;

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски
производи од кикиритки; ароми, со

кафе; кафе (непржено кафе); растителни
подготовки како замени за кафе; колач;

исклучок на есенцијални масла; ароми за
пијалаци, со исклучок на есенцијални

цимет [мирудија]; капар [мирудија];

масла; овес (дробен овес); лупен овес;

карамели [бонбони]; кари [мирудија];
подготовки од жита; гуми за жвакање што

храна од овес; овесни снегулки; овесно
брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски

не се за медицинска употреба; цикорија
[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан;

производи]; пивски оцет; пијалаци што се
на основа на кафе; пијалаци што се на

каранфилче [мирудија]; додатоци на
јадења; слаткарски производи; пченкарни

основа на какао; пијалаци што се на
основа на чоколадо; замена за кафе; чипс

снегулки; пуканки; сладолед; палачинки;

[производи од житарици]; шоу-шоу

есенции за исхрана, со исклучок на
етерични есенции и есенцијални масла;

[мирудија]; кускус [гриз- јадење од северна
африка]; екстракти од слад за исхрана;

сол за готвење; состојки за згуснување при
готвење;куркума [азиско тропско растение

слад за човечка исхрана; прополис за
исхрана на луѓето; релиш сосови

што се користи за мирудија брашно за
исхрана*; брашно од грав; пченкарно

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за
човечка исхрана што не е за медицинска

брашно; брашно од синап; брашно од

употреба; доматен сос; мајонез; крекери;

јачмен; брашно од соја; пченично брашно;
скроб за храна; квасец за тесто; чајни

крем пудинг; овошни желеа [слаткарски
производи]; мусли; колач од ориз; соја-сос;

колачиња; шеќер*; ароми за колач, со
исклучок на есенцијални масла; прашок за

замрзнат јогурт [вид сладолед]; шатни
[туршија од овошје, лути индиски мирудии

колач; ѓумбир [мирудија]; мраз, природен и
вештачки; мраз за освежување; оцет;

и шеќер]; пролетни ролати; такос
[мексиканско јадење]; тортиљи; леден чај;

кечап [сос]; пијалаци од какао со млеко;

пијалаци што се на основа на чај; преливи

пијалаци од кафе со млеко; чоколадни
пијалаци со млеко; макарони; леб; меласа

за салати; лебни трошки [презла]; табуле
[вид ориентално јадење од пченица]; алва;

за исхрана; златен сируп [сируп од
меласа]; нане за слаткарски производи;

мали парчиња храна од жита; мали
парчиња храна од ориз; варена пченка;

мед; лупен јачмен; мушкатов орев; резанки
од тесто; сендвичи; пастили [слаткарски

прашок за печење; ароматични
градинарски тревки, конзервирани; готови
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оброци од кнедли; чоколаден мус; овошни

пиво;пијалаци од соја, освен замена за

преливи [сосови]; маринади; ленено семе

млеко;безалкохолни пијалаци

за јадење [зачин]; сос за тестенини; плочки
од житарки; палминов шеќер; цветови или

(210) TM 2020/377

лисја како замена за чај; јаткасто овошје
со чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто

(442) 31/07/2020
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

овошје во прав; лук во прав [зачин];
намази на база на чоколада; чоколадни

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

намази што содржат јаткасти плодови;

бр 27/2/22, 1000 Скопје

агаве сируп [природни засладувачи];
замрзнати-сушени јадења чија главна

(540)

(220) 21/04/2020

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија

RIBAS

состојка е ориз; замрзнати-сушени јадења
чија главна состојка е тестенина; пијалаци

(551) индивидуална
(510, 511)

на база на камилица; коцки мраз;
преработено семе кое се користи како

кл. 5 фармацевтски производи

зачин; сусамово семе [зачин]

(210) TM 2020/379

кл. 32 безалкохолни овошни
екстракти;пиво;пиво од ѓумбир;пиво од

(220) 21/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

слад;шира од пиво;безалкохолни овошни
пијалаци;средства за правење

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

пијалаци;екстракти за правење
пијалаци;овошни сокови;сируп за

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

пијалаци;води за пиење

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

[пијалаци];газирана вода (средства за
правење газирана вода);минерална вода

(540)

[пијалаци];минерална вода (средства за
правење минерална вода);минерална

WESTERN GOLD
(551) индивидуална

вода;води за маса;шира;лимонади;хмел
(екстракти од хмел) за правење пиво;сок
од зеленчук [пијалаци];сируп за

(510, 511)
кл. 33 жестоки пијалаци, особено виски

лимонади;шира од слад;шира,
непревриена;бадемов пијалак;сода

(210) TM 2020/380

вода;шербет [пијалаци];сок од домати
[пијалаци];безалкохолни

(442) 31/07/2020
(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o

пијалаци;газирана вода;аперитиви,
безалкохолни;коктели,

Batajnicki drum 18, 11080 Zemun,

безалкохолни;овошни сирупи,

(740) Друштво за застапување од областа

безалкохолни;изотонични пијалаци;сок од
јаболка, безалкохолен;квас [безалкохолни

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

пијалаци];безалкохолни пијалаци на база
на мед;смути (кашести пијалаци од овошје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 21/04/2020

Belgrade, RS

и зеленчук);безалкохолни пијалаци од
алое вера;коктели врз база на
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, розева и сите нијанси на сина
(531) 06.01.04;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни напитоци, вклучувајќи

(531) 27.05.01;27.05.11
(551) индивидуална

вода за пиење, вода од извор, вода со
вкус, минерална и газирана вода,

(510, 511)
кл. 34 тутун и замена за тутун, цигари, и

безалкохолни пијалаци, енергетски
пијалаци и спортски пијалаци, овошни

пури, електронски цигари и орални
испарувачи (oral vaporizers) за пушачи,

пијалаци и џусеви кои вклучуваат кокосова

прибор за пушачи, кибрити

вода, и други безалкохолни напитоци,
вклучувајќи сирупи, концентрати, прашоци

(210) TM 2020/385

и други подготовки за правење напитоци
(210) TM 2020/381

(442) 31/07/2020
(731) Гордан Георгиев and Тушевска

(220) 22/04/2020

Георгиев Мила ул. Др Рибар бр. 45,
Куманово, MK and ул. Октомвриска

(442) 31/07/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

Револуција бр. 2А/1-66, Куманово, MK

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Георгиев Гордан ул. Др Рибар бр. 45,
Куманово

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

(540)

BARK

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 18 женски чанти; актовки; џебни
паричници

ACENTINO
(551) индивидуална

кл. 25 обувки; спортски обувки; чевли;
спортски чевли; чизми, јакни (облека)

(510, 511)
кл. 30 сосови, релиш сосови, додатоци, во
исхраната, ароматски подготовки за храна,
сенф, оцет, доматен кечап
(210) TM 2020/383

(220) 30/04/2020

(210) TM 2020/387

(220) 28/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) Акционерско друшто за
производство и промет на вино

(220) 30/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експортимпорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, MK

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
CU
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

импорт Скопје ул. Орце Николов бр.

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

133/13, Скопје, MK

(540)

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

SALATKO

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 оцет
кл. 35 рекламирање, компјутерско
рекламирање преку интернет, маркетинг,
водење на работење, канцелариски

(591) сина, сива, бела
(531) 27.05.08

работи, управување со работи,

(551) индивидуална
(510, 511)

телевизиско рекламирање и рекламен
материјал
кл. 43 подготовка за храна и пијалаци

кл. 9 авионски и бродски дневници
[инструменти за мерење]; каси (регистар-

(210) TM 2020/388

(220) 28/04/2020

каси); компјутерски оперативни програми,

(442) 31/07/2020
(731) Акционерско друшто за

снимени; компјутерски програми [софтвер
што може да се симнува од интернет];

производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

компјутерски програми за играње;
компјутерски програми, снимени;

импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, MK

компјутерски софтвер, снимен; монитори
[компјутерски програми]; програми

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

(компјутерски оперативни програми)
снимени; програми (компјутерски програми
за играње); програми (компјутерски

(540)

програми) [софтвер штоможе да се
симнува од интернет]; пумпи за точење

САЛАТКО
(551) индивидуална

гориво за бензински станици; регистаркаси; софтвер (компјутерски софтвер),

(510, 511)
кл. 30 оцет

снимен и уреди за сметководство

кл. 35 рекламирање, компјутерско
рекламирање преку интернет, маркетинг,

кл. 35 автомати (изнајмување автомати);
аутсорсинг услуги [подцршка на бизниси];

водење на работење, канцелариски
работи, управување со работи,

бизнис (помош во водењето бизнис);
бизнис информации; бизнис испитување;

телевизиско рекламирање и рекламен

бизнис истражување; бизнис
консултирање (професионално бизнис

материјал
кл. 43 подготовка за храна и пијалаци
(210) TM 2020/391

консултирање); бизнис менаџмент на
хотели; бизнис пребарување; изводи од
сметки (изработка на изводи од сметки);

(220) 04/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за производство, промет

изнајмување автомати [за цигари или
пијалаци]; информации (бизнис

и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-

информации); испитување (бизнис
испитување); книговодство; компјутерски
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бази на податоци (систематизација на

на телекомуникациите)

информации во компјутерски бази на

кл. 42 анализа на компјутерски системи;

податоци); компјутерски бази на податоци
(собирање информации во компјутерски

заштита на компјутери од вируси (услуги
за заштита на компјутери од вируси);

бази на податоци); компјутерско
рекламирање преку интернет;

изнајмување веб [интернет] сервери;
изнајмување компјутери; изнајмување

пребарување (бизнис пребарување);
пребарување податоци во компјутерски

компјутерски програми; изработка на
компјутерски програми; инсталирање

датотеки за трети лица; раководење со

компјутерски програми; компјутери

датотеки (компјутеризирано раководење
со датотеки); систематизација на

(изнајмување компјутери); компјутерски
програми (изнајмување компјутерски

информации во компјутерски бази на
податоци; собирање информации во

програми); компјутерски програми
(изработка на компјутерски програми);

компјутерските бази на податоци;
советување на потрошувачите

компјутерски програми (инсталирање
компјутерски програми); компјутерски

(комерцијални информации и советување

програми (одржување компјутерски

на потрошувачите) [советувалиште за
потрошувачи] и фактурирање

програми); компјутерски програми
(осовременување на компјутерските

кл. 37 анализирање (финансиско
анализирање); информации (осигурителни

програми); компјутерски програми
(советување за компјутерски програми);

информации); информации (финансиски
информации); информации за поправки;

компјутерски програми (умножување
компјутерски програми); компјутерски

компјутерски хардвер (инсталирање,

системи (програмирање компјутерски

одржување и поправање на компјутерски
хардвер); одржување и поправање каси и

системи); компјутерски хардвер
(советување на полето на компјутерски

финансиски информации
кл. 38 изнајмување време за пристап на

хардвер); компјутерско програмирање;
метеоролошки информации; одржување

глобалната компјутерска мрежа;
информации од областа на

компјутерски програми; програми
(осовременување на компјутерските

телекомуникациите; компјутерски

програми); програмирање компјутерски

терминали (комуникација со помош на
компјутерски терминали); комуникација со

системи; размена на компјутерски
програми и податоци [конверзија која не е

помош на компјутерски терминали;
обезбедување кориснички пристап на

физичка]; сервери (изнајмување веб
[интернет] сервери); советување за

глобалната компјутерска мрежа
[провајдери на услуги]; обезбедување

компјутерски програми; советување на
полето на компјутерски хардвер;

телекомуникациски врски на глобалната

умножување компјутерски програми и

компјутерска мрежа и пренесување слики;
пораки со помош на компјутери; пристап

услуги за заштита на компјутери од вируси

на глобална компјутерска мрежа
(изнајмување време за пристап на

(210) TM 2020/393

(220) 29/04/2020
(442) 31/07/2020

глобална компјутерска мрежа и
телекомуникации (информации од областа
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(731) ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ -

(591) бела, црна, жолта, црвена, зелена,

ФОН Скопје Булевар Војводина бб,

портокалова, сина

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(531) 05.07.24;19.03.01;27.05.07
(551) индивидуална

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни
сокови, сок од мешавина на различни
видови овошја
(210) TM 2020/395

(220) 04/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за производство, промет
и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз

(591) црвена, бела, златна-кафена
(531) 26.01.16;26.11.03;27.05.01

Скопје ул. Перо Наков бр.21, 1000,
Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни

бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој
(210) TM 2020/394

(220) 04/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за производство, промет
(591) бела, црна, жолта, црвена, зелена,

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје ул. Перо Наков бр.21, 1000,
Скопје, MK

портокалова
(531) 05.07.11;19.03.01;27.05.07

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија

(551) индивидуална

бр 27/2/22, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни

(540)

сокови, сок од портокал
(210) TM 2020/396

(220) 04/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за производство, промет
и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје ул. Перо Наков бр.21, 1000,
Скопје, MK
(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
бр 27/2/22, 1000 Скопје
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(540)
(210) TM 2020/400

(220) 07/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Colgate - Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York,10022,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје

(591) бела, црна, жолта, црвена, зелена
(531) 05.07.03;19.03.01;27.05.07

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

COLGATE LINK
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни
сокови, сок од јаболко
(210) TM 2020/397

кл. 21 четки за заби

(220) 04/05/2020

(210) TM 2020/401

(442) 31/07/2020
(731) LAWAND GENERAL TRADING FZE
JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI,

(220) 06/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) SAILUN GROUP CO., LTD No.588,
Maoshan Road, Huangdao District,
Qingdao City, Shandong, CN

DUBAI, AE
(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија

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

бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 aвтомобилски гуми, внатрешни
гуми, гуми за пневматски гуми,
надворешни гуми за пневматски гуми,
пневматски гуми, гуми за возила, шарки на
вулканизирани гуми, оски на тркала од

(531) 24.01.15;24.01.19;28.01.00
(554)

возила, возила (бандажи за тркала на
возила), возила, (гуми за тркала на
возила), синџири против лизгање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, цигари, тутун меласа, тутун

(210) TM 2020/402

за џвакање, кутии за цигари, запалки за
пушачи, кутивчиња со кибрит, пепелници,

(220) 06/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) REMEDICA Ltd Limassol, Cyprus,

филтри за цигари, табакери, филтри за
цигари, врвови на цигари

Aharnon St. Industrial Estate 3508
Limassol, CY
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(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија

Деловски бр. 7, 1000, Скопје

за цигари; туби за цигари; филтери за

(540)

цигари; џебни апарати за виткање цигари;
рачни машини за вбризгување на тутун во

AREMED

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

(551) индивидуална
(510, 511)

производи од тутун наменети за
загревање

кл. 5 фармацевски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

(210) TM 2020/407

(442) 31/07/2020
(731) Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,
Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156,

бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за

Sancaktepe, Istanbul, TR

дезинфекција, препаратии за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2020/406

(220) 30/04/2020

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 05/05/2020

Оpemin

(442) 31/07/2020
(731) Benson & Hedges (Overseas)
Limited Globe House, 4 Temple Place,

(551) индивидуална
(510, 511)

London WC2R 2PG, GB

кл. 5 фармацевтски производи

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

(210) TM 2020/408

(220) 30/04/2020

(442) 31/07/2020
(731) Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156,
Sancaktepe, Istanbul, TR

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Solifas
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(591) златна, црна, бела
(531) 24.17.25;27.05.01;27.05.02
(551) индивидуална

(210) TM 2020/409

(220) 04/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Reign Beverage Company LLC, a

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или

Delaware limited liability company 1547 N.
Knowles Ave., Los Angeles, California

преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун

90063, US

(не за медицински цели); пури;
цигарилоси; запалки за цигари; запалки за
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(591) сина, светлосина, црна, бела

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(531) 23.03.05;26.01.16;26.01.20

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

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје
(540)

кл. 35 изработка на реклами за веб
страници, изнајмување рекламен простор,
компјутерско рекламирање преку
интернет, обезбедување деловни
информации преку веб страница,
презентација на стоки преку
комуникациски медиуми за продажба,
услуги за следење на печатените вести
кл. 38 телекомуникации информирање
(вклучувајки веб страници), пренесување
во живо достапно преку главна страница
на интернет, провизии за пристап на веб
страна, безжично емитување,
комуникација со помош на мрежи со

(531) 24.01.13;24.09.09;26.04.16
(551) индивидуална

оптички кабли, пренесување слики и
пораки со помош на компјутери

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци,
вклучително газирани пијалаци и

кл. 41 безбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се

енергетски пијалаци, сирупи, концентрати,
прашоци и подготовки за правење

данлодираат, објавување текстови (со
исклучок на рекпамни текстови), Он-лајн
публикување на електронски книги и

пијалаци, вклучително газирани пијалаци и
енергетски пијалаци, пиво
(210) TM 2020/410

списанија, Он-лајн списанија (блогови со
кориснички дефинирани содржини во

(220) 04/05/2020

областите на социјални коментари,
културни коментари и политички вести);

(442) 31/07/2020
(731) Дедов Димитар ул. Гутенбергова
бр. 9А, 1000, Скопје, MK

услуги за електронско издаваштво
(објавување на дигитални медиуми во
форма на електронски списанија преку

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

глобални компјутерски и комуникациски
мрежи во областа на социјалните

Скопје
(540)

коментари, културните коментари и
политичките вести)
(210) TM 2020/411

(220) 11/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Марија Чукниева Коцевска ул.
Димитар Влахов бр. 13, 1400, Валес, MK
(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
бр 27/2/22, 1000 Скопје
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

DIOS IMPERIUS

кл. 3 пасти за заби и средства за
плакнење на устата

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; средства
за дезинфекција; дезинфекциони

(210) TM 2020/416

(442) 31/07/2020
(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe

стапчиња; дезинфекциони средства за
хигиенска употреба; сапуни за

Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

дезинфекција; дезифициенси
кл. 25 облека, обувки и капи; маски,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ракавици, комбинезони

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

кл. 35 рекламирање, водење на
работење; управување со работата,

Скопје
(540)

групирање во корист на други,
овозможувајќи потрошувачите соодветно

SC JOHNSON A FAMILY
COMPANY

да ги гледаат и купуваат овие стоки;
услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со: фармацевтски

(551) индивидуална
(510, 511)

препарати; средства за дезинфекција;
дезинфекциони стапчиња; дезинфекциони

кл. 1 хемиски соединенија за

средства за хигиенска употреба; сапуни за
дезинфекција; дезифициенси; облека,

водонепропустливост за обувки, кожа или
текстил; хемиски соединенија за

обувки и капи; маски, комбинезони,
хируршки маски, хируршки ракавици,

растегнување чевли
кл. 2 бои, обојувачи, нагризувачи и

маски за медицински персонал,

мастила за користење во производство на
обувки и производи од кожа

респиратори за вештаЧко дишење,
специјална облека за медицински

кл. 3 пред-третман за флеки и дамки за

персонал, заштитни комбинезони,
хируршки апарати и инструменти
(210) TM 2020/415

(220) 08/05/2020

ткаенини вклучително платна, тапацир и
теписи; отстранувач за флеки и дамки за
ткаенини вклучително плвтна, тапацир и
теписи; сапуни кои не се за користење на

(220) 08/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Colgate - Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York,10022,

тело; детергенти кои не се за користење
на тело; восоци за под; восоци за мебел;
заштитни слоеви за мебел и под;

US

одзатнувачи на одводи; чистачи за тврди
површини; препарати за белење и други

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

субстанции за користење на ткаенини;
марамчиња за еднократна употреба

СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

импрегнирани со хемикалии или
соединенија за чистење за употреба во

Скопје
(540)

домаќинството; препарати за

COLGATE ELIXIR

отстранување на лак; препарати во вид на
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восоци за користење на обработени и

килими и соби; дезодоранси за ткаенини;

необработени површини; препарати за

инсектициди; средства против инсекти;

отстранување восок; универзални чистачи
за домаќинство, чистачи на тоалетни

марамчиња претходно навлажнети со
средства против инсекти за користење на

школки, чистачи на тушеви, чистачи за
кујна; универзални чистачи за стакпо и

тело; спирали против комарци; мамки за
инсекти кои содржат инсектициди за

разни површини; третирани синтетички
целулозни листови за користење во

контрола контрола на инсекти и штетници;
медицински масти за олеснување на

машини за перење за апсорбирање на

чешање и црвенило од убоди од инсекти,

нечистотија и боја за време на перење;
препарати за парфимирање на воздух;

комбиниран спреј за стапала против
габички; дезодоранси за обувки

парфеми за соба или атмосфера;
есенцијални масла за атмосфера,

кл. 11 електрични диспензери за мириси;
ламби и фенери за свеќи за одбивање

препарати за парфимирање на воздух;
потпури; темјан; препарати за чистење,

инсекти
кл. 16 пластични кеси за употреба во

полирање, триење и нагризување; сјаеви,

домаќинството; пластични кеси коишто

креми и пигментирани слоеви сите за
обувки и кожени производи; средства за

може да се вакумираат и повторно да се
затвараат за употреба во домаќинството;

чување кожа, имено, сјаеви за заштита на
кожа, заштитни креми за кожа; препарати

пластични обвивки; лепила за поправка на
чевли, облека за дожд и други кожени,

за хемиско чистење, имено, суви плочки за
хемиско чистење и други препарати за

гумени, најлонски, пластични, платнени,
ленени или винилни површини

чистење на кожа, антилоп, винил, пластика

кл. 21 пластични садови за употреба во

и производи направени од овие
материјали; отстранувачи на гребаници за

домаќинството; мали домашни кујнски
прибори и садови (кои не се од скапоцени

кожени или винилни производи; сјај и
крема за чевли и кожени производи,

метали или обложени со нив); лажици за
чевли и калапи за чевли; крпи за

вклучително за покривање на гребаници;
средства за заштита за обувки и кожени

полирање и сунѓери за полирање; четки за
чевли; рачна алатка за чистење стакло на

производи, имено, боја за чевли и бои за

која се закачуваат влошки за чистење;

кожа; марамчиња импрегнирани со
препарати за полирање и чистење; масло

четки за триење за чистење на
домаќинството

за заштита на стапалата против пукање
(не за медицинска употреба)

кл. 25 направи против лизгање за обувки;
нелизгачки ѓонови и внатрешни влошки за

кл. 4 свеќи, восок за топење; цитронела
свеќи против инсекти, имено, свеќи кои

обувки; внетрешни влошки и подлошки
(влошки) за обувки; потпетици за обувки;

содржат средство против инсекти;

плочки за потпетици, подлошки за пети,

парфимирани свеќи
кл. 5 средства за дизинфекција во течна

додатоци за пета за долги чорапи и
хулахопки; кратки чорапи, долги чорапи и

форма и во форма на спреј кои не се за
користење на тело; освежувачи на воздух;

хулахопки
кл. 26 врвци за чевли

дезодоранси за воздух; препарати за
прочистување на воздух; дезодоранси за

(210) TM 2020/418
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програми, советување за компјутерски

(442) 31/07/2020
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

програми

Mahallesi 2177. Cadde Via twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

(210) TM 2020/425

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

(442) 31/07/2020
(731) ALDI GmbH & Co. KG Burgstr. 37, D-

(540)

45476 Mülheim an der Ruhr, DE
(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова

Dobcard

бр.15a-13,1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

ALDI

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/424

(220) 14/05/2020

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 13/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за компјутерско

кл. 35 малопродажба во врска со
земјоделски производи, градинарски

програмирање и други консултантски
услуги КИИМО ДООЕЛ Скопје ул Даме

производи, шумарски производи,
прехрамбени производи, препарати за

Груев бр. 7/4-4 , Скопје, MK

перење, препарати за чистење, артикли

(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар,

наменети за чистење, средства за
дезинфекција, козметика, санитарни

бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

артикли, медикаменти што се издаваат без
рецепт, додатоци за исхрана, огномети,
електрични апарати и додатоци,
електронски апарати и додатоци за истите,
компјутери и компјутерски додатоци,

