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

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

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

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

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

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти
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Отворено е прашањето што да се работи со

(51) C 02F 11/00
(11) 7772

(13) А

отпадниот мил од пречистителните станици и

(21) 2012/417

(22) 13/11/2012
(45) 31/03/2018

како да се елиминираат несаканите
последици по животната средина од истиот.

(30) П- 2012/417 13/11/2012 MK
(73) Ваит Ајро; Ресми Зиба; Момчула

Компонентите кои се составен дел на
отпадниот мил се добра основа, после

Јорданоски and Валентина Пеливановска
с.Радолишта, 6333 Струга, MK; 6330

одреден третман, на истиот да му се даде
употребна
вредност.
Со
преземените

Струга, MK; Охрид, MK and Прилеп, MK

истражувања и третман е постигната таа

(72) Ваит Ајро; Ресми Зиба; Момчула

цел. Технолошкиот поступ за добивање
комбинирано органско- минерално ѓубриво е

Јорданоски and Валентина Пеливановска
(54) ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКО РЕШЕНИЕ

континуиран поступ кој се одвива во две
фази. Првата фаза е пастеризирање на

ЗА ТРЕТИРАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА
ОТПАДЕН МИЛ ОД СТАНИЦИТЕ ЗА

отпадната

мил,

при

што

се

добива

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИ

микробиолошки исправна мил. Во втората
фаза се врши третман на пастеризираниот

ОТПАДНИ ВОДИ И ДОБИВАЊЕ НА
КОМБИНИРАНО ОРГАНСКО-МИНЕРАЛНО

мил при што се дозираат потребни
компоненти до добивање на комбинирано

ЃУБРИВО
(57) Проблемот со отпадниот мил е еден од

органскоминерално
ѓубриво,
спрема
легислативата и стандардите за таков тип

најакутните проблеми во современиот живот.

производи.
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(57) Технологија за добивање на алкохолни

(51) A 23L 2/00

напитоци од овошје, со мала содржина на
(13) А
(22) 10/10/2014

алкохол, добиени од различни водиви овошје
како: вишни, црешни, сливи, грозје, дрен и

(45) 31/03/2018
(73) Јаќовски Владимир

др. Ферментацијата на овошната смеса е
поттикната од квасци и сончевата енергија,

ул. Кеј 13 Ноември, кула 4/7, Скопје, MK
(74)

која дејствува на овошната смеса сместена
во проѕирен сад. Добиениот производ е

(11) 7921
(21) 2014/446

напиток со мала содржина наалкохол со
(72) Јаќовски Владимир
(54) ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

природен вкус сличен на вкусот на овошјето
од кое се прави напитокот.

АЛКОХОЛНИ НАПРИТОЦИ ОД ОВОШЈЕ

(51) C 22C 5/00

алувијални

песоци

која

сесостои

од

добивање

на

концентрат

со

(11) 7922

(13) А

двеетапи:

(21) 2014/447

(22) 10/10/2014
(45) 31/03/2018

зголемена чистота и дополнителни мерки за
рафинирање со органски раствори. За

(73) Јаќовски Владимир
ул. Кеј 13 Ноември, кула 4/7, Скопје, MK

добивање на почист концентрат се користи
дополнителна обработка со хемиски или

(72) Јаќовски Владимир
(54) ТЕХНОЛОГИЈА ЗА РАФИНИРАЊЕ

електрохемиски методи. За отстранување на

НАПЛАТИНА

остатоците од азотна киселина, како и за
издвојување на златото, паладиумот и

(57) Технологија за рафинирање на платина
од концентратот на платински елементи или

иридиумот се користат органски раствори.