(591) бела, портокалова

компакт дискови, компјутерски хардвер и
софтвер, светлосни уреди, алати,

(531) 27.05.07;27.05.08
(551) индивидуална

градинарски апарати и додатоци за
истите, велосипеди и додатоци за истите,

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;

додатоци за автомобили, саати, часовници
и накит, канцелариски материјал и

апликации за компјутерски софтвери, што
можат да се преземат; компјутерски

канцелариски реквизити, книги и други

програми [софтвер што може да се

печатени работи, мебел и друга покуќнина,
мебел за градина, кујнски прибор за

симнува од интернет], компјутерски
програми за играње; Компјутерски

домаќинство и додатоци за истиот,
производи за домаќинство, покривки за

програми, снимени
кл. 42 изработка на компјутерски

кревет, вклучително перници, постелнина,
текстил за домаќинство, облека, капи,

програми, осовременување на
компјутерските програми, софтвер како

чевли, производи од кожа, спортска
опрема, играчки, лежерни артикли,
прехрамбени производи за животни,

услуга [ЅааЅ], одржување компјутерски

растенија, производи од тутун;онлајн
малопродажба во врска со земјоделски

програми, инсталирање компјутерски
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производи, градинарски производи,

истите, велосипеди и додатоци за истите,

шумарски производи, прехрамбени

додатоци за автомобили, саати, часовници

производи, препарати за перење,
препарати за чистење, артикли наменети

и накит, канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, книги и други

за чистење, средства за дезинфекција,
козметика, санитарни артикли,

печатени работи, мебел и друга покуќнина,
мебел за градина, кујнски прибор за

медикаменти што се издаваат без рецепт,
додатоци за исхрана, огномети,

домаќинство и додатоци за истиот,
производи за домаќинство, покривки за

електрични апарати и додатоци,

кревет, вклучително перници, постелнина,

електронски апарати и додатоци за истите,
компјутери и компјутерски додатоци,

текстил за домаќинство, облека, капи,
чевли, производи од кожа, спортска

компакт дискови, компјутерски хардвер и
софтвер, светлосни уреди, алати,

опрема, играчки, лежерни артикли,
прехрамбени производи за животни,

градинарски апарати и додатоци за
истите, велосипеди и додатоци за истите,

растенија, производи од тутун;раководење
супермаркети, малопродажни аутлет

додатоци за автомобили, саати, часовници

продавници и малопродажни дисконт

и накит, канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, книги и други

аутлет
продавници;рекламирање;рекламирање

печатени работи, мебел и друга покуќнина,
мебел за градина, кујнски прибор за

на интернет, за други;обезбедување
информации на интернет, имено

домаќинство и додатоци за истиот,
производи за домаќинство, покривки за

информации за производите за
потрошувачите, советодавни информации

кревет, вклучително перници, постелнина,

за потрошувачите и информации за

текстил за домаќинство, облека, капи,
чевли, производи од кожа, спортска

кориснички услуги;подготвување на
трговски транскации за трети лица, исто

опрема, играчки, лежерни артикли,
прехрамбени производи за животни,

така на интернет;обезбедување на
договори за мобилна телефонија за

растенија, производи од тутун;услуги за
големопродажба во врска со земјоделски

други;водење на работење;организациско
планирање и надзор на развојот на

производи, градинарски производи,

бизнисот;вработување на

шумарски производи, прехрамбени
производи, препарати за перење,

персонал;консултантски услуги за бизнис
организација;асистирање во трговско и

препарати за чистење, артикли наменети
за чистење, средства за дезинфекција,

индустриско управување;обезбедување
услуги за други [купување производи и

козметика, санитарни артикли,
медикаменти што се издаваат без рецепт,

услуги за други бизниси]

додатоци за исхрана, огномети,

(210) TM 2020/426

електрични апарати и додатоци,
електронски апарати и додатоци за истите,

(442) 31/07/2020
(731) HAS GIDA SANAYI VE TICARET

компјутери и компјутерски додатоци,
компакт дискови, компјутерски хардвер и

ANONIM ŞIRKETI Köybasi Caddesi, Kirazli
Bağlar Sokak, No.2, Sariyer, Istanbul, TR

софтвер, светлосни уреди, алати,
градинарски апарати и додатоци за

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
бр 27/2/22, 1000 Скопје

101

(220) 14/05/2020

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

ориз; меласа за исхрана

(540)

кл. 32 пива; средства за правење пиво;

STIX

минерална вода, изворска вода, вода за
маса, сода вода; сокови од овошје и

(591) бела, сива, сина
(531) 27.05.01

зеленчук, концентрати од овошје и
зеленчук и екстракти за производство на

(551) индивидуална
(510, 511)

пијалоци, безалкохолни пијалоци;
енергетски пијалоци, спортски пијалоци

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; мешунки; супи, бујони;

збогатени со протеини

преработени маслинки, паста од
маслинки; млеко и млечни производи,

(210) TM 2020/427

путер; масла за јадење; сушено,

(220) 15/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI)

конзервирано, замрзнато, варено, пушено
или посолено овошје и зеленчук; доматно

CO., LTD No. 1, Tengsen Road, Weihai
Economic and Technological

пире; подготвено јаткасто овошје и сушено
овошје како закуски; намаз од лешник и

Development Zone, Shandong Province,

путер од кикирики; тахини [тесто од
сусамово семе]; јајца и јајца во прав; чипс

CN
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 30 кафе, какао; пијалоци на база на

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кафе или какао, пијалоци на база на
чоколадо; тестенини, полнети кнедли,
резанки од тесто; слатки и пекарски
производи на база на брашно; десерти на
база на брашно и чоколадо; леб, полнети
пецива, пита, сендвичи, пити, колачи;
десерти на база на тесто обложено со
сируп; пудинзи, крем пудинг, пудинг од
ориз; мед, пчелен лепак за човечка
потрошувачка, прополис за исхрана на
луѓето; додатоци за јадења, ванила

(591) зелена, жолта, виолетова, бела,

(арома), зачини, сосови (додатоци на
храна), доматен сос; квасец, прашок за

светло кафена, сива
(531) 03.11.10;03.11.25
(551) индивидуална

пециво; брашно, гриз, скроб за храна;
шеќер, коцка шеќер, шеќер во прав; чај,
ладен чај; слаткарски производи,

(510, 511)
кл. 12 автомобилски гуми; пневматски

чоколади, бисквити, крекери, наполитанки;
гуми за џвакање; сладолед, овошни

гуми; гуми за возила; гуми за мотори; гуми
за велосипеди; шарки на вулканизирани

десерти со мраз; сол; мали парчиња храна
од жита, пуканки, дробен овес, пченкарен

гуми; внатрешни гуми за велосипеди;
возила (амортизери за возила); калници;
амортизери за автомобили

чипс, житарици за појадок, преработена
пченица за човечка потрошувачка, дробен
јачмен за човечка потрошувачка,

(210) TM 2020/430

преработен овес за човечка потрошувачка,
преработена 'рж за човечка потрошувачка,

(220) 18/05/2020
(442) 31/07/2020
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(731) Прехранбена индустрија БЛАГОЈ

огласи), организирање трговски саеми за

ЃОРЕВ АД Велес ул.Алексо Демниевски

комерцијални или рекламни цели, ширење

- Бауман бр.18, 1400, Велес, MK
(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија

на рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени

бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

материјали, примероци), групирање во
корист на други, овозможувајќи
потрошувачите соодветно да ги гледаат и
купуваат овие стоки;увоз извоз и трговија

KRISTAL
(551) индивидуална

на големо и мало со: Масла и масти за

(510, 511)
кл. 29 масла и масти за јадење;

јадење; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

конзервирано, смрзнато, сушено и варено

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
месо риба, живина и дивеч; рафинирано

овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;

сончогледово масло, ладно цедено
сончогледово масло, деликатесно масло

месо риба, живина и дивеч; рафинирано
сончогледово масло, ладно цедено

од сусам, пченкарно масло, маргарин,

сончогледово масло, деликатесно масло
од сусам, пченкарно масло, маргарин,

мармалад, слатко, какао, кокос; Кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена

мармалад, слатко, какао, кокос

за кафе; брашно и производи од жито,
пченкарно брашно, палента леб,

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење;

производи од жито, пченкарно брашно,
палента леб, производи од тесто и слатки,

сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како

мирудии; мраз; соја, таан алва, локум,
желе бонбони, шеќер; земјоделски,

мирудии); мирудии; мраз; соја, таан алва,

градинарски и шумски производи и
зрнести производи што не се опфатени со

локум, желе бонбони, шеќер
кл. 35 огласување; водење на работење;

другите класи; животни (живи); свежо
овошје и зеленчук; семиња, билки и

управување со работи; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска

природно цвеќе; храна за животни; пивски

презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање (професионално бизнис

слад, сусам

консултирање); вработување персонал;

(210) TM 2020/435

информации за дејноста, медиуми за
комуникација, маркетинг услуги,

(220) 20/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) ЈП депонија ДРИСЛА Скопје бул.
Илинден бб, Скопје, Скопје, MK

информации, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), on-line рекпамирање

(740) ЈП депонија ДРИСЛА Скопје бул.

по пат на компјутерска мрежа односи со
јавност, промоција, објавување рекламни

Илинден бб, с. Батинци, п.фах 34, , Скопје
(540)

текстови, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/,
рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекпамни
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(540)

(531) 05.03.13;05.03.20
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црна, светло сива, темно сива
(531) 03.07.24;16.01.13;16.01.14

кл. 40 палење отпад и ѓубре;

(551) индивидуална
(510, 511)

преработување отпад [трансформирање];
производство на енергија;

кл. 9 компјутер; таблет компјутер;
компјутерски софтвер; компјутерски

рециклирање на отпад и ѓубре;
рециклирање [рециклирање отпад];

софтвер,

сортирање отпад и материјали за
рециклирање [трансформирање]

снимен; апликации за компјутерски
софтвери, што можат да се преземат;

уништување отпад и ѓубре

платформи за компјутерски софтвер,
снимени или што може да се преземат;

(210) TM 2020/441

софтверски апликации за мобилни
телефони што можат да се преземат;

(220) 27/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna

апликации за мобилен телефон што можат

Filipovića 25,, 10 000, Zagreb, HR

да се преземат; читачи на електронски
книги; електронски публикации, кои се

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

преземаат; машини за учење; електронски
машини за учење

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

кл. 41 образовни услуги; настава, обука;
организирање и водење работилници

(540)

[обука]; организирање изложби за

ANDOL PRO 75

културни или образовни цели; он-лајн
публикување на електронски книги и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

изданија; обезбедување електронски онлајн публикации што не можат да се

(210) TM 2020/442

преземат; овозможување на филмови, што
не се преземаат, преку услуги за пренос

(220) 27/05/2020

(442) 31/07/2020
(731) Top Learning (Beijing) Education

на видеозапис на барање; услуги за видео
игри овозможени преку интернет;
преведување; услуги за преведување;

Technology Co., Ltd. Rm. 136, 1/F, Bldg.
No.23, East Zone, Yard No. 10 Xibeiwang

преведување на јазик; услуги на
библиотеки; услуги на библиотеки за

Rd. East, Haidan Dist., Beijing, CN
(740) Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка

позајмување; услуги на подвижни

бр. 6/1-3, Скопје
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библиотеки; услуги на библиотеки
(подвижни); услуги на електронски

(210) TM 2020/532

библиотеки

(442) 31/07/2020
(731) Драган Живковиќ ул. Црниче бр.

(210) TM 2020/448

(220) 16/06/2020

13, 1000, Скопје, MK

(220) 27/05/2020

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(442) 31/07/2020
(731) BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС ул.

SLOBODNA.TV

Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

CONAXIS
(551) индивидуална

кл. 38 емитување на кабелска телевизија;
емитување радио програми; емитување

(510, 511)
кл. 1 хемикалии што се користат во

телевизиски програми; информации од
областа на телекомуникациите;

земјоделството, хортикултурата ]
шумарството, особено растителни

обезбедување телекомуникациски канали
за телевизиско купување (телешопинг);

препарати за зајакнување, хемиски или

повикување (радиотелефонски или други

биолошки препарати за управување со
стресот кај растенијата, препарати за

средства за електронска комуникација);
радиопрограми (емитување радио

регулирање на растот на растенијата,
хемиски препарати за третман на семиња,

програми); телекомуникации (информации
од областа на телекомуникациите);

гени на семе за земјоделско производство,
сурфактанти

телекомуникациски услуги; пренесување
преку сателити; пренесување слики и

кл. 5 препарати за уништување и борба

пораки со помош на компјутер

против штетници, инсектициди,
фунгициди, хербициди, пестициди

(210) TM 2020/533

(210) TM 2020/528

(442) 31/07/2020
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

(220) 15/06/2020

(220) 16/06/2020

(442) 31/07/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyotashi, Aichi-ken, JP

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

Myocron
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

BZ4X
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/534

кл. 12 автомобили и нивните структурни

(220) 16/06/2020
(442) 31/07/2020

делови
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(731) Друштво за производство,

TRAZIMERA

сточарство, трговија на големо и мало,

(551) индивидуална
(510, 511)

угостителство НЕНИКО ДООЕЛ
Гостивар ул. Фазанерија 1 бр. 96 ,

кл. 5 фармацевтски препарати за

Гостивар, MK

лекување на рак

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул.
Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2020/553

(220) 29/06/2020

(442) 31/07/2020
(731) RK SOUTH ASIA SDN. BHD NO.2440,
LORONG PERUSAHAAN 10, PRAI
INDUSTRIAL ESTATE, 13600 PRAI
PENANG, MY
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела, окер, сина, сива,
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски безалкохолни пијалаци

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

(210) TM 2020/535

(510, 511)
кл. 6 синџири од метал; сигурносни

(220) 17/06/2020

(442) 31/07/2020
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

синџири од метал ;спојки од метал за
синџири

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

кл. 7 оски; цилиндрични глави за мотори;
пумпи за гориво што сами се регулираат;
пумпи за точење на гориво на сервисни

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

станици; вбризгувачи за мотори; мотори за
возила со воздушни перничиња; вентили

(540)

[делови од машини]; заштедувачи на
гориво за мотори и машини; апарати за

Vomepram
(551) индивидуална

промена на гориво за мотори со

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/545

внатрешно согорување; машини за
пломбирање за индустриска употреба;
ладилници [ладење] за мотори и машини;
филтри за прочистување на воздухот за

(220) 25/06/2020

(442) 31/07/2020
(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New

ладење, на мотори; машини и апарати за
чистење, електрични; пренесувачи на

York, New York 10017, US

цевки, пневматски;придушувачи за мотори

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

и машини; разгранувач (издувен
разгранувач за мотори); ауспуси за мотори

(540)
106

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

и машини; земјоделски дигалки;

(731) The Coca-Cola Company One Coca-

земјоделски алатки, освен рачно

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

управувани
кл. 12 спојки за копнени возила; синџири

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

за автомобили; синџири за велосипеди;
синџири за мотоцикли; внатрешни цевки за

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

гуми за велосипеди; гуми за тркала на
возилото; бандажи на велосипеди;

(540)

бандажи за тркала на возила; дискови за
сопирачките за возила; ретровизори;
ретровизори за возила; рачки за
велосипед; управувачи за мотоцикли;
спици за тркала за велосипеди; спојки за

(591) црна, бела, зелена
(531) 05.03.14;27.05.02;27.05.24

спици на тркала; спици за тркалата на
возилата; облоги за сопирачки за возила;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и

делови за сопирачки за возила; плочки за
сопирање за автомобили; амортизациони
пружини за возила; воздушни пумпи

ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диетална

[додатоци за возила]; запчаници за
велосипеди; распоред на брзини за

храна и субстанци прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,

копнени возила; сирени за возила;
потпирачи за велосипеди [делови на

храна за бебиња; диетални суплементи за
луѓе и животни; фластери, материјали за
преврска; материјал за превенирање на

велосипеди]; држачи за велосипеди; седла
на мотоцикл; седла за велосипеди;
автомобилски гуми; гуми за велосипеди;

заби, забен восок; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

педали за велосипеди; запченици за
копнени возила
(210) TM 2020/554

на штеточинки; фунгициди, хербициди
кл. 32 пиво; безалкохолни пијалаци;
минерална и газирана вода; овошни

(220) 29/06/2020

пијалаци и овошни џусеви; сирупи и други
безалкохолни препарати за подготовка на

(442) 31/07/2020
(731) Saba Ilaç San. Ve Tic. A.S. Halkali
Merkez Mah.Basin Ekspres Cad. No. i

пијалаци

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR

(210) TM 2020/557

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(220) 30/06/2020

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за производство,

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

трговија на големо и мало САМАНТА
ДОО експорт-импорт Скопје ул.

HYDMOXIA
(551) индивидуална

Качанички пат бр. 264, Бутел, Скопје,
MK

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

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

(210) TM 2020/555

Скопје

(220) 29/06/2020
(442) 31/07/2020
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(540)

PURO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 средства за дезинфекција;
дезинфекциони средства за хигиенска
употреба, гелови за дезинфекција
кл. 35 рекалмирање; водење на
работењето; управување со работата;
услуги при увоз извоз и продажба на
големо и мало со средства за
дезинфекција
(210) TM 2020/560

(220) 30/06/2020

(442) 31/07/2020
(731) Друштво за производство,
градежништво, трговија, сообраќај и
услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт
Гостивар ул.„Мара Угриноска“ бр. 144,
Гостивар, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Afundas-L
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE
TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(510)

(210)

5

MK/T/2020/0407

16

MK/T/2020/0416

1

MK/T/2020/0416

5

MK/T/2020/0408

18

MK/T/2020/0122

1

MK/T/2020/0448

5

MK/T/2020/0411

18

MK/T/2020/0327

2

MK/T/2020/0416

5

MK/T/2020/0416

18

MK/T/2020/0385

3

MK/T/2020/0073

5

MK/T/2020/0418

20

MK/T/2020/0298

3

MK/T/2020/0214

5

MK/T/2020/0441

20

MK/T/2020/0327

3

MK/T/2020/0215

5

MK/T/2020/0448

21

MK/T/2020/0400

3

MK/T/2020/0216

5

MK/T/2020/0533

21

MK/T/2020/0416

3

MK/T/2020/0217

5

MK/T/2020/0535

24

MK/T/2020/0073

3

MK/T/2020/0344

5

MK/T/2020/0545

25

MK/T/2020/0122

3

MK/T/2020/0368

5

MK/T/2020/0554

25

MK/T/2020/0132

3

MK/T/2020/0415

5

MK/T/2020/0555

25

MK/T/2020/0327

3

MK/T/2020/0416

5

MK/T/2020/0557

25

MK/T/2020/0385

4

MK/T/2020/0298

5

MK/T/2020/0560

25

MK/T/2020/0411

4

MK/T/2020/0416

6

MK/T/2020/0553

25

MK/T/2020/0416

5

MK/T/2020/0009

7

MK/T/2020/0553

26

MK/T/2020/0416

5

MK/T/2020/0073

9

MK/T/2020/0261

27

MK/T/2020/0327

5

MK/T/2020/0214

9

MK/T/2020/0391

29

MK/T/2020/0009

5

MK/T/2020/0215

9

MK/T/2020/0424

29

MK/T/2020/0298

5

MK/T/2020/0216

9

MK/T/2020/0442

29

MK/T/2020/0369

5

MK/T/2020/0217

11

MK/T/2019/0861

29

MK/T/2020/0370

5

MK/T/2020/0298

11

MK/T/2020/0416

29

MK/T/2020/0371

5

MK/T/2020/0344

12

MK/T/2020/0401

29

MK/T/2020/0375

5

MK/T/2020/0367

12

MK/T/2020/0427

29

MK/T/2020/0426

5

MK/T/2020/0373

12

MK/T/2020/0528

29

MK/T/2020/0430

5

MK/T/2020/0374

12

MK/T/2020/0553

30

MK/T/2020/0298

5

MK/T/2020/0377

16

MK/T/2020/0044

30

MK/T/2020/0343

5

MK/T/2020/0402

16

MK/T/2020/0073

30

MK/T/2020/0375
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30

MK/T/2020/0381

35

MK/T/2020/0357

41

MK/T/2020/0359

30

MK/T/2020/0387

35

MK/T/2020/0358

41

MK/T/2020/0360

30

MK/T/2020/0388

35

MK/T/2020/0359

41

MK/T/2020/0361

30

MK/T/2020/0426

35

MK/T/2020/0360

41

MK/T/2020/0362

30

MK/T/2020/0430

35

MK/T/2020/0361

41

MK/T/2020/0363

32

MK/T/2020/0009

35

MK/T/2020/0362

41

MK/T/2020/0364

32

MK/T/2020/0132

35

MK/T/2020/0363

41

MK/T/2020/0365

32

MK/T/2020/0375

35

MK/T/2020/0364

41

MK/T/2020/0366

32

MK/T/2020/0380

35

MK/T/2020/0365

41

MK/T/2020/0393

32

MK/T/2020/0394

35

MK/T/2020/0366

41

MK/T/2020/0410

32

MK/T/2020/0395

35

MK/T/2020/0387

41

MK/T/2020/0442

32

MK/T/2020/0396

35

MK/T/2020/0388

42

MK/T/2019/1349

32

MK/T/2020/0409

35

MK/T/2020/0391

42

MK/T/2020/0351

32

MK/T/2020/0426

35

MK/T/2020/0410

42

MK/T/2020/0352

32

MK/T/2020/0534

35

MK/T/2020/0411

42

MK/T/2020/0353

32

MK/T/2020/0555

35

MK/T/2020/0425

42

MK/T/2020/0354

33

MK/T/2020/0379

35

MK/T/2020/0430

42

MK/T/2020/0355

34

MK/T/2020/0383

35

MK/T/2020/0557

42

MK/T/2020/0356

34

MK/T/2020/0397

37

MK/T/2019/0861

42

MK/T/2020/0357

34

MK/T/2020/0406

37

MK/T/2020/0391

42

MK/T/2020/0358

35

MK/T/2019/0167

38

MK/T/2019/0167

42

MK/T/2020/0359

35

MK/T/2019/0861

38

MK/T/2019/1429

42

MK/T/2020/0360

35

MK/T/2019/1429

38

MK/T/2020/0391

42

MK/T/2020/0361

35

MK/T/2020/0044

38

MK/T/2020/0410

42

MK/T/2020/0362

35

MK/T/2020/0122

38

MK/T/2020/0532

42

MK/T/2020/0363

35

MK/T/2020/0214

40

MK/T/2020/0435

42

MK/T/2020/0364

35

MK/T/2020/0215

41

MK/T/2019/0167

42

MK/T/2020/0365

35

MK/T/2020/0216

41

MK/T/2019/1429

42

MK/T/2020/0366

35

MK/T/2020/0217

41

MK/T/2020/0134

42

MK/T/2020/0391

35

MK/T/2020/0298

41

MK/T/2020/0351

42

MK/T/2020/0393

35

MK/T/2020/0344

41

MK/T/2020/0352

42

MK/T/2020/0424

35

MK/T/2020/0351

41

MK/T/2020/0353

43

MK/T/2020/0132

35

MK/T/2020/0352

41

MK/T/2020/0354

43

MK/T/2020/0387

35

MK/T/2020/0353

41

MK/T/2020/0355

43

MK/T/2020/0388

35

MK/T/2020/0354

41

MK/T/2020/0356

35

MK/T/2020/0355

41

MK/T/2020/0357

35

MK/T/2020/0356

41

MK/T/2020/0358
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE
(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare
(731)

(210)

Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје

MK/T/2019/0167

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН
ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци

MK/T/2019/0861

Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО
Скопје

MK/T/2019/1349

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

MK/T/2019/1429

Друштво за трговија и услуги БЕРОВСКИ ЕМ ПМ Берово

MK/T/2020/0009

Приватен научен институт Академија за естетска стоматологија - ЕНДОМАК
Скопје

MK/T/2020/0044

Друштво за трговија, производство и услуги АЛЕКСПРОМ доо експорт-импорт

MK/T/2020/0073

Карастоев Доне

MK/T/2020/0122

Мото Клуб Ретки Птици, Слободан Дачев

MK/T/2020/0132

Филип Зафироски

MK/T/2020/0134

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0214

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0215

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0216

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0217

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

MK/T/2020/0261

Гурмешевски Стефан

MK/T/2020/0298

Друштво за трговија и услуги ЛОНГУРОВ ДОО Штип

MK/T/2020/0327

Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

MK/T/2020/0343

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица

MK/T/2020/0344

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0351

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0352

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0353

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0354

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0355

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0356

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0357

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0358

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0359

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0360

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0361

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0362

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0363
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CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0364

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0365

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

MK/T/2020/0366

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0367

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/2020/0368

Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп

MK/T/2020/0369

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

MK/T/2020/0370

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

MK/T/2020/0371

Haver Farma ilaç A.S.

MK/T/2020/0373

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

MK/T/2020/0374

Друштво за земјоделско производство и откуп, трговија, туризам и угостителство
ЧОВЕК ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци

MK/T/2020/0375

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

MK/T/2020/0377

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/0379

Allied Beverages Adriatic d.o.o

MK/T/2020/0380

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/0381

CORPORACION HABANOS, S.A.

MK/T/2020/0383

Гордан Георгиев

MK/T/2020/0385

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

MK/T/2020/0387

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБАТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

MK/T/2020/0388

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/2020/0391

ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ - ФОН Скопје

MK/T/2020/0393

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0394

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0395

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0396

LAWAND GENERAL TRADING FZE

MK/T/2020/0397

Colgate - Palmolive Company

MK/T/2020/0400

SAILUN GROUP CO., LTD

MK/T/2020/0401

REMEDICA Ltd

MK/T/2020/0402

Benson & Hedges (Overseas) Limited

MK/T/2020/0406

Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,

MK/T/2020/0407

Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,

MK/T/2020/0408

Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company

MK/T/2020/0409

Дедов Димитар

MK/T/2020/0410

Марија Чукниева Коцевска

MK/T/2020/0411

Colgate - Palmolive Company

MK/T/2020/0415

S. C. Johnson & Son, Inc.

MK/T/2020/0416

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2020/0418

Друштво за компјутерско програмирање и други консултантски услуги КИИМО
ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0424
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ALDI GmbH & Co. KG

MK/T/2020/0425

HAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI

MK/T/2020/0426

TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD

MK/T/2020/0427

Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес

MK/T/2020/0430

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје

MK/T/2020/0435

PLIVA Hrvatska d.o.o.

MK/T/2020/0441

Top Learning (Beijing) Education Technology Co., Ltd.

MK/T/2020/0442

BASF SE

MK/T/2020/0448

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2020/0528

Драган Живковиќ

MK/T/2020/0532

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2020/0533

Друштво за производство, сточарство, трговија на големо и мало, угостителство
НЕНИКО ДООЕЛ Гостивар

MK/T/2020/0534

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2020/0535

Pfizer Inc.

MK/T/2020/0545

RK SOUTH ASIA SDN. BHD

MK/T/2020/0553

Saba Ilaç San. Ve Tic. A.S.

MK/T/2020/0554

The Coca-Cola Company

MK/T/2020/0555

Друштво за производство, трговија на големо и мало САМАНТА ДОО експортимпорт Скопје

MK/T/2020/0557

Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги РИФАМ
ДОО експорт-импорт Гостивар

MK/T/2020/0560
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të
dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat
shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):
(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri
(450) Дата на објавување / Data e publikimit
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список
на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve
(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i
ngjyrave
(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësues juridik
(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 28696

(151) 21/07/2020

кл. 9 услуги при продажба на големо со

(210) TM 2015/74

(220) 26/01/2015

компјутери, компјутерска периферна

(181) 26/01/2025
(450) 31/07/2020
(732) КОЛЕМИШЕВСКИ КИРИЛ ул.
Народен Фронт бр. 7-11, 1000 Скопје, MK

опрема и софтвер

(540)

(181) 29/06/2028
(450) 31/07/2020
(732) МАКПРОГРЕС ДОО ул.

НОКАУТ
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 28677

(151) 08/07/2020

(210) TM 2018/666

(220) 29/06/2018

Илинденска бб, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 16 музички инструменти

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 41 забава, музички групи, услуги на
компонирање музика, музичка продукција
(111) 28676

(151) 08/07/2020

(210) TM 2016/179

(220) 22/02/2016
(181) 22/02/2026

(450) 31/07/2020
(732) ПЗУ Билна аптека Стојанови ул.
11 Октомври бр. 86/12, Скопје, MK
(591) бела, темно кафена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување;водење на
работење;управување со
работи;канцелариски работи, услуги при
(591) зелена, цвена и бела
(551) индивидуална

продажба на големо и мало и увоз-извоз
со: желеа, џемови, компоти;конзервирано,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

смрзнато, сушено и варено овошје и

(111) 28748

(151) 22/07/2020

(210) TM 2018/251

(220) 22/03/2018

производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед;мед,

зеленчук;кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе;брашно и

меласа;квасец, прашок за печење, сол,
сенф;оцет, сосови (како

(181) 22/03/2028
(450) 31/07/2020
(732) АЛЛ4НЕТ ДООЕЛ ул. Мите
Богоевски бр. 83А, Скопје, MK

мирудии);мирудии;мраз;локум;алва;бонбо
ни;колачиња;чајни
колачиња;бисквити;брускети;погачици;зел

(540)

ник;крем;смрзнати производи од тесто
(591) grey, orange
(551) индивидуална

(111) 28698

(151) 21/07/2020

(210) TM 2018/914

(220) 25/09/2018
(181) 25/09/2028

(510, 511)
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(450) 31/07/2020
(732) INSAJDER PRODUKCIJA DOO

(210) TM 2018/1105

(220) 07/11/2018

Savska 5, Beograd, RS
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(450) 31/07/2020
(300) UK00003309499 09/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple Place,

(540)

London WC2R 2PG, GB

(181) 07/11/2028

(740) Адвокатско друштво Поповски и

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 16 весници; периодични публикации;

(540)

флаери; пишани или цртани книги;
каталози; печатени публикации; печатени

NEO STICKS BRIGHT
TOBACCO

работи; магазини; честитки и разгледници;
стрипови

(551) индивидуална

кл. 35 огласување

(510, 511)
кл. 34 тутун, сиров или

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; разонода

преработен;производи од тутун;замени за
тутун (не за медицински цели);сите со цел

(111) 28697

(151) 21/07/2020

да бидат загревани но не и горени;артикли

(210) TM 2018/915

(220) 25/09/2018
(181) 25/09/2028

за пушачи;електронски направи и нивните
делови со цел за загревање на тутун

(450) 31/07/2020
(732) INSAJDER PRODUKCIJA DOO
Savska 5, Beograd, RS
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,

(151) 14/07/2020

(210) TM 2018/1299

(220) 18/12/2018
(181) 18/12/2028

(450) 31/07/2020
(732) Rakuten Inc. (a corporation
organized and existing under the laws of

Скопје
(540)

Japan) 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku,
Tokyo, 158-0094, JP

INSAJDER
(551) индивидуална

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,

(510, 511)
кл. 16 весници; периодични публикации;

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

флаери; пишани или цртани книги;

Скопје
(540)

каталози; печатени публикации; печатени
работи; магазини; честитки и разгледници;
стрипови
кл. 35 огласување
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; разонода
(111) 28755

(111) 28700

(151) 27/07/2020
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апарати, звучници и компоненти; Софтвер
за споделување на локација; Софтвер за
навигација; GPS софтвер; Софтвер за
мапи; Мрежен софтвер; Софтвер за
компјутерски апликации; Графики за
мобилни телефони кои можат да се
преземат; Емотикони за мобилни
телефони кои можат да се преземат;
Софтвер за игри; Телекомуникациски
(551) индивидуална
(510, 511)

апарати што се носат; Комуникациски
апарати што се носат во форма на рачен

кл. 9 Апликации за компјутерски софтвер
кои можат да се преземат; Компјутерски

часовник; Мобилни апликации кои можат
да се преземат, за користење со

софтвер; Компјутерски софтвер кој може
да се преземе; Програми за игри за

компјутерски уреди што се носат; Софтвер
за споделување на датотека;

мобилни телефони; Софтвер за
шифрирање; Софтвер за онлајн праќање

Интерактивен софтвер за забава;

на пораки; Софтвер за заштита на

Интерактивен софтвер; Интерактивен
компјутерски софтвер кој овозможува

приватноста; Компјутерски софтвер за етрговија и мобилна трговија која им

размена на информации; Софтвер кој
може да се презема кој овозможува

дозволува на корисниците да извршуваат
електронски бизнис трансакции по пат на

прикачување, објавување, покажување,
прикажување, означување (таг),

глобална компјутерска мрежа; Софтвер за
компјутерски апликации за мобилни

блогирање, споделување или на друг

телефони, таблети, и рачни компјутери,

начин обезбедување на електронски
медиуми или информации преку Интернет

вклучувајќи и софтвер за е-трговија,
мобилна трговија, и онлајн пазарување;

или друга комуникациска мрежа;
Публикации кои можат да се преземат;

Компјутерски софтвер за е-трговија,
мобилна трговија, и онлајн пазарување,

Компјутерски програми кои можат да се
преземат; Компјутерски програми; Видео

вклучувајќи и софтвер за разговарање и
праќање пораки поврзани со е-трговија,

записи кои можат да се преземат;

мобилна трговија и онлајн пазарување;

Датотеки на слики кои можат да се
преземат; Снимени видео дискови и

Компјутерски софтвер за е-трговија,
мобилна трговија, и онлајн пазарување,

видеоленти; Читачи и снимачи на картички
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

телефони; Компјутери; Апарати за

софтвер за прибирање информации од
кредитни картички и електронски пари и за

снимање, пренос или репродукција на звук
или слики; Камери; Телевизори;

вршење на наплата со кредитни картички
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;
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Електронски апарати и инструменти, и

интегрално коло, кои можат да се

нивни делови и опрема; Таблети, нивни

преземат; Апарати за полнење на

делови и опрема; Компјутерски програми
за таблети; Носачи на податоци снимени

картички со интегрално коло; Компјутерски
програми за читачи со NFC технологија

со компјутерски програми за таблети;
Регистарски каси; Лични дигитални

(комуникација на краток опсег) кои можат
да се преземат; Читачи со NFC

асистенти; Компјутерски програми за
лични дигитални асистенти; Компјутерски

технологија (комуникација на краток
опсег); Компјутерски програми за

програми за мобилни телефони

компјутери кои се носат, кои можат да се

вклучувајќи и смартфони (паметни
телефони); Мобилни телефони

преземат; Компјутерски програми за
продажни автомати кои можат да се

вклучувајќи и смартфони; Делови и
опрема за мобилни телефони вклучувајќи

преземат; Продажни автомати; Печатачи
за сметки; Компјутерски програми кои

и смартфони; Носачи на податоци
снимени со компјутерски програми за

можат да се преземат, за управување и
трансакции со виртуелни валути,

мобилни телефони вклучувајќи и

криптовалути и вредносни купони;

смартфони; Автоматски благајни за
депонирање, повлекување или трансфер

Компјутерски програми за обезбедување
на блокчејн мрежи или дистрибутивни

на парични средства [АТМ]; Картички со
интегрално коло; Паметни часовници;

мрежи; Компјутерски програми кои можат
да се преземат за обезбедување на

Смартфони; ПОС уреди и нивни
компјутерски програми; Шифрирани

блокчејн мрежи за виртуелни валути или
криптовалути или дистрибутивни мрежи за

електронски чип картички; Празни

виртуелни валути или криптовалути;

магнетни картички; Претходно снимени
магнетни ленти, картички со интегрално

Компјутерски програми кои можат да се
преземат за блок чејн мрежи или

коло, магнетни дискови, оптички дискови,
оптички магнетни дискови и други видео

дистрибутивни мрежи за промовирање на
добра и услуги од други преку управување

дискови и видео ленти; Апликациски
софтвер за исплата или уплата на

со продажни и промотивни поттикнувачки
шеми кои вклучуваат поени за лојалност.

електронски пари, кредитни картички и

Апарати и инструменти: научни, поморски,

дебитни картички кои се користат со
читачи за баркод или QR код;

геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

Компјутерски програми за читачи и
снимачи на картички со интегрално коло

мерење, сигнализација, контрола
(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

акумулирање, регулирање или

терминали за исплата и уплата на
електронски пари кои можат да се

контролирање на електрицитетот; Апарати
за снимање, пренос или репродукција на

преземат; Компјутерски програми за
исплата и уплата на електронски апарати

звук или слика; Магнетски носачи на
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
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активираат со монети; Регистар каси,

добрата и услугите на онлајн продавачите;

машини за сметање и опрема за

Онлајн трговски услуги кои ја олеснуваат

обработка податоци, компјутери;
Компјутерски софтвер; Апарати за

продажбата на туѓи добра и услуги преку
компјутерска мрежа; Рекламни услуги за

гаснење пожар
кл. 35 Услуги за рекламирање и

промоција на е-трговија; Онлајн услуги за
споредба на цена; Совети и информации

огласување; Обезбедување на простор за
рекламирање на добра и услуги,

за потрошувачки услуги и управување со
производи и цени на Интернет сајтови

Промоција и маркетинг на туѓи добра и

поврзани со набавки преку Интернет;

услуги преку дистрибуција на рекламен
материјал, купони, и попусти преку

Промоција на продажба, вклучувајќи и за
други; Услуги за лојалност на

софтвер за мобилни апликации;
Рекламирање преку плаќање по клик;

потрошувачите и услуги за клуб на
потрошувачи за комерцијални, промотивни

Услуги за продажба на мало или на
големо за обезбедување на музика, видео

и рекламни цели; Услуги за шеми за
лојалност; Услуги за картички за

записи и слики онлајн; Обезбедување

лојалност; Промовирање на туѓи добра и

купони, издавање на картички за попуст и
обезбедување на информации; Промоција

услуги преку организирање спонзори да ги
поврзуваат своите добра и услуги со

на туѓи добра и услуги преку
администрација на продажба и

наградни програми; Промовирање на туѓи
добра и услуги преку дистрибуција на

промотивни поттикнувачки шеми кои
вклучуваат трговски маркици; Интернет

картички за попуст, преку наградување со
поени при купување со користење на

аукции; Организација на аукции;

кредитна картичка и со издавање на

Обезбедување на информации за написи
во весник; Бизнис консултации и

наградни картички за лојалност и онлајн
подарок-картички; Управување,

советодавни услуги; Уредување на
промотивни маркетинг настани за други;

организација, работа и надгледување на
лојалноста на потрошувачите,

Организација на изложби или саеми за
комерцијални или рекламни цели;

поттикнувачки и/или промотивни шеми;
Спроведување на потрошувачки програми

Рекламирање; Бизнис менаџмент; Бизнис

за лојалност, наградување, афинитети и

администрација; Канцелариски работи;
Онлајн малопродажни услуги кои

поттикнување за комерцијална промоција
и за рекламни цели; Промовирање на

вклучуваат и забавна и образовна
содржина; Рекламирање и промоција на

користењето на сметки за платежни и
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

поени за попуст, вклучувајќи и електронски

медиуми; Услуги за продажба на мало или
на големо за видео записи кои можат да се

поени за промоција на продажба на добра
и услуги; Издавање, надзор и намирување

преземат; Услуги за продажба на мало или
големо за музички инструменти и плочи;

на купон поени за размена или попуст на
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
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организирање на поврзани продавници и

Обезбедување осигурување при купување

членови да се приклучат кон програмата

за добра купени со кредитни или дебитни

за лојалност на потрошувачи и наградни
картички за лојалност и управување со

картички; Агенциски услуги за обработка
на услуги за плаќање по пат на кредитни

истите; Издавање и намирување на
наградни картички за лојалност;

или дебитни картички; Кредитна гаранција
по повод користење на кредитни или

Организација и работење со наградните
картички за лојалност; Издавање на

дебитни картички; Услуги за финансирање
на корисници на кредитни или дебитни

трговски маркици; Обезбедување на

картички; Обезбедување информации за

информации во врска со комерцијална
продажба; Пронаоѓање или управување со

детали од издавање или трансакции на
кредитни картички; Рефундирање на

корисници, во име на компании кои
издаваат кредитни картички или дебитни

трошоци за поправка на добра купени со
кредитни картички; Испитување на кредит

картички; Давање на совети и информации
во врска со сите горенаведени услуги.

по повод користење на кредитни картички
од страна на членовите на кредитните

Рекламирање; Водење на работење;

картички; Агенциски услуги за заклучување

Управување со работи; Канцелариски
работи

на договорот на членовите на кредитните
картички, и обезбедување информации во

кл. 36 Финансиски и монетарни услуги;
Финансиски трансфери и трансакции, и

врска со тоа; Обезбедување информации
поврзани со детали за трансакции со

услуги за плаќање; Услуги за осигурување;
Услуги за обработка на плаќање на

електронски пари; Обработување на
плаќања на кредитни картички за

програма за лојалност; Пренос на пари и

корисници на кредитни картички или

пренос на средства преку Интернет;
Агенциски услуги за собирање наплата на

електронски пари, и обезбедување
информации за нив; Регрутирање и

сметки за плин, електрична енергија,
телефон или други комунални услуги, и

управување со членови или продавница
на членовите, во име на компанијата за

обезбедување на информации во врска со
нив; Издавање на подарок-картички;

кредитни картички; Обработка на плаќање
со картички за наплата; Обезбедување

Исплаќање на заштеди и извештаи за

информации во врска со детали за

салдо преку платежни картички; Услуги за
издавање на платежни картички; Агенции

трансакции со кредитни картички; Пренос
на средства со користење на компјутери;

за издавање на платежни картички; Услуги
за обработка на наплата од кредитни

Обработка на плаќање на комерцијални
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

трансакции со користење на компјутерски

картички и дебитни картички; Пронаоѓање
или управување со корисници во име на

комуникациски системи; Факторинг; Услуги
за издавање на претплатени картички;

компании кои издаваат кредитни картички
или дебитни картички; Обезбедување

Изнајмување на автомати за намирување
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
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странски (фјучерс) пазарни хартии од

осигурување од последици на несреќни

вредност; Агенции за посредување со

случаи (несреќа); Осигурување од

посредници од доверба за тргување со
провизија на странски пазари за хартии од

последици на несреќен случај;
Управување со банкарска сметка за

вредност и индексни хартии од вредност
(фјучерс); Посредување со закуп;

обработување на електронска трговија кај
трансакција за продажба на добра;

Обезбедување информации за берза;
Финансиска процена за кредибилитетот на

Агенции за собирање на наплати во врска
со продажба на добра или нудење на

компанијата; Доверување работи со пари,

услуги; Агенција за тргување со фјучерс

хартии од вредност, парични побарувања,
личен имот, земјиште, право на

стоки; Посредување при кредитни набавки;
Услуги поврзани со акредитиви; Пренос на

прирастоци, или закуп на земјиште;
Стекнување и пренос на парични

пари и парични средства и обезбедување
на информации во врска со тоа;

побарувања; Кредитно биро;
Обезбедување на финансиски

Обезбедување на информации за
банкарска сметка за ексклузивен трансфер

информации; Доверување на финансиски

на депозит; Промовирање на банкарска

фјучерс договори; Управување со згради;
Услуги на агенции за лизинг или

сметка за ексклузивен трансфер на
депозит; Пренос на пари и парични

изнајмување на згради; Лизинг или
изнајмување на згради; Купување и

средства преку банкарска сметка за
ексклузивен трансфер на депозит; Услуги

продавање на згради; Услуги на агенции
за купување или продавање на згради;

за животно осигурување; Посредување во
животното осигурување; Издавање на

Процена на недвижности; Обезбедување

вредносни токени и обезбедување

информации за згради или земјишта
(работи со недвижности); Изнајмување на

информации во врска со нив; Издавање на
претплатени електронски пари;

автомати за готовина или автоматизирани
бројачи на пари (банкомати); Агенции за

Регулирање на надомест кај неживотното
осигурување; Услуги за неживотно

биланс на исплата на готовина или увид
во состојба на сметка; Агенции за

осигурување; Агенции за неживотно
осигурување; Позајмување против

автоматски готовински плаќања или

заложно обезбедување; Услуги за

трансфери; Процена на кредитни
способности на приватни финансии;

издавање на електронски пари; Собирање
на објави за финансиски средства во име

Услуги за осигурување од одговорност на
физички лица; Агенции за претплата на

на овластен издавач на електронски пари;
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

пари; Агенциски услуги за депозит на

машини за броење или обработка на
банкноти или монети; Финансирање на

електронски пари на електронски парични
картички за корисници на електронски

заеми и попуст на меници; Собирање
прилози за добротворни фондови; Клиринг

пари; Агенциски услуги за депозит на
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
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електронските пари; Агенциски услуги за

посредници од доверба за тргување со

наплата на добра преку директно

провизија на домашни пазари за хартии од

задолжување на финансиски институции
преку комуникација преку компјутерски

вредност, индексни фјучерс хартии од
вредност и опции; Тргување со индексни

терминали; Издавање на електронски
претплатени картички преку компјутерски

фјучерс хартии од вредност; Агенции за
посредување на термински договори за

терминал; Издавање на електронски
претплатени картички; Регулирање на

хартии од вредност, термински договори
за индексни фјучерс хартии од вредност,

плаќање и управување со електронска

термински договори за опции, моментални

трговија; Услуги за трансфер на
електронски пари; Агенциски услуги за

и термински трансакции со индексни
фјучерс хартии од вредност; Посредување

барање на банкарската состојба преку
телефон, факсимил или интернет;

при ликвидација на хартии од вредност;
Прифаќање на депозити (вклучувајќи и

Управување со земјиште; Агенциски
услуги за издавање на земјиште на лизинг

заменско издавање на обврзници) и
прифаќање на депозит на рати со фиксни

или под закуп; Лизинг на земјиште;

интервали; Обезбедување на информации

Купопродажба на земјиште; Агенциски
услуги за купопродажба на земјиште;

за трансакции на банкарска сметка;
Агенција за издавање на патнички чекови;

Домашна наплата; Издавање на
претплатени картички со можност за

Услуги на менувачница; Издавање на
такси ваучери и намирување на плаќање

депонирање; Финансирање на купување
на рати; Советување за осигурување;

на истите; Кредитна гаранција за
корисници на плаќања на рати; Услуги на

Услуги за осигурување; Посредување при

кредитно биро; Издавање на патнички

осигурување; Обезбедување информации
за осигурување; Пресметување на

чекови; Издавање и купување на патнички
чекови; Странски дознаки за патници;

висината на премијата од осигурувањето;
Чување на скапоцености вклучувајќи

Услуги за издавање на IC картички за
кредитирање, Електронска обработка на

хартии од вредност и благородни метали
(услуги за чување во сефови); Тргување со

електронски плаќања преку глобална
компјутерска мрежа, и услуги за

опциски хартии од вредност и странски

советување, консултација и обезбедување

фјучерс пазарни хартии од вредност;
Посредување со хартии од вредност; Заем

информации за истите; Утврдување и
електронска наплата која се однесува на

на хартии од вредност; Нудење на хартии
од вредност; Услуги за посредување кои

електронска трансакција со користење на
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

размена на вредносни купони, услуги за

вредност, опции, и странски фјучерс
пазарни хартии од вредност; Агенција за

советување, консултација и информирање
во врска со издавање, управување или

посредување со хартии од вредност,
индексни фјучерс хартии од вредност,

размена на вредносни купони; Услуги за
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
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складови; Услуги за обработување на