(51) B 01D 15/00

(73) Огненовски Трајче

(11) 7870
(21) 2016/595

(13) А
(22) 05/09/2016

с. Ковач, М. Брод, MK
(72) Огненовски Трајче

(45) 31/03/2018

(54) СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА ОД

(30) П20160595 05/09/2016 MK

ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВАЊЕ

(51) B 29B 00/00
(11) 7764

(13) А

(73) Ширкоски Живко
ул. Борка Спиркоски 28 Прилеп, MK

(21) 2016/686

(22) 12/10/2016

(72) Ширкоски Живко

(45) 31/03/2018
(30) П20160686 12/10/2016 MK

Патенти

(54) КОМПОЗИТНА ГРАНИЧНА ПЛОВКА
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(73) АНГЕЛОВ ДРАГИ

(51) A 61F 13/00
(11) 7869

(13) А

ул. „Миле Поп Јорданов„ бр. 68/31 Скопје,

(21) 2016/691

(22) 12/10/2016
(45) 31/03/2018

MK
(72) АНГЕЛОВ ДРАГИ

(30) П20160691 12/10/2016 MK

(54) ПОСТСЕКСУАЛНА КЕСА

(51) G 06Q 20/00

сметки

(11) 7864
(21) 2016/727

на

граѓанинот.

За

да

биде

(13) А
(22) 21/10/2016

валидацијата успешна и за да се изврши
поврат
на
ДДВ,
системот
прави

(45) 31/03/2018

дополнителна проверка на податоците, со

(73) Рашковски Драги
4-ти Јули 1-4 Струмица, MK

тоа што ги проверува запишаните податоци
од фискалната сметка во сопствениот

(72) Рашковски Драги
(54) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА

систем, со податоците кои Управата за јавни
приходи ги собира од самите фискални каси

ДЕЛ ОД УПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА
ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ КАЈ ФИЗИЧКИТЕ

преку својот систем. Доколку овие податоци
се идентични, тогаш таквиот запис добива

ЛИЦА ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО
(57) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА

своја валидација и граѓанинот во истиот

НА

момент ги има на располагање вратените
средства од ДДВ. Доколку трговецот на мало

ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ КАЈ ФИЗИЧКИТЕ
ЛИЦА
ВО
ТРГОВИЈАТА
НА
МАЛО

нема компјутер преку кој ќе го поврзе читачот
на картци за идентификација, граѓанинот има

претставува
интегриран
хардверскософтверски систем кое доделува фискална

можност преку најава во системот за поврат

ДЕЛ

ОД

УПЛАТЕНИОТ

ДАНОК

сметка во електронско досие со фискални
6|С т р а н а

на ДДВ преку својот компјутер, преку посебно
изработен
софтвер
со
логирање
со
Патенти

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

корисничко име и лозинка, сам да ја внесе

граѓанино внесува податоци преку кои се

издадената

своето

врши идентификација на фискалната сметка

електронско досие со фискални сметки, при
што системот проверува дали таква

и тоа, сериски број ан уредот кој ја издал
фискалната сметка, сериски број на самата

фискална сметка е издадена, односно
внесена во системот на УЈП, при што

фискална сметка, даумот кога е издадена и
сумата
на
која
е
издадена.

(51) A 24B 1/00
(11) 7868

(13) А

(73) Јоти Поповски
ул. „Невеска„ бр. 4, 1/1 Скопје, MK

(22) 09/12/2016
(45) 31/03/2018

(72) Јоти Поповски
(54) ПРИРОДНА СУШАРА

фискална

(21) 2016/878

сметка

во

(30) П20160878 09/12/2016 MK

(51) G 08G 1/017
(11) 7861
(21) 2017/150

(13) А

на одредено растојание, при што самиот
уред е независен од снадување со

(22) 22/02/2017
(45) 31/03/2018

електрична енергија, и неговата локација се
определува со вграден ГПС уред. Со ова се

(73) Рашковски Драги

постигнува негоат преносливост и можност

ул. 4-ти Јули 1-4, Струмица, MK
(72) Рашковски Драги

да се поставува на различни локации во и
надвор од градска средина/ Системот е

(54) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА НА
БРЗИНАТА НА ВОЗИЛАТА ВО

направен така
поминување на

СООБРАЌАЈОТ, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ПРОСЕЧНА БРЗИНА И ИЗРЕКУВАЊЕ НА

таблица на возилото и ја внесува во систем,
со тоа се знае кое возило точно поминало.

КАЗНИ

Системот ја споредува просечната брзина на

(57) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА НА
БРЗИНАТА
НА
ВОЗИЛАТА
ВО

движење која е дозволена на тој дел од
патот со брзината која е измерена кај

СООБРАЌАЈОТ,
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА
ПРОСЕЧНА БРЗИНА И ИЗРЕКУВАЊЕ НА

возилото кое е предмет на мерење и доколку
брзината на мерење е поголема од

КАЗНИ претставува интегриран хардверскософтверски систем кое има за цел да ја мери

дозволената,

да во моментот на
отчитува регистарската

системот

генерира

казназа

возачот, односно сопственикот на возилото.

просечната брзина на движење на возилата

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

(51)
8A23L2/00
8C02F11/00
8B29B00/00
8C22C5/00
8A24B1/00
8B01D15/00
8G06Q20/00
8G08G1/017
8A61F13/00

(51) основен
8A23L2/00
8C02F11/00
8B29B00/00
8C22C5/00
8A24B1/00
8B01D15/00
8G06Q20/00
8G08G1/017
8A61F13/00

(11)
7921
7772
7764
7922
7868
7870
7864
7861
7869

(13)
A
A
A
A
A
A
A
A
A

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

(73)
Ваит Ајро; Ресми Зиба; Момчула Јорданоски and
Валентина Пеливановска
Јаќовски Владимир
Јаќовски Владимир
Огненовски Трајче
Ширкоски Живко
АНГЕЛОВ ДРАГИ
Рашковски Драги
Јоти Поповски
Рашковски Драги

8|С т р а н а

(51)
C 02F 11/00

(11)
7772

(13)
A

A 23L 2/00
C 22C 5/00
B 01D 15/00
B 29B 00/00
A 61F 13/00
G 06Q 20/00
A 24B 1/00
G 08G 1/017

7921
7922
7870
7764
7869
7864
7868
7861

A
A
A
A
A
A
A
A
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ПРОМЕНИ
(11) 1557

Via Motta 2, 6850 Mendrisio, , CH

(73) Biogen MA Inc.
250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US

(11) 4280
(73) St. Anna Kinderkrebsforschung

(11) 2280
(73) Biogen MA Inc.

Zimmermannplatz 10 1090 Wien, AT

250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US

(11) 4414
(73) Bayer HealthCare LLC

(11) 2793
(73) Zoetis W LLC

100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey
07981, US

100 Campus Drive, Florham Park New
Jersey 07932, US

(11) 4714
(73) Orga Systems GmbH

(11) 2793
(73) Wyeth LLC and Wyeth LLC

Am Hoppenhof 33 33104 Paderborn, DE

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940-0874,
US and Five Giralda Farms/Madison NJ

(11) 5260
(73) Bayer HealthCare LLC

07940-0874, US

100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey
07981, US

(11) 2793
(73) Zoetis W LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017-

(11) 6511
(73) Leadiant Biosciences SA

5755, US

Via Motta 2, 6850 Mendrisio, CH

(11) 4016

(11) 4896

(73) Besins Healthcare Luxembourg SARL
2-8, rue Julien Vesque L-2668 Luxembourg,

(73) Spinifex Pharmaceuticals Pty Ltd.
Suite G5, 84 Hotham Street, Preston, Victoria