компјутерски терминали; Електронски,

плаќања, употреба на биометриски методи

електричен и дигитален пренос на глас,

на идентификација како што е
индивидуално препознавање на зеницата

податоци, аудио записи, видео записи,
графика, слики, сигнали и информации;

на окото или индивидуално препознавање
на лицето, за корисници на електронски

Безжичен пренос на глас и податоци;
Обезбедување услуги за мрежна точка за

пари, кредитни картички и дебитни
картички; Услуги за обработка на плаќања

пристап; Безжични комуникациски мрежи,
и Интернет; Услуги за размена на пораки,

со користење на читач на бар код или

вклучувајќи и испраќање, примање и

читач на QR код за корисници на
електронски пари, кредитни картички или

препраќање на пораки во форма на текст,
аудио записи, слики или видео записи;

дебитни картички; Услуги за обработка на
плаќања со користење на комуникација на

Обезбедување и управување со
електронски конференции, групи за

краток опсег (NFC) за корисници на
електронски пари, кредитни картички или

дискусија и соби за разговор; Стриминг на
аудио-визуелен материјал на Интернет;

дебитни картички; Издавање на

Обезбедување на онлајн електронски

претплатени електронски виртуелни
валути; Издавање, управување или

огласни табли, соби за разговор и форуми
за пренос на пораки и фотографски слики

размена на виртуелни валути,
криптовалути, или вредносни купони;

помеѓу компјутерски корисници;
Комуникациски услуги до кои се

Услуги за советување, консултации и
информации кои се однесуваат на

пристапува преку број за пристап;
Комуникациски услуги преку користење на

издавање, управување или размена на

модул на претплатнички идентитет (SIM)

виртуелни валути, криптовалути, или
вредносни купони; Заменување и

картички; Пејџер услуги; Услуги за
електронска пошта; Обезбедување на

управување со поени издадени за
промоција на добра и услуги за виртуелни

повеќекратен интерактивен пристап на
корисникот на глобалната комуникациска

валути или криптовалути; Агенциски
услуги и посредување за заменување и

мрежа; Пренос и емитување на аудио и
видео програми од секакви типови преку

управување со поени издадени за

телефон, телевизија, и глобални

промоција на добра и услуги за виртуелни
валути или криптовалути; Тргување со

комуникациски мрежи; Видео и аудио
телеконференции преку Интернет, услуги

виртуелни валути или криптовалути.
Осигурување; Финансиски работи;

за асинхрон преносен режим (АТМ), услуги
на интегрирана дигитална мрежа (ISDN),

Монетарни работи; Работи поврзани со
недвижности

комуникациски услуги за Интернет
протокол (IP), VPN услуги и приватни

кл. 38 Телекомуникациски услуги; Пренос

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
компјутерски рамноправен пристап (пир-

Обезбедување на бесплатни услуги и
услуги за рутирање на повици; Услуги за

ту-пир) на комуникација, електронски
пренос на податоци и документи преку

центар за размена на пораки во областа
на услуги за телефонски говорни пораки;
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Видео, аудио и дата телефонски

услуги на Интернет протокол; Пренос на

конференциски услуги; Обезбедување

пораки и слики со помош на компјутер;

пристап до компјутерски, електронски и
онлајн бази на податоци; Обезбедување

Интернет и видео конференциски услуги;
Конференциски услуги преку компјутерска

на онлајн форуми за комуникација за теми
од општ интерес; Обезбедување на

мрежа; Услуги за брза размена на пораки;
Услуги за праќање SMS и MMS пораки

линкови за комуникација кои ги
пренесуваат корисниците на веб страната

преку телекомуникациски и компјутерски
мрежи; Компјутерски пренос на

на други локални и глобални веб страни;

информации, VOIP, размена на пораки,

Обезбедување на пристап до веб страни
за други, кои се хостирани на компјутерски

видео повици и конференции; Лични
комуникациски услуги; Услуги за приватна

сервери достапни преку глобална
компјутерска мрежа; Услуги за аудио,

телефонска линија; Обезбедување на
бесплатни телефонски услуги и услуги за

текстуални и видео емитувања преку
Интернет или други комуникациски мрежи

рутирање на повици; Услуги за
електронско испраќање пораки; Услуги за

вклучувајќи поставени, објавени, и

мобилна телефонија; Обезбедување на

означени (тагнати) аудио, текстуални и
видео содржини од други; Обезбедување

повеќекратен пристап за корисници до
комуникациска мрежа; Онлајн соби за

пристап до компјутерски бази на податоци
во областа на социјални мрежи;

разговор и електронски огласни табли
помеѓу корисници за пренос на пораки за

Обезбедување и ракување со електронски
конференции, групи за дискусија и соби за

социјалниот живот, општи интереси,
огласи, виртуелна заедница, социјални

разговор преку Интернет; Пренос на

мрежи, споделување на фотографии и

податоци и информации преку пејџери;
Пренос и емитирање на аудио и видео

пренос на фотографски слики;
Електронски пренос на аудио снимки,

програми од сите видови преку телефон,
телевизија, и глобални комуникациски

текстуални и видео снимки од други;
Електронска комуникација преку соби за

мрежи, видео и аудио телеконференции
преку Интернет, услуги на асинхрон

разговор, линии за разговор и интернет
форуми; Форуми и соби за разговор за

преносен режим (АТМ), услуги на

социјални мрежи; Пренос на дигитални

интегрирана дигитална мрежа (ISDN),
комуникациски услуги за Интернет

датотеки; Обезбедување на форуми на
заедницата и соби за разговор за

протокол (IP) вклучувајќи и VOIP, IPTV
услуги; Пренос на глас, податоци, графика,

корисниците да објавуваат, пребаруваат,
гледаат, споделуваат, критикуваат,

слики, аудио и видео записи преку
телекомуникациски мрежи, безжични

оценуваат и коментираат на видео записи
и други мултимедијални содржини преку

комуникациски мрежи и Интернет; Пренос

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, видео записи и информации преку

аудио и визуелни содржини; Емитување на
аудио-визуелни програми; Пренос и

телефонски и глобални комуникациски
мрежи; Обезбедување на глас преку

испорака на аудио и визуелни содржини;
Услуги за емитување на видео записи

124

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

преку Интернет; Радио, телевизиски и

софтвер како услуга (SAAS) кои

кабловски услуги; Услуги за емитување

вклучуваат софтвер за е-трговија,

преку Интернет; Пренос на видео
податоци преку Интернет.

мобилна трговија и онлајн пазарување,
вклучувајќи виртуелни тастатури,

Телекомуникации
кл. 41 Обезбедување на обука;

креирање ликови, и кориснички интерфејс
за помош при пазарни трансакции;

Организирање и спроведување на
работилници (обуки); Забава;

Даватели на услуги за апликации (ASP) и
софтвер како услуга (SAAS) кои

Обезбедување на информации поврзани

вклучуваат софтвер за е-трговија,

со спорт и забава; Обезбедување на игри;
забавни услуги за споделување на аудио,

мобилна трговија и онлајн пазарување,
вклучувајќи и софтвер за разговарање и

видео, слики, текст и други податоци;
Образовни и забавни услуги, вклучувајќи и

праќање пораки во врска со електронска
трговија, мобилна трговија и онлајн

обезбедување на веб страна која вклучува
аудио клипови, видео клипови, музички

пазарување; Истражување и дизајнирање
во областа на телекомуникациите и

изведби, музички видеа, клипови од филм,

информатичките технологии; Индустриска

фотографии, останати мултимедијални
материјали, и поврзани информации преку

анализа и услуги за истражување во
областа на телекомуникациите и

Интернетот и други комуникациски мрежи
на широк спектар на теми и предмети;

информатичките технологии; Дизајнирање,
одржување и развој на компјутерски

Образовни услуги; Онлајн образовни
услуги; Објавување на едукативни

хардвер и софтвер; Компјутерски услуги
во врска со електронски бази на податоци;

текстови; Објавување на приказни;

Обезбедување на интернет платформи;

Образование; Спортски и културни
активности; Обезбедување на аудио и

Услуги за шифрирање; Шифрирање,
дешифрирање, и потврдување на

видео содржини во полињата на забава и
образование; Услуги за изнајмување и

автентичноста на информациите, пораките
и податоците; Дизајнирање и развој на

дистрибуција вклучувајќи забавна и
образовна содржина; Обезбедување на

софтвери за компјутерски игри;
Обезбедување привремена употреба на

информации, прегледи и препораки во

софтвер кој не може да се преземе, како

полињата на забава и образование;
Обезбедување на онлајн видеа кои не се

би се овозможило прикачување,
обележување, објавување, прикажување,

преземаат; Презентација на кино или
продукција и дистрибуција на филмови;

уредување, пуштање, стриминг, гледање,
прегледување, покажување, означување,

Изнајмување на претходно снимени
дискови и магнетни ленти. Образование;

блогирање, споделување, подесување,
дистрибуирање, издавање, копирање и на

Обука; Забава; Спортски и културни

друг начин обезбедување на електронски

активности
кл. 42 Даватели на услуги за апликации

медиуми, мултимедијална содржина,
видео запис, филмови, слики, прикази,

(ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои
вклучуваат софтвер за е-трговија,

текстови, фотографии, кориснички
содржини, аудио содржини и информации

мобилна трговија онлајн пазарување;
Даватели на услуги за апликации (ASP) и

по пат на Интернет и други мрежи за
комуникација; Обезбедување привремена
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употреба на софтвер кој не може да се

криптовалута или дистрибутивна мрежа за

преземе за споделување на информација

виртуелна валута или криптовалута;

за локацијата со други индивидуи;
Обезбедување привремена употреба на

Дизајнирање, производство или
одржување компјутерски програми за

софтвер кој не може да се преземе за
следење на лица; Изнајмување

блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа
за виртуелна валута или криптовалута;

електронски мемориски простор на
Интернет; Обезбедување привремена

Обезбедување или изнајмување блокчејн
мрежи или дистрибутивна мрежи за

употреба на интерактивен софтвер кој не

промоција на добра и услуги на други

може да се преземе; Дизајнирање, развој,
одржување, поправка и ажурирање на

преку администрирање со продажни и
промотивни поттикнувачки шеми кои

интерактивен компјутерски софтвер;
Изнајмување компјутерски системи;

вклучуваат поени за лојалност (трговски
маркици); Обезбедување или изнајмување

Изнајмување мемориски простор на
компјутерски сервери; Изнајмување

компјутерски програми за блокчејн мрежа
или дистрибутивна мрежа за промоција на

мемориски простор на сервери на мрежи

добра и услуги на други преку

за комуникација; Обезбедување софтвер
за апликација преку мрежи за

администрирање со продажни и
промотивни поттикнувачки шеми кои

комуникација; Дизајнирање, производство
или одржување на компјутерски програми;

вклучуваат поени за лојалност ( трговски
маркици); Обезбедување или изнајмување

Изнајмување компјутери; Обезбедување
компјутерски програми кои не можат да се

на компјутери за блокчејн мрежа или
дистрибутивна мрежа за промоција на

преземаат; Изнајмување пристапно време

добра и услуги на други преку

до компјутерски бази со податоци за
електронска трговија; Обезбедување или

администрирање со продажни и
промотивни поттикнувачки шеми кои

изнајмување на блокчејн мрежи или
дистрибутивни мрежи; Обезбедување или

вклучуваат поени за лојалност (трговски
маркици); Дизајнирање, производство или

изнајмување компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа;

одржување компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа

Обезбедување или изнајмување компјутер

за промоција на добра и услуги на други

за блокчејн мрежа или дистрибутивна
мрежа; Дизајнирање, производство или

преку администрирање со продажни и
промотивни поттикнувачки шеми кои

одржување на компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа;

вклучуваат поени за лојалност (трговски
маркици). Научни и технолошки услуги и

Обезбедување или изнајмување блокчејн
мрежа или дистрибутивна мрежа за

истражување и проектирање поврзано со
нив; Услуги за индустриски анализи и

виртуелни валути или криптовалути;

истражувања; Проектирање и развој на

Обезбедување или изнајмување
компјутерски програми за блокчејн мрежа

компјутерски хардвер и софтвер
кл. 45 Услуги за социјално вмрежување;

или дистрибутивна мрежа за виртуелна
валута или криптовалута; Обезбедување

Обезбедување на интерактивни веб
страници за лоцирање на други области

или изнајмување компјутер за блокчејн
мрежа за виртуелна валута или

заради сигурност, безбедност или за цели
за користење на социјално вмрежување
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преку користење на глобален позиционен

мобилна трговија и онлајн пазарување;

систем. Правни услуги; Безбедносни

Компјутерски софтвер за е-трговија,

услуги за физичка заштита на имот и лица;
Лични и општествени услуги што ги даваат

мобилна трговија, и онлајн пазарување,
вклучувајќи и виртуелни тастатури,

трети лица за задоволување на потребите
на поединците

креирање ликови, и кориснички интерфејс
за помош при пазарни трансакции;

(111) 28701

(151) 14/07/2020

Електронски публикации; Мобилни
телефони; Компјутери; Апарати за

(210) TM 2018/1300

(220) 18/12/2018

снимање, пренос или репродукција на звук

(181) 18/12/2028
(450) 31/07/2020
(732) Rakuten Inc. (a corporation
organized and existing under the laws of

или слики; Камери; Телевизори;
Микрофони; Слушалки; Комуникација и

Japan) 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku,
Tokyo, 158-0094, JP

за споделување на локација; Софтвер за
навигација; GPS софтвер; Софтвер за

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

мапи; Мрежен софтвер; Софтвер за

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

компјутерски апликации; Графики за
мобилни телефони кои можат да се

Скопје
(540)

преземат; Емотикони за мобилни
телефони кои можат да се преземат;

репродукција за компјутерска опрема и
апарати, звучници и компоненти; Софтвер

Софтвер за игри; Телекомуникациски
апарати што се носат; Комуникациски

Rakuten
(551) индивидуална

апарати што се носат во форма на рачен

(510, 511)
кл. 9 Апликации за компјутерски софтвер

часовник; Мобилни апликации кои можат
да се преземат, за користење со

кои можат да се преземат; Компјутерски

компјутерски уреди што се носат; Софтвер
за споделување на датотека;

софтвер; Компјутерски софтвер кој може
да се преземе; Програми за игри за

Интерактивен софтвер за забава;
Интерактивен софтвер; Интерактивен

мобилни телефони; Софтвер за
шифрирање; Софтвер за онлајн праќање

компјутерски софтвер кој овозможува

на пораки; Софтвер за заштита на
приватноста; Компјутерски софтвер за е-

размена на информации; Софтвер кој
може да се презема кој овозможува

трговија и мобилна трговија која им

прикачување, објавување, покажување,
прикажување, означување (таг),

дозволува на корисниците да извршуваат
електронски бизнис трансакции по пат на

блогирање, споделување или на друг
начин обезбедување на електронски

глобална компјутерска мрежа; Софтвер за
компјутерски апликации за мобилни

медиуми или информации преку Интернет

телефони, таблети, и рачни компјутери,
вклучувајќи и софтвер за е-трговија,

или друга комуникациска мрежа;
Публикации кои можат да се преземат;

мобилна трговија, и онлајн пазарување;

Компјутерски програми кои можат да се
преземат; Компјутерски програми; Видео

Компјутерски софтвер за е-трговија,
мобилна трговија, и онлајн пазарување,

записи кои можат да се преземат;
Датотеки на слики кои можат да се

вклучувајќи и софтвер за разговарање и
праќање пораки поврзани со е-трговија,
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преземат; Снимени видео дискови и

читачи за баркод или QR код;

видеоленти; Читачи и снимачи на картички

Компјутерски програми за читачи и

со интегрално коло; Софтвер за
апликации; Слики и видео снимки кои

снимачи на картички со интегрално коло
кои можат да се преземат; Терминали за

можат да се преземат; Терминали за
електронско плаќање; Компјутерски

исплата и уплата на електронски пари;
Компјутерски програми за оперативни

софтвер за прибирање информации од
кредитни картички и електронски пари и за

терминали за исплата и уплата на
електронски пари кои можат да се

вршење на наплата со кредитни картички

преземат; Компјутерски програми за

и електронски пари; Читачи на магнетни
картички за кредитни картички; Апарати и

исплата и уплата на електронски апарати
кои можат да се преземат, Компјутерски

инструменти за електрична комуникација;
Електронски апарати и инструменти, и

програми за полнење на картички со
интегрално коло, кои можат да се

нивни делови и опрема; Таблети, нивни
делови и опрема; Компјутерски програми

преземат; Апарати за полнење на
картички со интегрално коло; Компјутерски

за таблети; Носачи на податоци снимени

програми за читачи со NFC технологија

со компјутерски програми за таблети;
Регистарски каси; Лични дигитални

(комуникација на краток опсег) кои можат
да се преземат; Читачи со NFC

асистенти; Компјутерски програми за
лични дигитални асистенти; Компјутерски

технологија (комуникација на краток
опсег); Компјутерски програми за

програми за мобилни телефони
вклучувајќи и смартфони (паметни

компјутери кои се носат, кои можат да се
преземат; Компјутерски програми за

телефони); Мобилни телефони

продажни автомати кои можат да се

вклучувајќи и смартфони; Делови и
опрема за мобилни телефони вклучувајќи

преземат; Продажни автомати; Печатачи
за сметки; Компјутерски програми кои

и смартфони; Носачи на податоци
снимени со компјутерски програми за

можат да се преземат, за управување и
трансакции со виртуелни валути,

мобилни телефони вклучувајќи и
смартфони; Автоматски благајни за

криптовалути и вредносни купони;
Компјутерски програми за обезбедување

депонирање, повлекување или трансфер

на блокчејн мрежи или дистрибутивни

на парични средства [АТМ]; Картички со
интегрално коло; Паметни часовници;

мрежи; Компјутерски програми кои можат
да се преземат за обезбедување на

Смартфони; ПОС уреди и нивни
компјутерски програми; Шифрирани

блокчејн мрежи за виртуелни валути или
криптовалути или дистрибутивни мрежи за

електронски чип картички; Празни
магнетни картички; Претходно снимени

виртуелни валути или криптовалути;
Компјутерски програми кои можат да се

магнетни ленти, картички со интегрално

преземат за блок чејн мрежи или

коло, магнетни дискови, оптички дискови,
оптички магнетни дискови и други видео

дистрибутивни мрежи за промовирање на
добра и услуги од други преку управување

дискови и видео ленти; Апликациски
софтвер за исплата или уплата на

со продажни и промотивни поттикнувачки
шеми кои вклучуваат поени за лојалност.

електронски пари, кредитни картички и
дебитни картички кои се користат со

Апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, фотографски,
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кинематографски, оптички, за вагање, за

Онлајн малопродажни услуги кои

мерење, сигнализација, контрола

вклучуваат и забавна и образовна

(инспекција), спасување и настава;
Апарати и инструменти за спроведување,

содржина; Рекламирање и промоција на
продажба поврзана со добра и услуги,

вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или

понудени и нарачани од
телекомуникациски или електронски

контролирање на електрицитетот; Апарати
за снимање, пренос или репродукција на

медиуми; Услуги за продажба на мало или
на големо за видео записи кои можат да се

звук или слика; Магнетски носачи на

преземат; Услуги за продажба на мало или

податоци, дискови за снимање; Компактдискови, ДВД и други дигитални медиуми

големо за музички инструменти и плочи;
Обезбедување на онлајн рекламен водич

за снимање; Механизми за апарати што се
активираат со монети; Регистар каси,

кој може да се пребарува кој ги вклучува
добрата и услугите на онлајн продавачите;

машини за сметање и опрема за
обработка податоци, компјутери;

Онлајн трговски услуги кои ја олеснуваат
продажбата на туѓи добра и услуги преку

Компјутерски софтвер; Апарати за

компјутерска мрежа; Рекламни услуги за

гаснење пожар
кл. 35 Услуги за рекламирање и

промоција на е-трговија; Онлајн услуги за
споредба на цена; Совети и информации

огласување; Обезбедување на простор за
рекламирање на добра и услуги,

за потрошувачки услуги и управување со
производи и цени на Интернет сајтови

Промоција и маркетинг на туѓи добра и
услуги преку дистрибуција на рекламен

поврзани со набавки преку Интернет;
Промоција на продажба, вклучувајќи и за

материјал, купони, и попусти преку

други; Услуги за лојалност на

софтвер за мобилни апликации;
Рекламирање преку плаќање по клик;

потрошувачите и услуги за клуб на
потрошувачи за комерцијални, промотивни

Услуги за продажба на мало или на
големо за обезбедување на музика, видео

и рекламни цели; Услуги за шеми за
лојалност; Услуги за картички за

записи и слики онлајн; Обезбедување
купони, издавање на картички за попуст и

лојалност; Промовирање на туѓи добра и
услуги преку организирање спонзори да ги

обезбедување на информации; Промоција

поврзуваат своите добра и услуги со

на туѓи добра и услуги преку
администрација на продажба и

наградни програми; Промовирање на туѓи
добра и услуги преку дистрибуција на

промотивни поттикнувачки шеми кои
вклучуваат трговски маркици; Интернет

картички за попуст, преку наградување со
поени при купување со користење на

аукции; Организација на аукции;
Обезбедување на информации за написи

кредитна картичка и со издавање на
наградни картички за лојалност и онлајн

во весник; Бизнис консултации и

подарок-картички; Управување,

советодавни услуги; Уредување на
промотивни маркетинг настани за други;

организација, работа и надгледување на
лојалноста на потрошувачите,

Организација на изложби или саеми за
комерцијални или рекламни цели;

поттикнувачки и/или промотивни шеми;
Спроведување на потрошувачки програми

Рекламирање; Бизнис менаџмент; Бизнис
администрација; Канцелариски работи;

за лојалност, наградување, афинитети и
поттикнување за комерцијална промоција
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и за рекламни цели; Промовирање на

издавање на платежни картички; Агенции

користењето на сметки за платежни и

за издавање на платежни картички; Услуги

кредитни картички на други преку
управување со поттикнувачки програми;

за обработка на наплата од кредитни
картички, дебитни картички или патнички

Издавање, надзор и намирување на купон
поени за попуст, вклучувајќи и електронски

чекови; Издавање на платежни картички и
дебитни картички; Услуги за платежни

поени за промоција на продажба на добра
и услуги; Издавање, надзор и намирување

картички и дебитни картички; Пронаоѓање
или управување со корисници во име на

на купон поени за размена или попуст на

компании кои издаваат кредитни картички

добра и услуги, обезбедени
пропорционално со набавениот износ;

или дебитни картички; Обезбедување
информации за трансакциски детали на

Промотивни услуги, вклучувајќи и
организирање на поврзани продавници и

кредитни и дебитни картички;
Обезбедување осигурување при купување

членови да се приклучат кон програмата
за лојалност на потрошувачи и наградни

за добра купени со кредитни или дебитни
картички; Агенциски услуги за обработка

картички за лојалност и управување со

на услуги за плаќање по пат на кредитни

истите; Издавање и намирување на
наградни картички за лојалност;

или дебитни картички; Кредитна гаранција
по повод користење на кредитни или

Организација и работење со наградните
картички за лојалност; Издавање на

дебитни картички; Услуги за финансирање
на корисници на кредитни или дебитни

трговски маркици; Обезбедување на
информации во врска со комерцијална

картички; Обезбедување информации за
детали од издавање или трансакции на

продажба; Пронаоѓање или управување со

кредитни картички; Рефундирање на

корисници, во име на компании кои
издаваат кредитни картички или дебитни

трошоци за поправка на добра купени со
кредитни картички; Испитување на кредит

картички; Давање на совети и информации
во врска со сите горенаведени услуги.