LU

3072, AU

(11) 4626
(73) Besins Healthcare Luxembourg SARL

(11) 6275
(73) GenKyo Tex Suisse SA,

2-8, rue Julien Vesque L-2668 Luxembourg,

chemin des Aulx 16,

LU

1228 Plans-les-Ouates, CH

(11) 3880
(73) Besins Healthcare Luxembourg SARL

(11) 7102
(73) Lupin Limited

2-8, rue Julien Vesque L-2668 Luxembourg,

Kalpataru Inspire, 3rd Floor, Off Western

LU

Express Highway, Santacruz (East), Mumbai
400 055, State of Maharashtra,, IN

(11) 4021
(73) Leadiant Biosciences SA
Патенти

(11) 6806
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(73) Iskra Zascite d.o.o.
Stegne 23A 1000 Ljubljana, SI

ПРЕНОС
(11) 2793
(73) PAH W LLC

Simon Vestdijkstraat 47, 4942 DM
Raamsdonksveer, NL

100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932,
US

(11) 4280

(11) 3039

(73) ACTIVARTIS HOLDING GMBH
Zimmermannplatz 10 1090 Wien, AT

(73) Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive, NE, Rockford,
Michigan 49351, US

(11) 4896
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(11) 3702
(73) ACR Aktiengesellschaft (AG)
Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz, LI

(11) 6780
(73) Teva Pharmaceuticals International
GmbH

(11) 4342
(73) T.Hensen Beheer B.V.

Schlusselstrasse 12 8645 Jona, CH

СПОЈУВАЊА
(11) 1409
(73) Dompe farmaceutici S.p.A.

(11) 1928

Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122
Milano (MI),, IT

(73) Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

(11) 1758

(11) 2547

(73) Alfasigma S.p.A.

(73) Dompe farmaceutici S.p.A.

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122
Milano (MI),, IT

(11) 2304
(73) Alfasigma S.p.A.

(11) 2662

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

(73) Dompe S.p.A.
Via Campo di Pile s.n.c. I-67100 L'Aquila

(11) 2111

(AQ), IT

(73) Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

(11) 2662

10 | С т р а н а
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(73) Dompe farmaceutici S.p.A.

(73) Alfasigma S.p.A.

Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

Milano (MI),, IT
(11) 3330
(11) 2793
(73) Zoetis Services LLC

(73) Dompe farmaceutici S.p.A.
Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122

100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932,
US

Milano (MI),, IT
(11) 3742

(11) 3101
(73) Dompe farmaceutici S.p.A.

(73) Dompe farmaceutici S.p.A.
Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122

Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122
Milano (MI),, IT

Milano (MI),, IT

(11) 3101

(11) 3424
(73) Dompe farmaceutici S.p.A.

(73) Dompe S.p.A.

Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122

Via Campo di Pile s.n.c. I-67100 L'Aquila
(AQ), IT

Milano (MI),, IT

(11) 3393

(11) 3881
(73) Alfasigma S.p.A.

(73) Dompe farmaceutici S.p.A.
Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

Milano (MI),, IT

(11) 3898

(11) 3496

(73) Astra Zeneca Holding France
1 Place Louis Renault, 92500 Rueil

(73) Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

Malmaison, FR

(11) 3497

(11) 6227
(73) MSD ITALIA S.r.I.

(73) Alfasigma S.p.A.

151 Via Vitochiano, 00189 Rome, IT

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT
(11) 4730
(11) 3224
(73) Dompe S.p.A.

(73) Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

Via Campo di Pile s.n.c. I-67100 L'Aquila
(AQ), IT

(11) 4976
(73) Alfasigma S.p.A.

(11) 3224
(73) Dompe farmaceutici S.p.A.

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122
Milano (MI),, IT

(11) 4914
(73) Dompe farmaceutici S.p.A.

(11) 3314

Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122
Milano (MI), IT

Патенти
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(73) Alfasigma S.p.A.
(11) 5203

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

(73) Dompe farmaceutici S.p.A.
Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122

(11) 5416

Milano (MI), IT

(73) Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

(11) 5688
(73) Alfasigma S.p.A.

(11) 5871

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

(73) Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

(11) 5545

ПРЕСТАНОК
(11) 936
(73) SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US

Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47 00144 Roma, IT

(11) 1188
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche

(11) 955
(73) SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche

Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT

Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47 00144 Roma, IT

(11) 1205
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

(11) 943
(73) HELSINN HEALTHCARE S.A.

Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE

Via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo-Lugano,
CH

(11) 1248
(73) Coltene/Whaledent GmbH + Co.KG
Raiffeisenstr.30, D-89129 Langenau, DE

(11) 929
(73) S.C. Farmafass Italia SRL

(11) 1374

87068 Rossano (CS), IT

(73) LG Life Sciences Ltd.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-ku, Seoul 150-

(11) 883
(73) WYETH

010, KR
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(11) 1561

(11) 2731

(73) Consorzio delle Buone Idee, Societa

(73) VERTEX PHARMACEUTICALS

Cooperativa a Responsabilita Limitata
Via Bassa dei Sassi 1/2 40138 Bologna, IT

INCORPORATED
Cambridge, MA 02139-4242, US

(11) 1982

(11) 3432

(73) ENZON, INC.
20 Kingsbridge Road, Piscataway, NJ 08854-

(73) Бато енд Дивајн Графикс центар
ул.Првомајска бб 1000 Скопје, MK

3969, US
(11) 2846
(73) AstraZeneca AB

(11) 2127
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

SE 151 85 Södertälje, SE

(11) 2309

(11) 4242
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

(73) EURO-CELTIQUE S.A.

2, avenue Charles de Gaulle / 1653

2, Avenue Charles de Gaulle L-1653
Luxembourg, LU

Luxembourg, LU

(11) 2487

(11) 4474
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

(73) Japan Tobacco, Inc.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku / Tokyo

2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU

105-8422, JP

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(11) 20438
(73) Султана Михајлова
ул. "Бетовенова" бр. 10, 1000, Скопје, Скопје, MK

Патенти
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/505, A 61P 35/00

супституиран хетероциклоалкилалкил,
опционално супституиран хетероарил или

(11) 7810
(21) 2013/361

(13) Т1
(22) 11/09/2013

опционално суптитуиран хетероарилалкил;
R2 е водород или алкил кадешто алкилот е

(45) 31/03/2018
(30) 0724571P 07/10/2005 US and 0743719P

опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 R8
групи;

23/03/2006 US
(96) 09/10/2006 EP06825768.2

X e -NR3-;
R3 e водород;

(97) 31/07/2013 EP1940839

R4 e опционално супституиран алкил;

(73) Exelixis, Inc.
210 East Grand Avenue, South San Francisco,

R5 е водород; и
R6 е фенил, ацил или хетероарил кадешто

CA 94080, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

фенилот и хетеропарил се опционaлно
супституирани со 1, 2, 3, 4 или 5 R9 групи;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WANG, Yong; BAIK, Tae-Gon; LARA,

секој R8, кога е присутен, е независно хидрокси,
хало, алкокси, халоалкокси, амино,

Katherine; WANG, Longcheng; BUHR, Chris, A.;

алкиламино, диалкиламино,

Ma, Sunghoon; MAC, Morrison; NUSS, John, M.
and YEUNG, Bryan K., S. Novartis Institute for

секој R8, кога е присутен, е независно хидрокси,
хало, алкокси, халоалкокси, амино,

Tropical Diseases
(54) ПИРИДОПИРИМИДИНОН ИНХИБИТОРИ

алкиламино, диалкиламиноалкил или
алкоксиалкиламино; и

НА PI3КАЛФА
(57) 1 Соединение со формула I

секој R9, кога е присутен, е независно хало,
алкил, халоалкил, алкокси, халоалкокси, цијано,
амино, алкиламино, диалкиламино,
алкоксиалкил, карбоксиалкил, алкоксикарбонил,
аминолакил, циклоалкил, арил, арилалкил,
арилокси, хетероциклоалкил или хетероарил и
кадешто циклоалкилот, арил, хетероциклоалкил