по повод користење на кредитни картички
од страна на членовите на кредитните

Рекламирање; Водење на работење;
Управување со работи; Канцелариски

картички; Агенциски услуги за заклучување
на договорот на членовите на кредитните

работи

картички, и обезбедување информации во

кл. 36 Финансиски и монетарни услуги;
Финансиски трансфери и трансакции, и

врска со тоа; Обезбедување информации
поврзани со детали за трансакции со

услуги за плаќање; Услуги за осигурување;
Услуги за обработка на плаќање на

електронски пари; Обработување на
плаќања на кредитни картички за

програма за лојалност; Пренос на пари и
пренос на средства преку Интернет;

корисници на кредитни картички или
електронски пари, и обезбедување

Агенциски услуги за собирање наплата на

информации за нив; Регрутирање и

сметки за плин, електрична енергија,
телефон или други комунални услуги, и

управување со членови или продавница
на членовите, во име на компанијата за

обезбедување на информации во врска со
нив; Издавање на подарок-картички;

кредитни картички; Обработка на плаќање
со картички за наплата; Обезбедување

Исплаќање на заштеди и извештаи за
салдо преку платежни картички; Услуги за

информации во врска со детали за
трансакции со кредитни картички; Пренос
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на средства со користење на компјутери;

способности на приватни финансии;

Обработка на плаќање на комерцијални

Услуги за осигурување од одговорност на

трансакции со користење на компјутерски
комуникациски системи; Агенциски услуги

физички лица; Агенции за претплата на
обврзници; Агенциски услуги за наплата на

за обработка на плаќање на комерцијални
трансакции со користење на компјутерски

долг; Гаранција за одговорност и
прифаќање меници; Изнајмување на

комуникациски системи; Факторинг; Услуги
за издавање на претплатени картички;

машини за броење или обработка на
банкноти или монети; Финансирање на

Изнајмување на автомати за намирување

заеми и попуст на меници; Собирање

на плаќање за кредитни/дебитни картички,
читачи на картички или снимач на

прилози за добротворни фондови; Клиринг
(финансии); Услуги за консалтинг и

картички; Девизни трансакции; Размена со
странски (фјучерс) пазарни хартии од

посредување кои се однесуваат на
осигурување од последици на несреќни

вредност; Агенции за посредување со
посредници од доверба за тргување со

случаи (несреќа); Осигурување од
последици на несреќен случај;

провизија на странски пазари за хартии од

Управување со банкарска сметка за

вредност и индексни хартии од вредност
(фјучерс); Посредување со закуп;

обработување на електронска трговија кај
трансакција за продажба на добра;

Обезбедување информации за берза;
Финансиска процена за кредибилитетот на

Агенции за собирање на наплати во врска
со продажба на добра или нудење на

компанијата; Доверување работи со пари,
хартии од вредност, парични побарувања,

услуги; Агенција за тргување со фјучерс
стоки; Посредување при кредитни набавки;

личен имот, земјиште, право на

Услуги поврзани со акредитиви; Пренос на

прирастоци, или закуп на земјиште;
Стекнување и пренос на парични

пари и парични средства и обезбедување
на информации во врска со тоа;

побарувања; Кредитно биро;
Обезбедување на финансиски

Обезбедување на информации за
банкарска сметка за ексклузивен трансфер

информации; Доверување на финансиски
фјучерс договори; Управување со згради;

на депозит; Промовирање на банкарска
сметка за ексклузивен трансфер на

Услуги на агенции за лизинг или

депозит; Пренос на пари и парични

изнајмување на згради; Лизинг или
изнајмување на згради; Купување и

средства преку банкарска сметка за
ексклузивен трансфер на депозит; Услуги

продавање на згради; Услуги на агенции
за купување или продавање на згради;

за животно осигурување; Посредување во
животното осигурување; Издавање на

Процена на недвижности; Обезбедување
информации за згради или земјишта

вредносни токени и обезбедување
информации во врска со нив; Издавање на

(работи со недвижности); Изнајмување на

претплатени електронски пари;

автомати за готовина или автоматизирани
бројачи на пари (банкомати); Агенции за

Регулирање на надомест кај неживотното
осигурување; Услуги за неживотно

биланс на исплата на готовина или увид
во состојба на сметка; Агенции за

осигурување; Агенции за неживотно
осигурување; Позајмување против

автоматски готовински плаќања или
трансфери; Процена на кредитни

заложно обезбедување; Услуги за
издавање на електронски пари; Собирање
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на објави за финансиски средства во име

Посредување со хартии од вредност; Заем

на овластен издавач на електронски пари;

на хартии од вредност; Нудење на хартии

Обезбедување информации за трансакции
со електронски пари; Агенциски услуги за

од вредност; Услуги за посредување кои
се однесуваат на издавање хартии од

обработка на плаќања со електронски
пари; Агенциски услуги за депозит на

вредност или нудење; Тргување со хартии
од вредност, индексни фјучерс хартии од

електронски пари на електронски парични
картички за корисници на електронски

вредност, опции, и странски фјучерс
пазарни хартии од вредност; Агенција за

пари; Агенциски услуги за депозит на

посредување со хартии од вредност,

електронски пари на медиуми, вклучувајќи
картички со интегрирано коло или мобилни

индексни фјучерс хартии од вредност,
опции и странски фјучерс пазарни хартии

телефони за корисниците на
електронските пари; Агенциски услуги за

од вредност; Агенции за посредување на
посредници од доверба за тргување со

наплата на добра преку директно
задолжување на финансиски институции

провизија на домашни пазари за хартии од
вредност, индексни фјучерс хартии од

преку комуникација преку компјутерски

вредност и опции; Тргување со индексни

терминали; Издавање на електронски
претплатени картички преку компјутерски

фјучерс хартии од вредност; Агенции за
посредување на термински договори за

терминал; Издавање на електронски
претплатени картички; Регулирање на

хартии од вредност, термински договори
за индексни фјучерс хартии од вредност,

плаќање и управување со електронска
трговија; Услуги за трансфер на

термински договори за опции, моментални
и термински трансакции со индексни

електронски пари; Агенциски услуги за

фјучерс хартии од вредност; Посредување

барање на банкарската состојба преку
телефон, факсимил или интернет;

при ликвидација на хартии од вредност;
Прифаќање на депозити (вклучувајќи и

Управување со земјиште; Агенциски
услуги за издавање на земјиште на лизинг

заменско издавање на обврзници) и
прифаќање на депозит на рати со фиксни

или под закуп; Лизинг на земјиште;
Купопродажба на земјиште; Агенциски

интервали; Обезбедување на информации
за трансакции на банкарска сметка;

услуги за купопродажба на земјиште;

Агенција за издавање на патнички чекови;

Домашна наплата; Издавање на
претплатени картички со можност за

Услуги на менувачница; Издавање на
такси ваучери и намирување на плаќање

депонирање; Финансирање на купување
на рати; Советување за осигурување;

на истите; Кредитна гаранција за
корисници на плаќања на рати; Услуги на

Услуги за осигурување; Посредување при
осигурување; Обезбедување информации

кредитно биро; Издавање на патнички
чекови; Издавање и купување на патнички

за осигурување; Пресметување на

чекови; Странски дознаки за патници;

висината на премијата од осигурувањето;
Чување на скапоцености вклучувајќи

Услуги за издавање на IC картички за
кредитирање, Електронска обработка на

хартии од вредност и благородни метали
(услуги за чување во сефови); Тргување со

електронски плаќања преку глобална
компјутерска мрежа, и услуги за

опциски хартии од вредност и странски
фјучерс пазарни хартии од вредност;

советување, консултација и обезбедување
информации за истите; Утврдување и
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електронска наплата која се однесува на

валути или криптовалути; Тргување со

електронска трансакција со користење на

виртуелни валути или криптовалути.

онлајн налог, и услуги за советување,
консултација и обезбедување информации

Осигурување; Финансиски работи;
Монетарни работи; Работи поврзани со

за истото; Издавање, управување или
размена на вредносни купони, услуги за

недвижности
кл. 38 Телекомуникациски услуги; Пренос

советување, консултација и информирање
во врска со издавање, управување или

на шифрирана комуникација; Онлајн
услуги за размена на пораки; Безжични

размена на вредносни купони; Услуги за

дигитални услуги за пораки; Интернет и

обработување на електронски плаќања;
Услуги за трансфер на пари; Наплата на

компјутерски рамноправен пристап (пирту-пир) на комуникација, електронски

плаќање за роба од консигнациони
складови; Услуги за обработување на

пренос на податоци и документи преку
компјутерски терминали; Електронски,

плаќања, употреба на биометриски методи
на идентификација како што е

електричен и дигитален пренос на глас,
податоци, аудио записи, видео записи,

индивидуално препознавање на зеницата

графика, слики, сигнали и информации;

на окото или индивидуално препознавање
на лицето, за корисници на електронски

Безжичен пренос на глас и податоци;
Обезбедување услуги за мрежна точка за

пари, кредитни картички и дебитни
картички; Услуги за обработка на плаќања

пристап; Безжични комуникациски мрежи,
и Интернет; Услуги за размена на пораки,

со користење на читач на бар код или
читач на QR код за корисници на

вклучувајќи и испраќање, примање и
препраќање на пораки во форма на текст,

електронски пари, кредитни картички или

аудио записи, слики или видео записи;

дебитни картички; Услуги за обработка на
плаќања со користење на комуникација на

Обезбедување и управување со
електронски конференции, групи за

краток опсег (NFC) за корисници на
електронски пари, кредитни картички или

дискусија и соби за разговор; Стриминг на
аудио-визуелен материјал на Интернет;

дебитни картички; Издавање на
претплатени електронски виртуелни

Обезбедување на онлајн електронски
огласни табли, соби за разговор и форуми

валути; Издавање, управување или

за пренос на пораки и фотографски слики

размена на виртуелни валути,
криптовалути, или вредносни купони;

помеѓу компјутерски корисници;
Комуникациски услуги до кои се

Услуги за советување, консултации и
информации кои се однесуваат на

пристапува преку број за пристап;
Комуникациски услуги преку користење на

издавање, управување или размена на
виртуелни валути, криптовалути, или

модул на претплатнички идентитет (SIM)
картички; Пејџер услуги; Услуги за

вредносни купони; Заменување и

електронска пошта; Обезбедување на

управување со поени издадени за
промоција на добра и услуги за виртуелни

повеќекратен интерактивен пристап на
корисникот на глобалната комуникациска

валути или криптовалути; Агенциски
услуги и посредување за заменување и

мрежа; Пренос и емитување на аудио и
видео програми од секакви типови преку

управување со поени издадени за
промоција на добра и услуги за виртуелни

телефон, телевизија, и глобални
комуникациски мрежи; Видео и аудио
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телеконференции преку Интернет, услуги

комуникациски услуги за Интернет

за асинхрон преносен режим (АТМ), услуги

протокол (IP) вклучувајќи и VOIP, IPTV

на интегрирана дигитална мрежа (ISDN),
комуникациски услуги за Интернет

услуги; Пренос на глас, податоци, графика,
слики, аудио и видео записи преку

протокол (IP), VPN услуги и приватни
линиски услуги; Услуги за менување на

телекомуникациски мрежи, безжични
комуникациски мрежи и Интернет; Пренос

глас, податоци, видео записи и
мултимедија; Услуги со говорна пошта;

на аудио, видео записи, слики, текст и
други податоци преку комуникациска

Обезбедување на бесплатни услуги и

мрежа; Пренос на глас, податоци, слики,

услуги за рутирање на повици; Услуги за
центар за размена на пораки во областа

аудио, видео записи и информации преку
телефонски и глобални комуникациски

на услуги за телефонски говорни пораки;
Видео, аудио и дата телефонски

мрежи; Обезбедување на глас преку
услуги на Интернет протокол; Пренос на

конференциски услуги; Обезбедување
пристап до компјутерски, електронски и

пораки и слики со помош на компјутер;
Интернет и видео конференциски услуги;

онлајн бази на податоци; Обезбедување

Конференциски услуги преку компјутерска

на онлајн форуми за комуникација за теми
од општ интерес; Обезбедување на

мрежа; Услуги за брза размена на пораки;
Услуги за праќање SMS и MMS пораки

линкови за комуникација кои ги
пренесуваат корисниците на веб страната

преку телекомуникациски и компјутерски
мрежи; Компјутерски пренос на

на други локални и глобални веб страни;
Обезбедување на пристап до веб страни

информации, VOIP, размена на пораки,
видео повици и конференции; Лични

за други, кои се хостирани на компјутерски

комуникациски услуги; Услуги за приватна

сервери достапни преку глобална
компјутерска мрежа; Услуги за аудио,

телефонска линија; Обезбедување на
бесплатни телефонски услуги и услуги за

текстуални и видео емитувања преку
Интернет или други комуникациски мрежи

рутирање на повици; Услуги за
електронско испраќање пораки; Услуги за

вклучувајќи поставени, објавени, и
означени (тагнати) аудио, текстуални и

мобилна телефонија; Обезбедување на
повеќекратен пристап за корисници до

видео содржини од други; Обезбедување

комуникациска мрежа; Онлајн соби за

пристап до компјутерски бази на податоци
во областа на социјални мрежи;

разговор и електронски огласни табли
помеѓу корисници за пренос на пораки за

Обезбедување и ракување со електронски
конференции, групи за дискусија и соби за

социјалниот живот, општи интереси,
огласи, виртуелна заедница, социјални

разговор преку Интернет; Пренос на
податоци и информации преку пејџери;

мрежи, споделување на фотографии и
пренос на фотографски слики;

Пренос и емитирање на аудио и видео

Електронски пренос на аудио снимки,

програми од сите видови преку телефон,
телевизија, и глобални комуникациски

текстуални и видео снимки од други;
Електронска комуникација преку соби за

мрежи, видео и аудио телеконференции
преку Интернет, услуги на асинхрон

разговор, линии за разговор и интернет
форуми; Форуми и соби за разговор за

преносен режим (АТМ), услуги на
интегрирана дигитална мрежа (ISDN),

социјални мрежи; Пренос на дигитални
датотеки; Обезбедување на форуми на
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заедницата и соби за разговор за

во врска со електронски бази на податоци;

корисниците да објавуваат, пребаруваат,

Обезбедување на интернет платформи;

гледаат, споделуваат, критикуваат,
оценуваат и коментираат на видео записи

Услуги за шифрирање; Шифрирање,
дешифрирање, и потврдување на

и други мултимедијални содржини преку
Интернет и други комуникациски мрежи;

автентичноста на информациите, пораките
и податоците; Дизајнирање и развој на

Телекомуникации; Пренос на аудио и
видео записи на барање; Стриминг на

софтвери за компјутерски игри;
Обезбедување привремена употреба на

аудио и визуелни содржини; Емитување на

софтвер кој не може да се преземе, како

аудио-визуелни програми; Пренос и
испорака на аудио и визуелни содржини;

би се овозможило прикачување,
обележување, објавување, прикажување,

Услуги за емитување на видео записи
преку Интернет; Радио, телевизиски и

уредување, пуштање, стриминг, гледање,
прегледување, покажување, означување,

кабловски услуги; Услуги за емитување
преку Интернет; Пренос на видео

блогирање, споделување, подесување,
дистрибуирање, издавање, копирање и на

податоци преку Интернет.

друг начин обезбедување на електронски

Телекомуникации
кл. 41 Даватели на услуги за апликации

медиуми, мултимедијална содржина,
видео запис, филмови, слики, прикази,

(ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои
вклучуваат софтвер за е-трговија,

текстови, фотографии, кориснички
содржини, аудио содржини и информации

мобилна трговија онлајн пазарување;
Даватели на услуги за апликации (ASP) и

по пат на Интернет и други мрежи за
комуникација; Обезбедување привремена

софтвер како услуга (SAAS) кои

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,
креирање ликови, и кориснички интерфејс

Обезбедување привремена употреба на
софтвер кој не може да се преземе за

за помош при пазарни трансакции;
Даватели на услуги за апликации (ASP) и

следење на лица; Изнајмување
електронски мемориски простор на

софтвер како услуга (SAAS) кои

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
праќање пораки во врска со електронска

одржување, поправка и ажурирање на
интерактивен компјутерски софтвер;

трговија, мобилна трговија и онлајн
пазарување; Истражување и дизајнирање

Изнајмување компјутерски системи;
Изнајмување мемориски простор на

во областа на телекомуникациите и

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
информатичките технологии; Дизајнирање,

за апликација преку мрежи за
комуникација; Дизајнирање, производство

одржување и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; Компјутерски услуги

или одржување на компјутерски програми;
Изнајмување компјутери; Обезбедување

135

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

компјутерски програми кои не можат да се

дистрибутивна мрежа за промоција на

преземаат; Изнајмување пристапно време

добра и услуги на други преку

до компјутерски бази со податоци за
електронска трговија; Обезбедување или

администрирање со продажни и
промотивни поттикнувачки шеми кои

изнајмување на блокчејн мрежи или
дистрибутивни мрежи; Обезбедување или

вклучуваат поени за лојалност (трговски
маркици); Дизајнирање, производство или

изнајмување компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа;

одржување компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа

Обезбедување или изнајмување компјутер

за промоција на добра и услуги на други

за блокчејн мрежа или дистрибутивна
мрежа; Дизајнирање, производство или

преку администрирање со продажни и
промотивни поттикнувачки шеми кои

одржување на компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа;

вклучуваат поени за лојалност (трговски
маркици). Научни и технолошки услуги и

Обезбедување или изнајмување блокчејн
мрежа или дистрибутивна мрежа за

истражување и проектирање поврзано со
нив; Услуги за индустриски анализи и

виртуелни валути или криптовалути;

истражувања; Проектирање и развој на

Обезбедување или изнајмување
компјутерски програми за блокчејн мрежа

компјутерски хардвер и софтвер
кл. 42 Даватели на услуги за апликации

или дистрибутивна мрежа за виртуелна
валута или криптовалута; Обезбедување

(ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои
вклучуваат софтвер за е-трговија,

или изнајмување компјутер за блокчејн
мрежа за виртуелна валута или

мобилна трговија онлајн пазарување;
Даватели на услуги за апликации (ASP) и

криптовалута или дистрибутивна мрежа за

софтвер како услуга (SAAS) кои

виртуелна валута или криптовалута;
Дизајнирање, производство или

вклучуваат софтвер за е-трговија,
мобилна трговија и онлајн пазарување,

одржување компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа

вклучувајќи виртуелни тастатури,
креирање ликови, и кориснички интерфејс

за виртуелна валута или криптовалута;
Обезбедување или изнајмување блокчејн

за помош при пазарни трансакции;
Даватели на услуги за апликации (ASP) и

мрежи или дистрибутивна мрежи за

софтвер како услуга (SAAS) кои

промоција на добра и услуги на други
преку администрирање со продажни и

вклучуваат софтвер за е-трговија,
мобилна трговија и онлајн пазарување,

промотивни поттикнувачки шеми кои
вклучуваат поени за лојалност (трговски

вклучувајќи и софтвер за разговарање и
праќање пораки во врска со електронска

маркици); Обезбедување или изнајмување
компјутерски програми за блокчејн мрежа

трговија, мобилна трговија и онлајн
пазарување; Истражување и дизајнирање

или дистрибутивна мрежа за промоција на

во областа на телекомуникациите и

добра и услуги на други преку
администрирање со продажни и

информатичките технологии; Индустриска
анализа и услуги за истражување во

промотивни поттикнувачки шеми кои
вклучуваат поени за лојалност ( трговски

областа на телекомуникациите и
информатичките технологии; Дизајнирање,

маркици); Обезбедување или изнајмување
на компјутери за блокчејн мрежа или

одржување и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; Компјутерски услуги
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во врска со електронски бази на податоци;

компјутерски програми кои не можат да се

Обезбедување на интернет платформи;

преземаат; Изнајмување пристапно време

Услуги за шифрирање; Шифрирање,
дешифрирање, и потврдување на

до компјутерски бази со податоци за
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

Обезбедување или изнајмување компјутер

би се овозможило прикачување,
обележување, објавување, прикажување,

за блокчејн мрежа или дистрибутивна
мрежа; Дизајнирање, производство или

уредување, пуштање, стриминг, гледање,
прегледување, покажување, означување,

одржување на компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа;

блогирање, споделување, подесување,
дистрибуирање, издавање, копирање и на

Обезбедување или изнајмување блокчејн
мрежа или дистрибутивна мрежа за

друг начин обезбедување на електронски

виртуелни валути или криптовалути;

медиуми, мултимедијална содржина,
видео запис, филмови, слики, прикази,

Обезбедување или изнајмување
компјутерски програми за блокчејн мрежа

текстови, фотографии, кориснички
содржини, аудио содржини и информации

или дистрибутивна мрежа за виртуелна
валута или криптовалута; Обезбедување

по пат на Интернет и други мрежи за
комуникација; Обезбедување привремена

или изнајмување компјутер за блокчејн
мрежа за виртуелна валута или

употреба на софтвер кој не може да се

криптовалута или дистрибутивна мрежа за

преземе за споделување на информација
за локацијата со други индивидуи;

виртуелна валута или криптовалута;
Дизајнирање, производство или

Обезбедување привремена употреба на
софтвер кој не може да се преземе за

одржување компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа

следење на лица; Изнајмување
електронски мемориски простор на

за виртуелна валута или криптовалута;
Обезбедување или изнајмување блокчејн

Интернет; Обезбедување привремена

мрежи или дистрибутивна мрежи за

употреба на интерактивен софтвер кој не
може да се преземе; Дизајнирање, развој,

промоција на добра и услуги на други
преку администрирање со продажни и

одржување, поправка и ажурирање на
интерактивен компјутерски софтвер;

промотивни поттикнувачки шеми кои
вклучуваат поени за лојалност (трговски

Изнајмување компјутерски системи;
Изнајмување мемориски простор на

маркици); Обезбедување или изнајмување
компјутерски програми за блокчејн мрежа

компјутерски сервери; Изнајмување

или дистрибутивна мрежа за промоција на

мемориски простор на сервери на мрежи
за комуникација; Обезбедување софтвер

добра и услуги на други преку
администрирање со продажни и

за апликација преку мрежи за
комуникација; Дизајнирање, производство

промотивни поттикнувачки шеми кои
вклучуваат поени за лојалност ( трговски

или одржување на компјутерски програми;
Изнајмување компјутери; Обезбедување

маркици); Обезбедување или изнајмување
на компјутери за блокчејн мрежа или
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дистрибутивна мрежа за промоција на

кл. 29 конзервирано, смрзнато сушено и

добра и услуги на други преку

варено овошје и печурки, џемови, компоти

администрирање со продажни и
промотивни поттикнувачки шеми кои

кл. 30 чаеви (цветови и лисја како замена
за чај)

вклучуваат поени за лојалност (трговски
маркици); Дизајнирање, производство или

кл. 31 сурови и непреработени шумски
производи, природни билки и цветови

одржување компјутерски програми за
блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни
сокови

за промоција на добра и услуги на други
преку администрирање со продажни и
промотивни поттикнувачки шеми кои

(111) 28702

(151) 14/07/2020

(210) TM 2019/763

(220) 11/06/2019

вклучуваат поени за лојалност (трговски
маркици). Научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; Услуги за индустриски анализи и

(181) 11/06/2029
(450) 31/07/2020
(732) Драган Иванов ул. Коле
Неделковски 18-3, Скопје, MK

истражувања; Проектирање и развој на

(540)

компјутерски хардвер и софтвер
кл. 45 Услуги за социјално вмрежување;
Обезбедување на интерактивни веб
страници за лоцирање на други области

(591) сина и бела

заради сигурност, безбедност или за цели
за користење на социјално вмрежување

(551) индивидуална
(510, 511)

преку користење на глобален позиционен

кл. 3 козметички производи

систем. Правни услуги; Безбедносни
услуги за физичка заштита на имот и лица;