или поединечен стереоизомер или смеса на
негови стереоизомери и опционално како
фармацевтски прифатлива сол или негов
солват, кадешто
R1 е водород, опционално супституиран алкил,
опционално супституиран циклоалкил,
опционално супституиран циклоалкилалкил,
опционално супституиран арил, опционално

и хетероарил, секој или сам или дел од другата
група
во рамките на R9, се независно опционално
супституиран со 1, 2, 3 или 4 групи избрани од
хало,алкил, халоалкил, хидрокси, алкокси,
халоалкокси, амино, алкиламино и
диалкиламино.
, има уште 53 патентни барања

супституиран арилалкил, опциоанлно
супституиран хетероциклоалкил, опционално
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Меѓународни патенти

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(51) C 07C 237/24, C 07D 213/81, C 07D 401/12,

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,

C 07D 271/10, C 07D 261/18, C 07D 207/277, C

DE

07D 211/62, C 07D 405/12, C 07D 233/90, C 07D
239/28, C 07D 239/557, A 61K 31/165, A 61K

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

31/506, A 61K 31/505, A 61K 31/44
(11) 7862
(13) Т1

(72) CECI, Angelo; KONETZKI, Ingo; MACK,
Juergen; PRIEPKE, Henning; SCHULER-METZ,

(21) 2014/541

Annette; WALTER, Rainer; WIEDENMAYER,
Dieter; HAUEL, Norbert and DOODS, Henri

(22) 10/12/2014
(45) 31/03/2018

(30) WO2010EP52232 23/02/2010 WO

(54) СОЕДИНЕНИЈА КАКО БРАДИКИНИН-B1-

(96) 21/02/2011 EP11705858.6
(97) 03/12/2014 EP2539323

АНТАГОНИСТИ
(57) 1 Соединенија со општа формула I

(73) Boehringer Ingelheim International GmbH

Меѓународни патенти
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кадешто

R7 означува H, F, Cl, Br, -CN, C1-4-алкил, CF3,
CHF2;

R1 ја означува групата

R8 означува H;
R9 означува F, Cl, Br, C1-4-алкил, -O-C1-4алкил, -S-C1-4- алкил;

R2 означува H или CH3;
R3 и R4 заедно со јаглеродниот атом кон којшто

R10 означува H;
R11 означува F, Cl, Br, -CN, C1-4-алкил, CF3,

тие се сврзани означува C3-6 циклоалкилен
група кадешто –CH2 единицата може да биде

CHF2;
и

заменета со кислороден атом;
R5 означува H или CH3;

X означува CH или N.
неговите енантиомери, диастереомери, смеси

R6 означува H, F, Cl, Br, -CN, C1-4 алкил, CF3,

или соли, има уште 6 патентни барања

CHF2;

(51) A 61J 1/20

(73) Baxter International Inc. and Baxter
(13) Т1
(22) 02/09/2015

Healthcare S.A.
One Baxter Parkway Deerfield, IL 60015, US

(45) 31/03/2018
(30) 376912P 25/08/2010 US

and Thurgauerstrasse 130 8152 Glattpark
(Opfikon), CH

(96) 25/08/2011 EP11751767.2

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(97) 22/07/2015 EP2608758

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(11) 7822
(21) 2015/436

Меѓународни патенти
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(72) ARIAGNO, Scott; HOUGHTON, Frederick

(54) СКЛОП ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА

Charles II and ROUSH, Daniel E.