кл. 5 додатоци во исхрана-суплементи

Лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите

(111) 28718

(151) 27/07/2020

(210) TM 2019/902

(220) 26/07/2019

на поединците

(181) 26/07/2029
(450) 31/07/2020
(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

(111) 28678

(151) 08/07/2020

(210) TM 2019/553

(220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029

ул. Цане Кузманоски бр. 1, Прилеп, MK
(540)

(450) 31/07/2020
(732) ОПШТИНА СТРУМИЦА ул. Сандо
Масев бр. 1, 2400, Струмица, MK
(540)

(591) светло зелена, темно зелена, црна
(551) сертификатна

(591) црвена, црна, бела, златна, кафена
(551) индивидуална

(510, 511)
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(510, 511)

метални кутии за тутун, кутии за цигари и

кл. 32 пиво

пепеларници не од скапоцени метали,

(111) 28734

(151) 20/07/2020

нивни легури или прекриени со нив;
лулиња, џебни направи за виткање цигари;

(210) TM 2019/1008

(220) 04/09/2019
(181) 04/09/2029

запалки; ќибрити; електронски цигари;
испарувачи за пушачки цели; делови и

(450) 31/07/2020
(732) United Castle International

опрема за погоре споменатото
кл. 35 услуги на продажба на мало

Company Limited Room 3101, 31/F, Office

поврзани со компјутерски софтвер,

Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road,
HK

батерии за електронски цигари, батерии за
електронски направи кои се користат за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за

(540)

греење тутун, УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун,
полначи за во кола за електронски цигари,
полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун;услуги на
продажба на мало поврзани со
електронски испарувачи, апарати за

(591) сина, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

греење течности, апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи;услуги на

кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за
електронски цигари; батерии за

продажба на мало поврзани со тутун;
тутун (свеж), тутун (преработен), пури,
цигари, цигарилоси, тутун за виткање

електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за

лични цигари, тутун за лулиња, тутун за
џвакање, бурмут; услуги на продажба на

електронски направи кои се користат за
греење тутун; УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун;

мало поврзани со замени за тутун (не за
медицински цели), производи за пушачи,

полначи за во кола за електронски цигари;
полначи за во кола за направи кои се

хартија за цигари цефчиња, филтри за
цигари, метални кутии за тутун, кутии за
цигари и пепеларници, лулиња; услуги на

користат за греење тутун; делови и опрема
за погоре споменатото

продажба на мало поврзани со џебни
направи за виткање цигари, запалки,

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за
греење течности; апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи; делови и

ќибрити, електронски цигари;
малопродажба на електронски цигари;

опрема за погоре споменатото
кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,

Здружување за туѓа корист, различни
производи имено тутун, замени за тутун,
електронски испарувачи, батерии и

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање лични цигари, тутун за

полначи за електронски цигари,
овозможувајќи им на корисниците лагодно

лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени
за тутун (не за медицински цели
производи за пушачи, вклучувајќи хартија

да ги споредуваат и купуваат овие
производи; рекламирање; управување со

за цигари и цефчиња, филтри за цигари,
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работење; маркетинг и промотивни услуги;

метални кутии за тутун, кутии за цигари и

информативни и советодавни услуги во

пепеларници не од скапоцени метали,

врска со погоре споменатото

нивни легури или прекриени со нив;
лулиња, џебни направи за виткање цигари;

(111) 28735

(151) 20/07/2020

(210) TM 2019/1009

(220) 04/09/2019

запалки; ќибрити; електронски цигари;
испарувачи за пушачки цели; делови и

(181) 04/09/2029
(450) 31/07/2020
(732) United Castle International

опрема за погоре споменатото
кл. 35 услуги на продажба на мало

Company Limited Room 3101, 31/F, Office
Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road,

батерии за електронски цигари, батерии за
електронски направи кои се користат за

HK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

греење тутун, УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун,

поврзани со компјутерски софтвер,

полначи за во кола за електронски цигари,
полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун;услуги на
(591) сина, сива и бела
(551) индивидуална

продажба на мало поврзани со
електронски испарувачи, апарати за

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за

греење течности, апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи;услуги на

електронски цигари; батерии за

продажба на мало поврзани со тутун;

електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за

тутун (свеж), тутун (преработен), пури,
цигари, цигарилоси, тутун за виткање

електронски направи кои се користат за
греење тутун; УСБ полначи за електронски

лични цигари, тутун за лулиња, тутун за
џвакање, бурмут; услуги на продажба на

направи кои се користат за греење тутун;
полначи за во кола за електронски цигари;

мало поврзани со замени за тутун (не за
медицински цели), производи за пушачи,

полначи за во кола за направи кои се

хартија за цигари цефчиња, филтри за

користат за греење тутун; делови и опрема
за погоре споменатото

цигари, метални кутии за тутун, кутии за
цигари и пепеларници, лулиња; услуги на

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за
греење течности; апарати за создавање

продажба на мало поврзани со џебни
направи за виткање цигари, запалки,

пареа, жичани испарувачи; делови и
опрема за погоре споменатото

ќибрити, електронски цигари;
малопродажба на електронски цигари;

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,

Здружување за туѓа корист, различни

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање лични цигари, тутун за

производи имено тутун, замени за тутун,
електронски испарувачи, батерии и

лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени
за тутун (не за медицински цели

полначи за електронски цигари,
овозможувајќи им на корисниците лагодно

производи за пушачи, вклучувајќи хартија

да ги споредуваат и купуваат овие
производи; рекламирање; управување со

за цигари и цефчиња, филтри за цигари,
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работење; маркетинг и промотивни услуги;

тутун за виткање лични цигари, тутун за

информативни и советодавни услуги во

лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени

врска со погоре споменатото

за тутун (не за медицински цели
производи за пушачи, вклучувајќи хартија

(111) 28736

(151) 20/07/2020

(210) TM 2019/1010

(220) 04/09/2019

за цигари и цефчиња, филтри за цигари,
метални кутии за тутун, кутии за цигари и

(181) 04/09/2029
(450) 31/07/2020
(732) United Castle International

пепеларници не од скапоцени метали,
нивни легури или прекриени со нив;

Company Limited Room 3101, 31/F, Office
Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road,

запалки; ќибрити; електронски цигари;
испарувачи за пушачки цели; делови и

HK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

опрема за погоре споменатото
кл. 35 услуги на продажба на мало

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

поврзани со компјутерски софтвер,
батерии за електронски цигари, батерии за

лулиња, џебни направи за виткање цигари;

електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за
греење тутун, УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун,
полначи за во кола за електронски цигари,
полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун;услуги на
продажба на мало поврзани со
електронски испарувачи, апарати за

(591) кафена,сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

греење течности, апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи;услуги на

кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за
електронски цигари; батерии за

продажба на мало поврзани со тутун;
тутун (свеж), тутун (преработен), пури,

електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за

цигари, цигарилоси, тутун за виткање
лични цигари, тутун за лулиња, тутун за
џвакање, бурмут; услуги на продажба на

електронски направи кои се користат за
греење тутун; УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун;

мало поврзани со замени за тутун (не за
медицински цели), производи за пушачи,

полначи за во кола за електронски цигари;
полначи за во кола за направи кои се

хартија за цигари цефчиња, филтри за
цигари, метални кутии за тутун, кутии за

користат за греење тутун; делови и опрема
за погоре споменатото

цигари и пепеларници, лулиња; услуги на
продажба на мало поврзани со џебни
направи за виткање цигари, запалки,

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за
греење течности; апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи; делови и

ќибрити, електронски цигари;
малопродажба на електронски цигари;

опрема за погоре споменатото
кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,

Здружување за туѓа корист, различни
производи имено тутун, замени за тутун,

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
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електронски испарувачи, батерии и

тутун за виткање лични цигари, тутун за

полначи за електронски цигари,

лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени

овозможувајќи им на корисниците лагодно
да ги споредуваат и купуваат овие

за тутун (не за медицински цели
производи за пушачи, вклучувајќи хартија

производи; рекламирање; управување со
работење; маркетинг и промотивни услуги;

за цигари и цефчиња, филтри за цигари,
метални кутии за тутун, кутии за цигари и

информативни и советодавни услуги во
врска со погоре споменатото

пепеларници не од скапоцени метали,
нивни легури или прекриени со нив;
лулиња, џебни направи за виткање цигари;

(111) 28737

(151) 20/07/2020

(210) TM 2019/1011

(220) 04/09/2019

запалки; ќибрити; електронски цигари;
испарувачи за пушачки цели; делови и

(181) 04/09/2029
(450) 31/07/2020
(732) United Castle International
Company Limited Room 3101, 31/F, Office

опрема за погоре споменатото
кл. 35 услуги на продажба на мало

Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road,

електронски направи кои се користат за

HK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

греење тутун, УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун,

поврзани со компјутерски софтвер,
батерии за електронски цигари, батерии за

полначи за во кола за електронски цигари,
полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун;услуги на
продажба на мало поврзани со
електронски испарувачи, апарати за

(591) црна, бела
(551) индивидуална

греење течности, апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи;услуги на

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за

продажба на мало поврзани со тутун;
тутун (свеж), тутун (преработен), пури,

електронски цигари; батерии за
електронски направи кои се користат за

цигари, цигарилоси, тутун за виткање

греење тутун, полначи за батерии за

лични цигари, тутун за лулиња, тутун за
џвакање, бурмут; услуги на продажба на

електронски направи кои се користат за
греење тутун; УСБ полначи за електронски

мало поврзани со замени за тутун (не за
медицински цели), производи за пушачи,

направи кои се користат за греење тутун;
полначи за во кола за електронски цигари;

хартија за цигари цефчиња, филтри за
цигари, метални кутии за тутун, кутии за

полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун; делови и опрема

цигари и пепеларници, лулиња; услуги на

за погоре споменатото

продажба на мало поврзани со џебни
направи за виткање цигари, запалки,

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за
греење течности; апарати за создавање

ќибрити, електронски цигари;
малопродажба на електронски цигари;

пареа, жичани испарувачи; делови и
опрема за погоре споменатото

Здружување за туѓа корист, различни
производи имено тутун, замени за тутун,

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
142

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

електронски испарувачи, батерии и

производи за пушачи, вклучувајќи хартија

полначи за електронски цигари,

за цигари и цефчиња, филтри за цигари,

овозможувајќи им на корисниците лагодно
да ги споредуваат и купуваат овие

метални кутии за тутун, кутии за цигари и
пепеларници не од скапоцени метали,

производи; рекламирање; управување со
работење; маркетинг и промотивни услуги;

нивни легури или прекриени со нив;
лулиња, џебни направи за виткање цигари;

информативни и советодавни услуги во
врска со погоре споменатото

запалки; ќибрити; електронски цигари;
испарувачи за пушачки цели; делови и
опрема за погоре споменатото

(111) 28733

(151) 20/07/2020

(210) TM 2019/1012

(220) 04/09/2019

кл. 35 услуги на продажба на мало
поврзани со компјутерски софтвер,

(181) 04/09/2029
(450) 31/07/2020
(732) United Castle International
Company Limited Room 3101, 31/F, Office

батерии за електронски цигари, батерии за
електронски направи кои се користат за

Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road,

греење тутун, УСБ полначи за електронски

HK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

направи кои се користат за греење тутун,
полначи за во кола за електронски цигари,

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун;услуги на

греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за

продажба на мало поврзани со
електронски испарувачи, апарати за

HEATMASTER SYSTEM
(551) индивидуална

греење течности, апарати за создавање

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за

пареа, жичани испарувачи;услуги на
продажба на мало поврзани со тутун;

електронски цигари; батерии за

тутун (свеж), тутун (преработен), пури,
цигари, цигарилоси, тутун за виткање

електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за

лични цигари, тутун за лулиња, тутун за
џвакање, бурмут; услуги на продажба на

електронски направи кои се користат за
греење тутун; УСБ полначи за електронски

мало поврзани со замени за тутун (не за

направи кои се користат за греење тутун;
полначи за во кола за електронски цигари;

медицински цели), производи за пушачи,
хартија за цигари цефчиња, филтри за

полначи за во кола за направи кои се

цигари, метални кутии за тутун, кутии за
цигари и пепеларници, лулиња; услуги на

користат за греење тутун; делови и опрема
за погоре споменатото

продажба на мало поврзани со џебни
направи за виткање цигари, запалки,

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за
греење течности; апарати за создавање

ќибрити, електронски цигари;

пареа, жичани испарувачи; делови и
опрема за погоре споменатото

малопродажба на електронски цигари;
Здружување за туѓа корист, различни

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,

производи имено тутун, замени за тутун,
електронски испарувачи, батерии и

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање лични цигари, тутун за

полначи за електронски цигари,
овозможувајќи им на корисниците лагодно

лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени
за тутун (не за медицински цели
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да ги споредуваат и купуваат овие
производи; рекламирање; управување со
работење; маркетинг и промотивни услуги;
информативни и советодавни услуги во
врска со погоре споменатото
(111) 28730

(151) 20/07/2020

(210) TM 2019/1090

(220) 03/10/2019
(181) 03/10/2029

(450) 31/07/2020
(732) Георгиевска Виолета ул. Бул.

(591) жолта, кафена, црвена

АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 32 алкохолни пијалоци, производство

(551) индивидуална

(540)

на вино и алкохолни пијалоци и сите други
производи добиени од вино и алкохол

LIMENTA
(551) индивидуална

освен пиво
кл. 35 промет со вино на големо и мало,

(510, 511)
кл. 3 шампони; гел за туширање; паста за

алкохолни пијалоци

заби; раствори за дезинфекција на устата
што не се за медицинска употреба; течен
сапун; течен детергент за садови.
кл. 30 леден чај; чаеви (немедицински);
бонбони (пеперминт бонбони); бонбони

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

минерална вода; безалкохолни пијалоци
со вкус на чај

(220) 03/10/2019

(220) 04/10/2019
(181) 04/10/2029

АНТИКА ДООЕЛ Скопје ул. Црниче бр.
20, Општина Кисела Вода, Скопје, MK

пијалаци; сируп за лимонади;
ароматизирана вода; ароматизирана

(210) TM 2019/1092

(210) TM 2019/1094

трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА

прашок за пенливи пијалаци; сируп за

(151) 22/07/2020

(151) 22/07/2020

(450) 31/07/2020
(732) Друштво за производство,

кл. 32 безалкохолни пијалоци; енергетски
пијалаци; енергетски пијалаци со кафеин;

(111) 28749

(111) 28750

(540)

(181) 03/10/2029
(450) 31/07/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА
АНТИКА ДООЕЛ Скопје ул. Црниче бр.
20, Општина Кисела Вода, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

DIVINO ANTIKA

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, кафена, црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 32 алкохолни пијалоци, производство
на вино и алкохолни пијалоци и сите други
производи добиени од вино и алкохол
освен пиво
кл. 35 промет со вино на големо и мало,
алкохолни пијалоци
(111) 28717

(151) 27/07/2020

(210) TM 2019/1095

(220) 07/10/2019
(181) 07/10/2029

GORSKA+ RELAX
(591) бела, зелена, сива
(554) тродимензионална

(450) 31/07/2020
(732) Alvogen Pharma Trading Europe

(551) индивидуална

EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG

(510, 511)
кл. 32 минерална вода и сода вода

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со минерална вода

(540)

DUTAPROST
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 28699

(151) 27/07/2020

(210) TM 2019/1106

(220) 08/10/2019

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

(181) 08/10/2029
(450) 31/07/2020
(732) FMC Agricultural Caribe Industries,
Ltd. Clarendon House, 2 Church Street,

бебиња, фластери, материјали за завои,

HM11 Hamilton, BM

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(540)

(111) 28680

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1103

(220) 08/10/2019

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

FENGRESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништуваање на
плевел; пестициди; хебрициди

(181) 08/10/2029
(450) 31/07/2020
(732) Друштво за производство, промет
и услуги Кодинг Горска дооел Скопје
ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, MK

(111) 28695

(151) 27/07/2020

(210) TM 2019/1124

(220) 10/10/2019

(181) 10/10/2029
(450) 31/07/2020
(732) Mylan Healthcare GmbH Lütticher
Straße 5, 53842 Troisdorf, DE

(740) Симона Костадинова ул. Шар
Планина бр. 4, Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Brufenex
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати имено за
третирање
на
настинки,
ринитис,
ринофарингитис и грип

(591) сина, бела
(551) индивидуална

(111) 28675

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1125

(220) 10/10/2019
(181) 10/10/2029

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи

(450) 31/07/2020
(732) BGP Products Operation GmbH
Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со

(740) Друштво за застапување од областа

недвижен имот

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 28679

(151) 01/07/2020

(210) TM 2019/1203

(220) 29/10/2019
(181) 29/10/2029

(540)

Diaclide

(450) 31/07/2020
(732) International Foodstuffs Co LLC P.O

(551) индивидуална
(510, 511)

Box No. 4115, Sharjah, AE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

кл. 5 фармацевтски продукти;
фармацевтски производи; медицински

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

препарати, имено антидијабетичен
производ

(540)
(111) 28716

(151) 27/07/2020

(210) TM 2019/1147

(220) 18/10/2019

AMBER
(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 18/10/2029
(450) 31/07/2020
(732) Развојна банка на Северна

кл. 29 масло за јадење, масти, густ путер,
маргарин, путер, производи од супа, млеко
и млечни производи, ароматизирано

Македонија АД Скопје ул. Димитрие
Чуповски бр. 26, Скопје, MK

млеко, млечни шејкови, месо, риба,
живина и дивеч, екстракти од месо,

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2

конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, преливи од сите видови и описи,

кат 3, 1000, Скопје
(540)

вклучувајќи немлечни преливи, шлаг,
желеа, џемови, компоти, јајца, компир и
производи кои не се базирани на компир,
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грицки од компири и чипс од компири, сите

(181) 14/11/2029

видови конзервирана и сушени леќа, грав,
грашок и семиња (пулсес) (не за
земјоделска намена), печурки, кикиритки

(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на

конзервирани
кл. 30 чоколади, слаткарски производи,

Северна Македониа“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов

слатки, бисквити (сите видови), торти,
тестенини, макарони, нудли, инстант

бр. 46, Скопје, MK
(540)

нудли, шпагети, вермичели, квасец,
прашок за пециво и други состојки за
печиво, преливи за салата, мајонез, оцет,
кечап и сосови (мирудии), производи од
тесто припремени за готвење, замрзнато

(591) жолта, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

тесто, замрзнати лепчиња, сладоледи,
немлечни замрзнати десерти, замрзнати

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

овошни десерти, ледени десерти, кафе,
чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго
(sago), вештачко кафе, леб, тесто, црн
сируп (treacle), сол, сенф, брашно
направено од житарици, зачини, хранливи

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1259

(220) 14/11/2019

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1261

(220) 14/11/2019
(181) 14/11/2029

(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за

пијалаци (од жито и билки), сос од месо
(Gravies), чај од билки, мед
(111) 28681

(111) 28683

поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македониа“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, MK

(181) 14/11/2029
(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на

(540)

Северна Македониа“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, MK
(540)

(591) жолта, црна, црвена
(551) индивидуална

(591) жолта, црна, црвена
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(111) 28682

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1260

(220) 14/11/2019

(111) 28684

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1262

(220) 14/11/2019
(181) 14/11/2029
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(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македониа“ во државна

(111) 28686

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1264

(220) 14/11/2019

сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, MK

(181) 14/11/2029
(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на

(540)

Северна Македониа“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, MK
(540)

(591) портокалова, сина, бела
(551) индивидуална

(591) жолта, црна, црвена

(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(111) 28685

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1263

(220) 14/11/2019
(181) 14/11/2029

(111) 28687

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1265

(220) 14/11/2019

(181) 14/11/2029
(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на

(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на

Северна Македониа“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов

Северна Македониа“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов

бр. 46, Скопје, MK
(540)

бр. 46, Скопје, MK
(540)

(591) портокалова, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(111) 28688

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1266

(220) 14/11/2019
(181) 14/11/2029

(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на

(591) жолта, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

Северна Македониа“ во државна
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сопственост – Скопје ул. Орце Николов

(510, 511)

бр. 46, Скопје, MK

кл. 16 поштенски марки

(540)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(591) сина, бела
(551) индивидуална

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1267

(220) 14/11/2019

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1269

(220) 14/11/2019

(181) 14/11/2029
(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за

(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(111) 28689

(111) 28691

поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македониа“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, MK

(181) 14/11/2029
(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на

(540)

Северна Македониа“ во државна

(591) сребрена, бела

сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(591) црвена, бела
(551) индивидуална

(111) 28692

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1270

(220) 14/11/2019
(181) 14/11/2029

(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за

(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(111) 28690

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1268

(220) 14/11/2019

поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македониа“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, MK

(181) 14/11/2029
(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на

(540)

Северна Македониа“ во државна

(591) петролеј, бела
(551) индивидуална

сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(540)

кл. 39 посредување за шпедиција

(591) златна, бела
(551) индивидуална
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(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македониа“ во државна

(111) 28732

(151) 20/07/2020

(210) TM 2019/1310

(220) 26/11/2019

сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, MK

(181) 26/11/2029
(450) 31/07/2020
(732) Друштво за произвдство, трговија
и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

(540)

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Lea
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(591) жолта, црна, црвена
(551) индивидуална

науката, фотографиите, како и за

(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(111) 28694

(151) 06/07/2020

(210) TM 2019/1272

(220) 14/11/2019
(181) 14/11/2029

земјоделието, градинарството и
шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за

(450) 31/07/2020
(732) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на

конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата

Северна Македониа“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за

бр. 46, Скопје, MK

чистење, полирање, рибање и
нагризување; сапуни, парфимерија,

(540)

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на
забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за

(591) жолта, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди
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кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;

кл. 11 апарати и машини за пречистување

производи од дрво, плута, трска, рогозина,

на воздухот

врбови прачки, рогови, коски, слонова
коска, китови коски, школки, ќилибар,

(111) 28728

(151) 21/07/2020

седеф, морска пена и замена на сите тие
материјали, и производи од пластични

(210) TM 2019/1408

(220) 17/12/2019
(181) 17/12/2029

маси, а особено амбалажа од пластика
(кутии, шишиња и др.) наменета за

(450) 31/07/2020
(732) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје

пакување лекови и козметички производи

ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000,

кл. 39 услуги за делење (дозирање) и
препакување на производи

Скопје, MK
(540)

кл. 44 медицинска и хигиенска помош и
разубавување; ветеринарски и
земјоделски услуги
(111) 28726

(151) 21/07/2020

(210) TM 2019/1406

(220) 17/12/2019
(181) 17/12/2029

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати и машини за пречистување
на воздухот

(450) 31/07/2020
(732) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје
ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000,
Скопје, MK

(111) 28729

(151) 21/07/2020

(210) TM 2019/1409

(220) 17/12/2019

(181) 17/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје
ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000,

(540)

Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 11 апарати и машини за пречистување
на воздухот

(551) индивидуална

(111) 28727

(151) 21/07/2020

(210) TM 2019/1407

(220) 17/12/2019

(510, 511)
кл. 11 апарати и машини за пречистување
на воздухот

(181) 17/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје
ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000,
Скопје, MK

(111) 28707

(151) 17/07/2020

(210) TM 2019/1421

(220) 18/12/2019
(181) 18/12/2029

(450) 31/07/2020
(732) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

(540)

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(551) индивидуална

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)
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електронски читачи на книги, аудио и

PARTIX

видео плеери, лични дигитални асистенти

(551) индивидуална
(510, 511)

и уреди, прикажување на електронски
објавени материјали, книги, списанија,

кл. 1 хемикалии кои се користат во

весници, мултимедијални презентации,
печатени материјали; деловни услуги,

земјоделството, хортикултурата и
шумарството, освен фунгициди,

обезбедување на компјутерски бази на
податоци во врска со купување и

хербициди, инсектициди и паразитициди;
супстанци за заштитување на семиња;

продажба на производи и услуги

препарати за регулирање на раст на
растенија; гени од семиња за земјоделско

(електронски книги, електронски
документи)

производство; ѓубрива

кл. 41 користење на веб-страница со
мултимедијални информации за читање

кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди; сите наведени

од електронски книги и други електронски
документи; како и објавување на

производи само за не-човечка употреба
(111) 28751

(151) 24/07/2020

(210) TM 2019/1422

(220) 18/12/2019

електронски книги и други електронски
документи

(181) 18/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) Друштво за издавачка дејност

(111) 28706

(151) 14/07/2020

(210) TM 2019/1428

(220) 20/12/2019

(181) 20/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та

КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул. 11-ти
Октомври 33А, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Партиска Конференција бб, 2000, Штип,
MK

(540)

(540)

(591) црна, жолта, бела
(551) индивидуална

(591) сина, светло сина, зелена, темно
зелена, портокалова, темно жолта, жолта

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 35 рекламирање;водење на
работењето;управување со

(510, 511)
кл. 9 Е-читачи, електронски читач на

работата;канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

книги; преносни електронски уреди за
прикажување на електронски објавени

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

материјали, книги, списанија, весници,
мултимедијални презентации;
компјутерски софтвер за е-читачи за
пренос на текст, слика, звук и приказ;
кл. 35 промовирање на добра и услуги на

(111) 28705

(151) 14/07/2020

(210) TM 2019/1430

(220) 20/12/2019
(181) 20/12/2029
(450) 31/07/2020

други; услуги за малопродажба и услуги на
мало преку Интернеттаблет компјутери,
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(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та

(450) 31/07/2020
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та

Партиска Конференција бб, 2000, Штип,

Партиска Конференција бб, 2000, Штип,
MK

MK
(540)

(540)

(591) жолта, црна, бела
(551) индивидуална

(591) црна, црвена

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

(551) индивидуална
(510, 511)

работењето; упраување со работата;

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; упраување со работата;

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(111) 28704

(151) 14/07/2020

(210) TM 2019/1431

(220) 20/12/2019

(111) 28714

(151) 17/07/2020

(181) 20/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та
Партиска Конференција бб, 2000, Штип,

(210) TM 2019/1444

(220) 23/12/2019

MK

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(181) 23/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ROSIX
(551) индивидуална
(591) црна, црвена, бела
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

(111) 28708

(151) 17/07/2020

работењето; упраување со работата;

(210) TM 2019/1448

(220) 23/12/2019

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

(181) 23/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, New

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

Jersey, 07936, US
(111) 28703

(151) 14/07/2020

(210) TM 2019/1432

(220) 20/12/2019

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

(181) 20/12/2029
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

чоколадо, мус десерти, замрзнати

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

десерти;сладолед;мраз што се јаде

(540)

OREO
(551) индивидуална
(510, 511)

11.Cadde, ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа

производи;десерти, ладни

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

десерти;миксови за печење;прпарати
направени од житарки, житарици за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

појадок

(210) TM 2019/1449

(220) 24/12/2019

(220) 24/12/2019
(181) 24/12/2029

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi

мусеви, кремови и производи од јогурт
кл. 30 сладоледи, замрзнати слаткарски

(151) 17/07/2020

(151) 17/07/2020

(210) TM 2019/1450

(450) 31/07/2020
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET

кл. 29 млечни производи, особено млечни
десеерти и ладни десерти, вклучувајќи

(111) 28712

(111) 28711

(181) 24/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKISEHIR, TR
(591) бела, црвена, црна, кафена

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

(551) индивидуална
(510, 511)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 30

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи
танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и
чоколадо, мус десерти, замрзнати
десерти;сладолед;мраз што се јаде

(591) бела, црвена, црна, жолта,
потокалова, кафена

(111) 28710

(151) 17/07/2020

(210) TM 2019/1451

(220) 24/12/2019
(181) 24/12/2029

(450) 31/07/2020
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET

(551) индивидуална
(510, 511)

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKISEHIR, TR

кл. 30

(740) Друштво за застапување од областа

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи
танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

десерти, десерти базирани на брашно и

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
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чоколадо, мус десерти, замрзнати

(540)

десерти;сладолед;мраз што се јаде
(111) 28723

(151) 21/07/2020

(210) TM 2019/1453

(220) 24/12/2019
(181) 24/12/2029

(450) 31/07/2020
(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION

(591) бела, црвена, црна, сите нијанси на
сина
(551) индивидуална
(510, 511)

CO., LTD 283#, BBK Road, Wusha,

кл. 30
бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Chang'AN, Dongguan, Guangdong, CN
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и

iQOO

чоколадо, мус десерти, замрзнати

(551) индивидуална

десерти;сладолед;мраз што се јаде

(510, 511)
кл. 9 апарати за обработка на податоци;

(111) 28709

(151) 17/07/2020

компјутерски софтвери, снимени;

(210) TM 2019/1452

(220) 24/12/2019

компјутерски програми, кои што може да
се преземаат; лични дигитални асистенти

(181) 24/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET

[PDA]; компјутерска софтверска
платформа, снимена или со можност за

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKISEHIR, TR

преземање; графика за мобилни телефони
која што може да се презема;

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

телекомуникациски апарати во форма на

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

накит; апликативен софтвер за мобилни
телефони кој што може да се презема;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

таблет компјутери; интерактивни
терминали со екран на допир; хуманоиден
робот со вештачка интелигенција; паметни
очила (обработка на податоци); зголемени
очила за реалност; очила за виртуелна
реалност; паметни часовници (обработка
на податоци); софтвер за игра со
виртуелна реалност; читачи на USB
картички; пенкала за екран на допир;

(591) бела, црвена, црна, сите нијанси на
кафена
(551) индивидуална

преносни компјутери; софтвер за
препознавање гестови; скенер на

(510, 511)
кл. 30

отпечатоци; уреди за препознавање лице;
инструменти за навигација; опрема за
систем за глобално позиционирање (GPS);

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи
танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и

паметни телефони; мобилни телефони;
ремени за мобилни телефони; преносни
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трагачи за активност; обвивки на мобилен

(551) индивидуална

телефон; заштитни обвивки на мобилни

(510, 511)

телефони; заштитни ленти прилагодени за
екраните на мобилниот телефон; преносни

кл. 5 фармацевтски производи

паметни телефони; направа за користење
на мобилен телефон без раце; потпорници

(111) 28752

(151) 24/07/2020

(210) TM 2019/1457

(220) 25/12/2019

прилагодени за мобилни телефони; места
за поставување звучници; безжичен
звучник; интелигентни звучници; звучници

(181) 25/12/2029
(450) 31/07/2020
(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION

со вештачка интелегенција; слушалки;
безжични слушалки; слушалки за

CO., LTD. 283#, BBK Road, Wusha,
Chang'an, Dongguan, Guangdong , CN

виртуелна реалност; слушалки адаптирани
за мобилни телефони; безжични слушалки

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

за паметни телефони; тв поставка - топ
бокс; селфи стапови [рачни моноподи];

(540)

селфи стапови за мобилни телефони; леќи
за селфи; поврзана нараквица (мерен
апарат); USB кабли; USB кабли за

(591) црна, бела

мобилни телефони; приклучок за
конверзија; адаптери за напојување;

(551) индивидуална
(510, 511)

екрани за мобилни телефони; преносни
видео монитори; батерии, електрични;

кл. 9 апарати за обработка на податоци,
лични дигитални асистенти [PDA];

полначи за батерии; мобилни места за

телекомуникациски апарати во форма на

напојување (батерии што се полнат);
безжични полначи; потпорници

накит, софтверски апликации за мобилни
телефони кои може да се преземаат,

прилагодени за поставување телефони во
автомобил;УСБ- флеш дискови; емотикони

таблет компјутери, интерактивни
терминали на екран на допир, паметни

за мобилни телефони кои може да се
преземаат; компјутерски софтвер за игри,

очила, паметни часовници, пенкала за
екран на допир, преносни компјутери,

кој може да се преземе

уреди за препознавање на лице ,

(111) 28724

(151) 21/07/2020

инструменти за навигација, уред за систем
за глобално позиционирање (GPS),

(210) TM 2019/1454

(220) 24/12/2019
(181) 24/12/2029

паметни телефони, мобилни телефони,
ремени за мобилни телефони, преносни

(450) 31/07/2020
(732) SABA ILAÇ SANAYI VE TICARET

трагачи за активност, обвивки на мобилен
телефон, заштитни обвивки за мобилни

A.S. Halkali Merkez Mah.Basin Ekspres

телефони, заштитни ленти прилагодени за

Cad. No. i 34303 Kucukcekmece, Istanbul,
TR

екраните на мобилниот телефон, преносни
паметни телефони, потпорници

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

прилагодени за мобилни телефони, места
за поставување звучници, безжични

(540)

звучници, слушалки, безжични слушалки,
слушалки за мобилни телефони, безжични

Niosta
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слушалки за паметни телефони, селфи

(732) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан

стапови што се користат како додатоци за

Чернодрински бр. 7, 2310, Виница, MK

паметни телефони, селфи леќи, USB
кабли, USB кабли за мобилни телефони,

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

адаптери за напојување, електрични
батерии, полначи на батерија, батерии за

(540)

полнење, безжични полначи, полначи за
батерии за мобилни телефони,
интелегентни слушалки, интелигентни
слушалки, зголемени очила за реалност,
зголемени слушалки за реалност, очила за

(591) жолта, црвена, бела, светло и темно

виртуелна реалност, слушалки за
виртуелна реалност, хардвер за виртуелна

кафена
(551) индивидуална

реалност, софтвер за виртуелна и
додадена реалност, паметни звучници,

(510, 511)
кл. 30 колачи, чајни колачиња, бисквити,

паметен телевизор, лаптоп компјутери,

производи од тесто

компјутери, екрани за мобилни телефони,
потпорници прилагодени за поставување
телефони во автомобил, мобилни места
за напојување, паметни нараквици, мерачи
на масти во телото, вага со анализатори
на масна маса, чипови [интегрирани кола],

(111) 28713

(151) 17/07/2020

(210) TM 2019/1468

(220) 31/12/2019
(181) 31/12/2029

(450) 31/07/2020
(732) БЕСИМ АЛИЈИ Матејче, Липково,

електронски чипови

MK

(111) 28725

(151) 21/07/2020

(210) TM 2019/1458

(220) 26/12/2019
(181) 26/12/2029

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/07/2020
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Proksifam
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 28715

(151) 17/07/2020

(210) TM 2019/1461

(220) 27/12/2019

(111) 28731

(151) 21/07/2020

(210) TM 2020/4

(220) 03/01/2020
(181) 03/01/2030

(450) 31/07/2020
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

(181) 27/12/2029
(450) 31/07/2020
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

GOLDEN HILLS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масла и масти за јадење; путер;
сирење и производи од сирење
(111) 28739

(151) 21/07/2020

(210) TM 2020/10

(220) 03/01/2020

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 pластични ѕидни панели;ѕидни
панели што не се од метал;градежни
материјали, што не се од метал;градежно

(181) 03/01/2030
(450) 31/07/2020
(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920
Trident Court, Solihull Parkway

дрво;камен;гипс [градежен
материјал];цемент;бетонски градежни
елементи;плочки, што не се од метал, за
градење;градежно стакло

Birmingham Business Park, Birmingham
B37 7YN, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(111) 28753

(151) 24/07/2020

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2020/27

(220) 15/01/2020
(181) 15/01/2030

(450) 31/07/2020
(732) TripAdvisor LLC 400 1st Avenue,

GEOMAX MX14
(551) индивидуална

Needham Massachusetts 02494, US

(510, 511)
кл. 12 гуми

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(111) 28719

(151) 21/07/2020

(210) TM 2020/21

(220) 13/01/2020

(181) 13/01/2030
(450) 31/07/2020
(732) Wuxi Kaiha Technology Co., Ltd
Dongfeng Community, Qianqiao Street,
Huishan District, Wuxi City, Jiangsu
Province, CN

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 9 софтвер кој може да се симнува во
вид на мобилна апликација која се користи
за пристап до водичи и рецензии на
обезбедувачи на патнички услуги, патни
дестинации, тури и локални атракции;
софтвер кој може да се симнува во вид на
мобилна апликација која се користи за
пристап до база со податоци коjа може да
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се пребарува во областа на транспорт,

слободни активности, храна и пијалоци и

патувања и планирање патувања; софтвер

ресторани; обезбедување онлајн соби за

кој може да се симнува за прикачување,
манипулирање, чување и споделување

разговор, услуги на инстант пораки и
електронски огласни табли; обезбедување

фотографии, графика, видео и останата
мултимедија преку интернет; софтверска

пристап до компјутерски бази со податоци
во областите на социјално вмрежување и

апликација која може да се симнува за
пристап до веб страна каде корисниците

социјално претставување; обезбедување
онлајн заеднички форум за корисниците

може да објавуваат рејтинзи, рецензии и

да споделуваат и објавуваат информации,

препораки на листи со недвижнини за
одмор, привремени сместувања, настани,

звук, видео, забавни содржини или
информации, да формираат виртуелни

локации, бизниси, услуги и активности во
областите на забава, патување, туризам и

заедници и да се ангажираат во социјално
вмрежување

ресторани; софтверска апликација која
може да се симнува за резервирање и

кл. 39 услуги за информации за патување;
обезбедување онлајн компјутерска база со

закажување транспорт, патувања и

податоци во областа на услуги за

ресторани
кл. 35 услуги на споредба на цени, во

информации за патување; обезбедување
рецензии на обезбедувачи на патнички

областа на патувањето и сместувањето за
користење од страна на потрошувачите

услуги, патни дестинации, тури преку
компјутерски мрежи и глобални

при одредување на цена на транспорт и
сместување, достапни електронски преку

информациски мрежи; обезбедување он
лајн компјутерска база со податоци која

компјутерски мрежи и глобални

може да се пребарува со информации за

информациски мрежи; обезбедување
кориснички информации за други за

транспорт, патување и планирање на рути;
обезбедување на патничко советување;

транспорт, патување и сместување,
достапни електронски преку компјутерски

обезбедување електронски информации
во врска со патување; услуги на

мрежи и глобални информациски мрежи;
услуги на рекламирање, имено, промоција

туристички агенции, имено, правење
резервации и закажувања за транспорт и

и рекламирање на стоки и услуги од други

услуги за резервации за патувања;

преку електронски комуникациски мрежи;
обезбедување веб страна со рецензии,

обезбедување информации, вести и
рецензии на обезбедувачи на патнички

рејтинзи и препораки од корисници за
хотели и други привремени сместувања за

услуги
кл. 42 компјутерски услуги, имено,

комерцијални цели
кл. 38 обезбедување онлајн електронски

обезбедување машини за пребарување за
добивање патнички податоци и

огласни табли и форуми за пренос на

информации преку компјутерски мрежи и

пораки и фотографии помеѓу корисници на
компјутери во областа на патувањата;

глобални информациски мрежи;
обезбедување на интернет машини за

обезбедување пристап до интерактивни
бази со податоци за пренос на пораки

пребарување; обезбедување онлајн
компјутерски софтвер кој не може да се

помеѓу корисници на компјутери и
претплатници во врска со патувања,

симнува за прикачување, манипулирање,
чување и споделување фотографии,
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графика, видео, и останата мултимедија

преку Интернет, имено, обезбедување

преку интернет; компјутерски услуги,

онлајн рецензии на ресторани, хотели и

имено, креирање онлајн заедница за
регистрираните корисници да учествуваат

ресорти кои обезбедуваат храна и
сместување преку компјутерски мрежи и

во дискусии, да добиваат реакции од други
корисници и да формираат виртуелни

глобални информациски мрежи; услуги на
туристички агенции, имено, помош при

заедници; обезбедување онлајн
компјутерски софтвер кој не може да се

резервации и закажување за сместување
преку компјутерски мрежи, глобални

симнува за резервирање и закажување

компјутерски комуникациски мрежи и

транспорт, патувања и ресторани; услуги
на софтвер како услуга (СааС) со

мобилни мрежи; услуги на резервации за
ресторани; обезбедување онлајн

компјутерски софтвер за пристап,
разгледување и пребарување онлајн бази

резервации, закажување и услуги за
пребарување за привремено сместување,

со податоци; услуги на платформа како
услуга (ПааС) со компјутерски софтвер за

привремени смештаи и изнајмување
привремени места за одмор

пристап, разгледување и пребарување
онлајн бази со податоци; услуги на
софтвер како услуга (СааС) со

(111) 28720

(151) 17/07/2020

(210) TM 2020/32

(220) 17/01/2020

компјутерски софтвер за пристап,
надгледување, следење, пребарување,
чување и споделување информации на
теми од општ интерес, патувања,

(181) 17/01/2030
(450) 31/07/2020
(732) Друштво за производство
трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ

слободни активности, храна и пијалоци и

експорт-импорт Кочани ул.„Штипски

ресторани; услуги на платформа како
услуга (ПааС) со компјутерски софтвер за

пат“ бб, 2300, Кочани, MK

пристап, надгледување, следење,
пребарување, чување и споделување

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

информации за патувања, слободни
активности, храна и пијалоци и ресторани;

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

услуги на софтвер како услуга (СааС) со
компјутерски софтвер за користење како
интерфејс за програмирање апликации
(АПИ); услуги на платформа како услуга
(ПааС) со компјутерски софтвер за
користење како интерфејс за
програмирање апликации (АПИ)
кл. 43 обезбедување информациски

(591) црвена, зелена, црна, бела
(551) индивидуална

услуги за сместувања и ресторани;
обезбедување рецензии на хотелски

(510, 511)
кл. 29 зеленчук конзервиран, зеленчук

сместувања и ресторани преку
компјутерски мрежи и глобални

варен, зеленчук сушен, ферментирана

информациски мрежи; обезбедување
онјалн рецензии на локални атракции

зеленчукова храна (кимши), замрзнато
овошје конзервирано овошје кандирано
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овошје, овошни желеа, туршија, туршија

(540)

лута и многу зачинета, мармалад, овошни

LENOCOR

салати, џемови, овошни каши, масти за
јадење, масла за јадење, печурки

(551) индивидуална
(510, 511)

конзервирани, месо, месоконзервирано,
сланина, риба (производи за исхрана

кл. 5 фармацевтски производи, имено
селективни блокатори на калциевите

направени од риба), риба (филети од
риба), риби во конзерви, морски алги,

канали со примарно васкуларен ефект

морски јастози што не се живи, морски
ракови што не се живи, млеко, млечни
пијалаци во кои преовладува млеко,

(111) 28754

(151) 24/07/2020

(210) TM 2020/37

(220) 22/01/2020
(181) 22/01/2030

сирење , тофу (сирење од соја), маслинки
конзервирани, маслиново масло за

(450) 31/07/2020
(732) NSAR GENERAL TRADING (L.L.C)

исхрана
кл. 30 туршија од овошје, лути индиски

P.O. BOX 171611-Dubai, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

зачини и шеќер (додатоци на исхрана),

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

конзервирање храна (сол за конзервирање
храна), сос (доматен сос), овошни желеа и
сосеви, оцет, шеќер, чај, ориз, кечап,
сосеви, брашно, леб, мед, сол,
ароматични градинарски тревки
конзервирани, шафран (зачини)
кл. 31 пиперки (растенија), зеленчук свеж,
тиквички, зелена салата, винова лоза,
овошје свежо, остатоци од овошје, каша
од овошје, ситни овошја без семки во
свежа состојба, цитруси (јужни овошја),

(551) индивидуална

билки свежи (градинарски билки свежи),
семиња (растителни семиња), растенија,

(510, 511)
кл. 34 тутун, производи од цигари, ќибрити

зрна (семе), семе од житарици,
необработено, печурки свежи, мицелиум
за размножување на печурки, тартуфи
свежи, маслинки свежи, јаткасто овошје,
ориз необработен

(111) 28722

(151) 17/07/2020

(210) TM 2020/38

(220) 23/01/2020
(181) 23/01/2030

(111) 28746

(151) 22/07/2020

(450) 31/07/2020
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha
(Casio Computer Co., Ltd.) 6-2, Hon-machi

(210) TM 2020/33

(220) 17/01/2020

1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP

(181) 17/01/2030
(450) 31/07/2020
(732) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

BABY-G

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 9 паметни часовници; компјутери

(732) Intercontinental Great Brands LLC

погодни за носење; уреди за следење на

100 Deforest Avenue East Hanover New

активности погодни за носење; монитори
за видео приказ погодни за носење;

Jersey 07936, US

батерии; полначи на батерии; кабли за
полнење; електрични адаптери; слушалки

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

за во уво и слушалки за на глава;
превземачки мобилни апликации и

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа

софтвер за процесирање, прегледување и

BELVITA

уредување податоци од паметни
часовници и мобилни уреди што содржат

(551) индивидуална
(510, 511)

глобален позиционирачки системи,
компаси, барометри, алтиметри,

кл. 30 печива;слаткарски
производи;брашно и подготовки направени

педометри, мерачи за отчукувања на
срцето, акцелерометри и термометри;

од житарки;леб;двопек;колачиња;плочки
од колачиња;крекери;чоколадни и плочки

паметни часовници што имаат радио-

за ужинка, имено житни плочки, плочки за
појадок, чоколатца, плочки од јаткасти

контролирана функција; делови и опрема
за истите
(111) 28747

(151) 22/07/2020

(210) TM 2020/39

(220) 24/01/2020
(181) 24/01/2030

плодови, енергетски плочки, протеински
плочки, ниско-нутритивни плочки, житни
плочки кои содржат јогурт;житни плочки
кои содржат млеко;житни плочки кои
содржат овошје;плочки од јогурт и

(450) 31/07/2020
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del

диетални плочки;житни плочки кои
содржат
чоколадо;бисквити;мраз;сладоледи;слатка

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
CU

рски производи од шеќер;замрзнати
слаткарски

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

производи;сладолед;десерти;замрзнати
десерти;ладни десерти;торти;чоколадни

(540)

трошки;пекарски производи, сите
горенаведени производи не се посебно

MONTECRISTO
(551) индивидуална

наменети за бебиња, деца и

(510, 511)
кл. 34 тутун, пури, цигари, цигарилоси,

новороденчиња

сечен тутун за лулиња;прибор за пушачи,
имено пепелници, секачи за пури, кутии за

(111) 28740

(151) 21/07/2020

(210) TM 2020/41

(220) 24/01/2020

кибри, кутии запури;кибрити;хумидори
(111) 28721

(151) 21/07/2020

(181) 24/01/2030
(450) 31/07/2020
(732) Intercontinental Great Brands LLC

(210) TM 2020/40

(220) 24/01/2020
(181) 24/01/2030

100 Deforest Avenue East Hanover New
Jersey 07936, US
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

(450) 31/07/2020
(300) 234950-30-1 26/07/2019 PR
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(540)

(591) црна, црвена, бела, сива
(551) индивидуална
(591) жолта, светло зелена, темно зелена,

(510, 511)

портокалова, окер, бела, кафена
(551) индивидуална

кл. 9 инструменти за мерење
кл. 16 книги, списанија

(510, 511)
кл. 30 пекарски производи, тапиока и

кл. 35 помош во водењето бизнис,
советување за бизнис работење и

брашно, слатки и солени тартови и пити,

организација, консултации за раководење
со персонал, бизнис истражување,

обични или зачинети и/или полнети
тестенини, подготовки направени од

советување за организирање на

житарки, житарки за појадок, јадења
направени од тесто од тарт, леб, двопек,

работењето, бизнис пребарувања,
експерти за ефикасност, раководење

слатки или солени бисквити, крекери,
колачи, бисквити, наполитанки, житни

(советодавни услуги за бизнис
раководење), професионално

плочки, вафли, торти, печива, и сите овие

бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги
(поддршка на бизниси)