РЕКОНСТИТУЦИЈА ОД СТРАНА НА
КОРИСНИКОТ
(57) , има уште патентни барања

(51) A 61K 39/12

(72) BURGARD, Kim; KROLL, Jeremy; LAYTON,
(13) Т1
(22) 02/09/2015

Sarah M.; OHLINGER, Volker; ORVEILLON,
Francois-Xavier; PESCH, Stefan; PIONTKOWSKI,

(45) 31/03/2018
(30) 201161444074P 17/02/2011 US

Michael Dennis; ROOF, Michael B.; UTLEY, Philip
and VAUGHN, Eric Martin

(96) 14/02/2012 EP12704409.7

(54) НОВИ ВИДОВИ НА ЕВРОПСКИ PRRSV

(97) 01/07/2011 EP2675475
(73) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

(57) 1 Свински репродуктивен и респираторен
синдромен вирус (PRRSV) од Европски тип, од

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE

видот којшто е депониран во Европското депо
на Клеточни култури (ECACC) под Пристапниот

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

Број
ECACC
, има уште 20 патентни барања

(11) 7823
(21) 2015/437

(51) A 61K 31/575, A 61P 35/00
(11) 7824
(21) 2015/438
18 | С т р а н а

(13) Т1
(22) 03/09/2015

11012501.

(45) 31/03/2018
(30)
(96) 12/05/2005 EP11176272.0
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(97) 29/07/2015 EP2392337

(72) Trauner, Michael; Hofmann, Alan and Fickert,

(73) Medizinische Universität Graz

Peter

Auenbruggerplatz 2 8036 Graz, AT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(54) УПОТРЕБА НА 24-norUDCA
(57) , има уште патентни барања

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(51) B 60T 13/36, B 60T 8/18, B 60T 8/17, B 60T
15/42
(11) 7830
(21) 2015/439

одводот од кој притисок (CV) одговара на
степенот на саканата употреба на кочницата,

(13) Т1
(22) 03/09/2015

при што со намалување на притисокот во
главниот уред за спровод на притисок (HL)

(45) 31/03/2018

резултатира со зголемување на излезениот

(30) 20090000380 11/06/2009 CZ; 20090000628
24/09/2009 CZ and 20101016438 14/04/2010

притисок (CV) кој го претставува степенот на
бараната примена на кочницата;

DE
(96) 08/06/2010 EP10165228.7

товарниот контролен вентил (LV) поврзан со
одводот на носителот и со доводот на

(97) 15/04/2015 EP2261095
(73) Dako-CZ, a.s.

оптовареноста на вагонот (T) кој е направен да
произведе излезен притисок на сопирање (C’),

Budovatelu 323 53843 Tremosnice, CZ

кој за било кој степен за употреба на

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

сопирачките (CV) е поголем за поголеми товари
на вагони;

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

сопирачки цилиндар (BV) поврзан со излезот на
товарниот контролен вентил (LV) за да се

(72) Karfik, Frantisek and Pechar, Stanislav
(54) УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ НА ПОВЕЌЕ

добие излезен притисок за сопирање и се
применува соодветна сила на кочење на

ВАГОНСКИ ВОЗИЛА, КАКО ШТО СЕ

вагонот;

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗОВИ, ЗАВОЕН
КАРАКТЕРИСТИЧЕН ВЕНТИЛ И МЕТОД

завојниот карактеристичен вентил (КV)
поставен помеѓу товарниот контролен вентил

(57) 1 Систем за сопирање на поединечен
вагон на возило кое е составено од повеќе

(LV) и сопирачкиот цилиндар (BV) и воедно
поврзан до преносниот излез (CV), имено

вагони кое има главен систем за сопирање со
течност под притисок кој го поврзува вагонот со

завојниот карактеристичен вентил (КV) се
поставува така што во првата работна состојба

другите вагони за да ги контролира нивните

го регулира притисокот добиен од страна на

сопирачки, системот се состои од:

сопирачкиот цилиндер (BV) во однос на
излезниот притисок (CV) на преносувачот (R) на

довод на контролен притисок (HL) кој го
поврзува системот за сопирање на поединечен

претходно поставениот сооднос, и во втората
оперативна фаза обезбедува непречена врска

вагон со главниот систем за сопирање со
контрола на притисок, од повеќевагонското