продукти се обични и/или обложени и/или
полнети и/или зачинети, трошки, слатко

кл. 41 онлајн публикување на електронски

или солено мезе кои содржи леб, бисквити
или пекарско тесто, слаткарски продукти,

книги и списанија
кл. 42 научно истражување

мраз што се јаде, имено производи од
сладолед, десерти, замрзнати печива и

(111) 28744

(151) 21/07/2020

десерти, ладни печива и десерти, сите

(210) TM 2020/49

(220) 27/01/2020
(181) 27/01/2030

горенаведени производи не се посебно
наменети за бебиња, деца и

(450) 31/07/2020
(732) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС
ДОО Скопје ул. "Булевар 3-та

новороденчиња
(111) 28743

(151) 21/07/2020

Македонска бригада" бр. 60, Скопје, MK

(210) TM 2020/48

(220) 27/01/2020

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(181) 27/01/2030

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/07/2020
(732) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС
ДОО Скопје ул. Булевар 3-та
Македонска бригада бр. 60, Скопје, MK
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(591) црна, црвена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 инструменти за мерење
кл. 16 книги, списанија
кл. 35 помош во водењето бизнис,
советување за бизнис работење и
организација, консултации за раководење

(591) црна, црвена, бела, сива
(551) индивидуална

со персонал, бизнис истражување,
советување за организирање на
работењето, бизнис пребарувања,

(510, 511)
кл. 9 инструменти за мерење
кл. 16 книги, списанија

експерти за ефикасност, раководење
(советодавни услуги за бизнис

кл. 35 помош во водењето бизнис,
советување за бизнис работење и

раководење), професионално
бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги

организација, консултации за раководење
со персонал, бизнис истражување,

(поддршка на бизниси)

советување за организирање на

кл. 41 онлајн публикување на електронски
книги и списанија

работењето, бизнис пребарувања,
експерти за ефикасност, раководење

кл. 42 научно истражување

(советодавни услуги за бизнис
раководење), професионално

(111) 28741

(151) 21/07/2020

бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги

(210) TM 2020/58

(220) 28/01/2020

(поддршка на бизниси)
кл. 41 онлајн публикување на електронски

(181) 28/01/2030
(450) 31/07/2020
(732) Reign Beverage Company LLC, a

книги и списанија
кл. 42 научно истражување

Delaware limited liability company, 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California

(111) 28745

(151) 21/07/2020

90063, US

(210) TM 2020/50

(220) 27/01/2020

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(181) 27/01/2030
(450) 31/07/2020
(732) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС
ДОО Скопје ул."Булевар 3-та

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

REIGN INFERNO
(551) индивидуална
(510, 511)

Македонска бригада" бр. 60, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 32 енергетски пијалоци; безалкохолни
пијалоци; спортски пијалоци

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 28742

(151) 21/07/2020

(210) TM 2020/59

(220) 27/01/2020
(181) 27/01/2030
(450) 31/07/2020
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(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET

работењето, бизнис пребарувања,

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bölgesi

експерти за ефикасност, раководење

11. Cadde, Eskisehir, TR
(740) Друштво за застапување од областа

(советодавни услуги за бизнис
раководење), професионално

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги
(поддршка на бизниси)

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 41 онлајн публикување на електронски
книги и списанија
кл. 42 научно истражување

(591) бела, зелена, црвена, светло жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити; чоколади; слатки печива;
крекери; наполитанки; торти; тартови;
десерти, имено, пекарски десерти; леб;
експандирани интегрални житарки; овесни
снегулки; житарки за појадок; сладолед;
мраз што се јаде
(111) 28738

(151) 21/07/2020

(210) TM 2020/72

(220) 31/01/2020

(181) 31/01/2030
(450) 31/07/2020
(732) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС
ДОО Скопје ул."Булевар 3-та
Македонска бригада" бр. 60, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VOX ORGANIZATIONIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 инструменти за мерење
кл. 16 книги, списанија
кл. 35 помош во водењето бизнис,
советување за бизнис работење и
организација, консултации за раководење
со персонал, бизнис истражување,
советување за организирање на
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit
(510)

(111)

9

28748

30

28678

35

28677

1

28707

9

28751

30

28679

35

28680

1

28732

9

28752

30

28708

35

28697

3

28702

9

28753

30

28709

35

28698

3

28730

11

28726

30

28710

35

28700

3

28732

11

28727

30

28711

35

28701

5

28675

11

28728

30

28712

35

28703

5

28676

11

28729

30

28715

35

28704

5

28695

11

28733

30

28720

35

28705

5

28699

11

28734

30

28721

35

28706

5

28702

11

28735

30

28730

35

28716

5

28707

11

28736

30

28740

35

28733

5

28714

11

28737

30

28742

35

28734

5

28717

12

28739

31

28678

35

28735

5

28724

16

28690

31

28720

35

28736

5

28725

16

28696

32

28678

35

28737

5

28732

16

28697

32

28680

35

28738

5

28746

16

28698

32

28713

35

28743

9

28700

16

28738

32

28718

35

28744

9

28701

16

28743

32

28730

35

28745

9

28722

16

28744

32

28741

35

28749

9

28723

16

28745

32

28749

35

28750

9

28733

19

28719

32

28750

35

28751

9

28734

20

28732

34

28733

35

28753

9

28735

29

28677

34

28734

36

28700

9

28736

29

28678

34

28735

36

28701

9

28737

29

28679

34

28736

36

28716

9

28738

29

28708

34

28737

38

28681

9

28743

29

28720

34

28747

38

28682

9

28744

29

28731

34

28754

38

28683

9

28745

30

28677

34

28755

38

28684
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38

28685

38

28700

41

28698

42

28700

38

28686

38

28701

41

28700

42

28701

38

28687

38

28703

41

28701

42

28738

38

28688

38

28704

41

28703

42

28743

38

28689

38

28705

41

28704

42

28744

38

28690

38

28706

41

28705

42

28745

38

28691

38

28753

41

28706

42

28753

38

28692

39

28692

41

28738

43

28753

38

28693

39

28732

41

28743

44

28732

38

28694

39

28753

41

28744

45

28700

38

28697

41

28696

41

28745

45

28701

38

28698

41

28697

41

28751
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare
(111) регистарски број / numri i regjistrimit
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(732)

(111)

(210)

КОЛЕМИШЕВСКИ КИРИЛ

28696

MK/T/2015/0074

ПЗУ Билна аптека Стојанови

28676

MK/T/2016/0179

АЛЛ4НЕТ ДООЕЛ

28748

MK/T/2018/0251

МАКПРОГРЕС ДОО

28677

MK/T/2018/0666

INSAJDER PRODUKCIJA DOO

28698

MK/T/2018/0914

INSAJDER PRODUKCIJA DOO

28697

MK/T/2018/0915

British American Tobacco (Brands) Limited,

28755

MK/T/2018/1105

Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan)

28700

MK/T/2018/1299

Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan)

28701

MK/T/2018/1300

ОПШТИНА СТРУМИЦА

28678

MK/T/2019/0553

Драган Иванов

28702

MK/T/2019/0763

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

28718

MK/T/2019/0902

United Castle International Company Limited

28734

MK/T/2019/1008

United Castle International Company Limited

28735

MK/T/2019/1009

United Castle International Company Limited

28736

MK/T/2019/1010

United Castle International Company Limited

28737

MK/T/2019/1011

United Castle International Company Limited

28733

MK/T/2019/1012

Георгиевска Виолета

28730

MK/T/2019/1090

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА АНТИКА
ДООЕЛ Скопје

28749

MK/T/2019/1092

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА АНТИКА
ДООЕЛ Скопје

28750

MK/T/2019/1094

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

28717

MK/T/2019/1095

Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје

28680

MK/T/2019/1103

FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd.

28699

MK/T/2019/1106

Mylan Healthcare GmbH

28695

MK/T/2019/1124

BGP Products Operation GmbH

28675

MK/T/2019/1125

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

28716

MK/T/2019/1147

International Foodstuffs Co LLC

28679

MK/T/2019/1203

Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28681

MK/T/2019/1259

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28682

MK/T/2019/1260

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28683

MK/T/2019/1261

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
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Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28684

MK/T/2019/1262

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28685

MK/T/2019/1263

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28686

MK/T/2019/1264

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28687

MK/T/2019/1265

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28688

MK/T/2019/1266

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28689

MK/T/2019/1267

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28690

MK/T/2019/1268

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28691

MK/T/2019/1269

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28692

MK/T/2019/1270

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28693

MK/T/2019/1271

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македониа“ во државна сопственост - Скопје

28694

MK/T/2019/1272

Друштво за произвдство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

28732

MK/T/2019/1310

Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје

28726

MK/T/2019/1406

Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје

28727

MK/T/2019/1407

Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје

28728

MK/T/2019/1408

Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје

28729

MK/T/2019/1409

Bayer Aktiengesellschaft

28707

MK/T/2019/1421

Друштво за издавачка дејност КНИГОТЕКА ДОО Скопје

28751

MK/T/2019/1422

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

28706

MK/T/2019/1428

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

28705

MK/T/2019/1430

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

28704

MK/T/2019/1431

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

28703

MK/T/2019/1432

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

28714

MK/T/2019/1444

Intercontinental Great Brands LLC

28708

MK/T/2019/1448

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28712

MK/T/2019/1449

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28711

MK/T/2019/1450

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28710

MK/T/2019/1451

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28709

MK/T/2019/1452

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD

28723

MK/T/2019/1453

SABA ILAÇ SANAYI VE TICARET A.S.

28724

MK/T/2019/1454

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

28752

MK/T/2019/1457

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

28725

MK/T/2019/1458

МАКПРОГРЕС ДОО

28715

MK/T/2019/1461
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БЕСИМ АЛИЈИ

28713

MK/T/2019/1468

Lidl Stiftung & Co. KG

28731

MK/T/2020/0004

Goodyear Tyres UK Limited

28739

MK/T/2020/0010

Wuxi Kaihao Technology Co., Ltd

28719

MK/T/2020/0021

TripAdvisor LLC

28753

MK/T/2020/0027

импорт Кочани

28720

MK/T/2020/0032

BOSNALIJEK d.d.

28746

MK/T/2020/0033

NSAR GENERAL TRADING (L.L.C)

28754

MK/T/2020/0037

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)

28722

MK/T/2020/0038

CORPORACION HABANOS, S.A.

28747

MK/T/2020/0039

Intercontinental Great Brands LLC

28721

MK/T/2020/0040

Intercontinental Great Brands LLC

28740

MK/T/2020/0041

УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје

28743

MK/T/2020/0048

УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје

28744

MK/T/2020/0049

УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје

28745

MK/T/2020/0050

Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company,

28741

MK/T/2020/0058

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28742

MK/T/2020/0059

УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје

28738

MK/T/2020/0072

Друштво за производство трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-
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ПРЕНОС / BARTJE
(111) 10925
(732) TRIUMPH INTERTRADE AG Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, CH
(111) 18290
(732) Boardriders IP Holdings, LLC 5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington Beach,
California 92649, US
(111) 18250
(732) Boardriders IP Holdings, LLC 5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington Beach,
California 92649, US
(111) 19162
(732) Друштво за производство, промет и услуги СИС БАЛКАН ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул. 8-ми Септември бр. 20, Скопје, MK

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(111) 2483
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD 19-8, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(111) 8106
(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK
(111) 8437
(732) BASF Agrochemical Products B.V. Groningensingel 1, 6835 EA ARNEM, NL
(111) 8436
(732) BASF Agrochemical Products B.V. Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, NL
(111) 8783
(732) BRIDGESTONE CORPORATION 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, , Tokyo, JP
(111) 9494
(732) Beam Suntory UK Limited Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12
1ST, GB
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(111) 9494
(732) Beam Inc UK Limited Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12 1ST,
GB
(111) 9494
(732) Beam Suntory UK Limited 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex
England UB11 1BA, GB
(111) 11340
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 6312
Steinhausen, CH
(111) 11568
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 6312
Steinhausen, CH
(111) 12891
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 6312
Steinhausen, CH
(111) 12991
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 6312
Steinhausen, CH
(111) 13912
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 6312
Steinhausen, CH
(111) 13906
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 6312
Steinhausen, CH
(111) 16192
(732) ПУЦЗ ПАНАДА С. ОРЕШАНИ Орешани бб, 1053 Зелениково, MK
(111) 16457
(732) Друштво за производство, трговија и услуги АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул.Аминта трети бр. 9, 1000, Скопје, MK
(111) 16621
(732) БОДИ ЛАЈН ФЕШН Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ Скопје бул. Партизански
Одреди бр. 23/1-1, Скопје, MK
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(111) 16907
(732) Производсно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС
Мирчевски и др. ДОО Скопје ул. Јадранска Магистрала бр. 56, Визбегово, 1000, Скопје,
MK
(111) 16908
(732) Производсно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС
Мирчевски и др. ДОО Скопје ул. Јадранска Магистрала бр. 56, Визбегово, 1000, Скопје,
MK
(111) 17051
(732) MICRO-STAR INT'L CO., LTD. NO.69, LI-DE ST., ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI CITY
235, TW
(111) 22503
(732) Tosara Pharma Limited Unit 146, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road 13, Dublin, IE
(111) 19273
(732) Kaane American International Tobacco Coompany FZE PO Box No. 61021 Jebel All
Free Zone, Dubai, AE
(111) 19272
(732) Kaane American International Tobacco Coompany FZE PO Box No. 61021 Jebel All
Free Zone, Dubai, AE
(111) 19162
(732) Адвокатско друштво Чукиќ и Марков ул.Аминта Трети бр. 33 а-01, Скопје, MK
(111) 27608
(732) Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје, MK
(111) 27621
(732) Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје, MK
(111) 28365
(732) Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООО Скопје
ул. Никола Кљусев бр. 11, Скопје, MK
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ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ / KUFIZIMI I KLASAVE
(111) 9470
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; изнајмување автомобили;
организирање патувања; агенциски услуги во однос на авионски патувања; придружба
на патници
кл. 42 подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување

СПОЈУВАЊЕ
(111) 8911
(732) GENERA d.d. Svetonedjeljska 2 10436 Rakov Potok, Kalinovica, HR
(111) 8924
(732) GENERA d.d. Svetonedjeljska 2 10436 Rakov Potok, Kalinovica, HR
(111) 10925
(732) Triumph International GmbH Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, CH
(111) 15910
(732) Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје
бул. 8-ми Септември бр. 42, Скопје, MK
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ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE
(111) 450

(186) 21/03/2029

(111) 4014

(186) 04/12/2029

(111) 4015

(186) 20/12/2029

(111) 6323

(186) 10/12/2029

(111) 3027

(186) 16/01/2029

(111) 2454

(186) 05/05/2029

(111) 1564

(186) 21/03/2029

(111) 4127

(186) 15/01/2029

(111) 4130

(186) 03/02/2029

(111) 1311

(186) 16/01/2029

(111) 2483

(186) 16/06/2029

(111) 1770

(186) 16/01/2029

(111) 3205

(186) 01/03/2029

(111) 5032

(186) 09/08/2029

(111) 9523

(186) 05/01/2029

(111) 9435

(186) 05/01/2029

(111) 8557

(186) 18/01/2029

(111) 8550

(186) 20/01/2029

(111) 9470

(186) 26/01/2029

(111) 8304

(186) 04/02/2029

(111) 8437

(186) 15/02/2029

(111) 8436

(186) 15/02/2029

(111) 8782

(186) 17/02/2029

(111) 8783

(186) 18/02/2029

(111) 8934

(186) 01/03/2029

(111) 8931

(186) 01/03/2029

(111) 8363

(186) 15/04/2029

(111) 8238

(186) 03/06/2029

(111) 8911

(186) 11/06/2029

(111) 8924

(186) 11/06/2029

(111) 8648

(186) 05/08/2029

(111) 9565

(186) 18/08/2029

(111) 9179

(186) 18/08/2029

(111) 10027

(186) 20/08/2029

(111) 8826

(186) 21/09/2029
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(111) 8828

(186) 22/09/2029

(111) 8811

(186) 24/09/2029

(111) 8497

(186) 03/12/2029

(111) 9494

(186) 31/03/2030

(111) 20430

(186) 20/05/2028

(111) 20432

(186) 20/05/2028

(111) 18273

(186) 24/06/2028

(111) 16192

(186) 08/07/2028

(111) 16095

(186) 10/07/2028

(111) 16167

(186) 23/07/2028

(111) 16261

(186) 24/07/2028

(111) 15910

(186) 29/07/2028

(111) 16144

(186) 05/08/2028

(111) 17917

(186) 05/08/2028

(111) 16246

(186) 05/08/2028

(111) 16472

(186) 11/08/2028

(111) 16473

(186) 11/08/2028

(111) 17074

(186) 15/08/2028

(111) 15722

(186) 21/08/2028

(111) 16457

(186) 02/09/2028

(111) 16495

(186) 11/09/2028

(111) 16584

(186) 12/09/2028

(111) 16292

(186) 23/09/2028

(111) 18129

(186) 23/09/2028

(111) 17819

(186) 01/10/2028

(111) 16343

(186) 07/10/2028

(111) 16420

(186) 07/10/2028

(111) 16566

(186) 10/10/2028

(111) 16805

(186) 10/10/2028

(111) 16565

(186) 10/10/2028

(111) 16567

(186) 10/10/2028

(111) 16413

(186) 20/10/2028

(111) 16407

(186) 22/10/2028

(111) 16615

(186) 30/10/2028

(111) 16636

(186) 05/11/2028

(111) 17599

(186) 17/11/2028
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(111) 17078

(186) 24/11/2028

(111) 17994

(186) 24/11/2028

(111) 17076

(186) 24/11/2028

(111) 16621

(186) 27/11/2028

(111) 16747

(186) 17/12/2028

(111) 16933

(186) 17/12/2028

(111) 17652

(186) 17/12/2028

(111) 16934

(186) 17/12/2028

(111) 16935

(186) 17/12/2028

(111) 16907

(186) 25/12/2028

(111) 16908

(186) 25/12/2028

(111) 18726

(186) 16/01/2029

(111) 16841

(186) 06/02/2029

(111) 17630

(186) 23/02/2029

(111) 17051

(186) 13/04/2029

(111) 18476

(186) 27/04/2029

(111) 17376

(186) 29/05/2029

(111) 17362

(186) 03/06/2029

(111) 17400

(186) 17/06/2029

(111) 18009

(186) 10/09/2029

(111) 18390

(186) 24/09/2029

(111) 17728

(186) 20/10/2029

(111) 17656

(186) 09/11/2029

(111) 17655

(186) 09/11/2029

(111) 18452

(186) 24/08/2030

(111) 18618

(186) 13/10/2030

(111) 18619

(186) 13/10/2030

(111) 18620

(186) 13/10/2030

(111) 18856

(186) 20/10/2030
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

Индустриски дизајн / Disenjot industriale

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve
për disenjo industrialе.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(22) датум на поднесување / data e depozitimit
(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
(45) датум на објавување / data e publikimit
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i
përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej
Locarno)
(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(21) ID 2020/9

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

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(72) Ali Ülker
(73) Godiva Belgium B.V./S.R.L. Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) "Кутија за чоколади"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

182

Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(21) ID 2020/10

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

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(72) Ali Ülker
(73) Godiva Belgium B.V./S.R.L. Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) "Обвивка за чоколади"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

185

Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(21) ID 2020/14

(45) 31/07/2020
(22) 12/06/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) не сака да биде наведен
(73) Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500,
Прилеп, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) "Кутија"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(21) ID 2020/15

(45) 31/07/2020
(22) 01/06/2020

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални
(72) Ристевски Пеце
(73) Ристевски Пеце ул.Широк Сокак, 7000, Битола, MK
(51) 19-08
(54) "СТИКЕРИ"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR
DISENJO INDUSTRIALE
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)
09-03
09-03
09-03
19-08

(21)
MK/I/ 2020/9
MK/I/ 2020/10
MK/I/ 2020/14
MK/I/ 2020/15

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)
Godiva Belgium B.V./S.R.L. Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, BE
Godiva Belgium B.V./S.R.L. Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, BE
Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце Котески“
бр. 23, 7500, Прилеп, MK
Ристевски Пеце ул.Широк Сокак, 7000, Битола, MK
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(21)
MK/I/ 2020/9
MK/I/ 2020/10
MK/I/ 2020/14
MK/I/ 2020/15

Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për
disenjot industriale.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):
(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit,
theksohet numri i përgjithshëm i disejnove industriale
(30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar I
Disenjove Industriale (Locarno)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose
vizatimi
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose
paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
(72) Автор / Autori
(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

_________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(11) 897

(45) 31/07/2020

(21) ID 2019/29

(22) 11/11/2019

(18) 11/11/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ана Илиевска (ул. Партизанска бр. 106 - 2/37, Скопје)
(73) Ана Илиевска ул."Партизанска" бр. 106 - 2/37, Скопје, MK
(51) 06-09
(54) "Перница"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(11) 893

(45) 31/07/2020

(21) ID 2019/33

(22) 16/12/2019

(18) 16/12/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата ()
(73) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Машински факултет – Скопје ул. Руѓер
Бошковиќ бр. 18, 1000, Скопје, MK
(51) 11-02
(54) "3Д дизајн"

(11) 895

(45) 31/07/2020

(21) ID 2019/34

(22) 17/12/2019
(18) 17/12/2024

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Петре Ристески (ул. Алексо Демниевски бр. 7, 1060, Скопје)
(73) Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, MK
(51) 23-04
(54) "Пречистувач на воздух"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(11) 896

(45) 31/07/2020

(21) ID 2019/35

(22) 17/12/2019

(18) 17/12/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Петре Ристески (ул. Алексо Демниевски бр. 7, 1060, Скопје)
(73) Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, MK
(51) 23-04
(54) "Пречистувач на воздух"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

(11) 894

(45) 31/07/2020

(21) ID 2020/1

(22) 13/01/2020

(18) 13/01/2025
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Зајкоски Зоран (ул.Кузман Јосифоски бр. 336, Прилеп)
(73) Зајкоски Зоран ул. Кузман Јосифоски бр. 336, Прилеп, MK
(51) 06-09
(54) "Перница"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos

(51)
06-09
11-02
23-04
23-04
06-09

(11)
MK/I/ 2019/29
MK/I/ 2019/33
MK/I/ 2019/34
MK/I/ 2019/35
MK/I/ 2020/1
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS
INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)
Ана Илиевска ул."Партизанска" бр. 106 - 2/37, Скопје, MK
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Машински факултет – Скопје ул.
Рудер Бошковиќ бр. 18, 1000, Скопје, MK
Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, MK
Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, MK
Зајкоски Зоран ул. Кузман Јосифоски бр. 336, Прилеп, MK
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(11)
897
893
895
896
894

(21)
MK/I/ 2019/29
MK/I/ 2019/33
MK/I/ 2019/34
MK/I/ 2019/35
MK/I/ 2020/1

Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 7/2020 - 31/07/2020

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) 849
(73) Цветкоски Гоце ул. Лазо Троиски 2/2-8, 6000, Охрид, MK

ОБНОВУВАЊЕ / RIPËRTËRITJE

(111) 792

(186) 04/09/2025
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ВПИШУВАЊЕ
238. Адвокатско друштво Томислав Кузманоски
Ул. Антон Панов бр. 1/1 мезанин-6
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел. 022402968
e-mail:contact@kuzmanoski.mk

ПРОМЕНИ
180. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ
Ул. Наум Наумовски Борче бр. 40/кат5-локал 10
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2466 001
e-mail: info@businesslaw.mk
БРИШЕЊЕ
202. Маја Лазаревиќ, адвокат
ул. Мирослав Крлежа бр. 29/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 923129
e-mail: info@advokatmajalazarevic.mk
200. Блаже Крчински, адвокат
ул. Рајко Жинзифов бр. 49А
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3246 350
факс. 02 3246 350
e-mail: info.krcinski@gmail.com
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