помеѓу
товарниот контролен вентил (LV) и сопирачкот

возило; преносувачот (R) има довод поврзан со

цилиндар (BV);

спроводот на притисок на главната контролна
кочница (HL) и произведува голем притисок на

назначен со тоа што завојниот карактеристичен
вентил (КV) има и дополнителен влез (I)

Меѓународни патенти
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поврзан со доводот на притисок на главниот

функционална состојба кон наведената втора

уред (HL), и е спроведен така што наведениот

оперативна состојба кога притисокот во

завоен карактеристичен
вентил (КV) работи во првата функционална

главниот уред за контрола на притисок (HL) се
намалува под прагот.

состојба кога притисокот во главниот уред за
контрола на притисок (HL) е над одреден праг и

, има уште 9 патентни барања

преминува континуирано од првата

(51) C 07D 519/00, A 61K 31/519, A 61P 25/24, A
61P 25/00, A 61P 25/18
(11) 7831
(21) 2015/442

(72) KEHLER, Jan; KILBURN, John, Paul;
MARIGO, Mauro; LANGGARD, Morten and

(13) Т1
(22) 03/09/2015

NIELSEN, Jacob
(54) ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОЛОТ КАКО

(45) 31/03/2018

ИНХИБИТОРИ НА PDE10A ЕНЗИМОТ

(30) 20100001045 19/11/2010 DK and
20100415356P 19/11/2010 US

(57) 1 Соединение со структура I

(96) 18/11/2011 EP11793325.9
(97) 08/07/2015 EP2640731
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
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во која

HET е хетероароматична група избрана од

n е 0 или 1,

групата која ја чинат [1,2,4]триазол[1,5-

X e CH;
R1 и R2 се секој независно избрани од групата

a]пиразин, [1,2,4]триазол[1,5-a]пиридин и
[1,2,4]триазол[1,5-a]пиримидин,

која ја чинат H; C1-C6 алкил; C1-C6 алкил(C3C8)циклоалкил; C1-C6 хидроксиалкил; C1-C6

HET групата може да биде супституирана со до
три супституенти R5, R6 и R7 поединечно

алкокси; CH2CN; CH2C(O)NH2; C1-C6
арилалкил; и C1-C6 алкил-хетероциклоалкил;

избрани од групата која ја чинат H, CH3, i
OCH3;

халоген;и хидрокси;

и негови тавтомери и фармацевтски

R3 и R4 се секој независно избрани од групата
која ја чинат H, OH, F, CH3 и OCH3;

прифатливи адициони соли со киселините, и
неговите полиморфни облици.

L е сврзник избран од групата која ја чинат CH2-CH2-, -CH = CH-, -CH2-S-, и -S-CH2-; и

, има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 31/506, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A

количина од соединение со формула (I)

61K 9/16
(11) 7813

(13) Т1

сол¬ват, хидрат, или фармацевтски
прифатлива сол од тоа

(21) 2015/445

(22) 04/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) 678030P 05/05/2005 US
(96) 04/05/2006 EP06769997.5
(97) 29/07/2015 EP1885339
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
6312 Steinhausen, CH
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MOTHERAM, Rajeshwar and GAO, Julia ZH
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА SRC/ABL
ИНХИБИТОР
(57) 1 Фармацевтски состав за орална
употреба кој што содржи фармацевтски
прифат-лив носител и терапевтски ефективна

и не-реактивна облога при што не-реактивната
облога е облога која што има поли¬етилен
гликол како пластификатор.
, има уште 4 патентни барања

(51) C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 31/18, A

(21) 2015/446

61P 31/12
(11) 7820

(30) 351332P 04/06/2010 US

Меѓународни патенти

(22) 04/09/2015
(45) 31/03/2018

(13) Т1
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соединение

(96) 02/06/2011 EP11726564.5

со

формула

III

(97) 12/08/2015 EP2576586
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Princeton, NJ 08543, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MEANWELL, Nicholas A.; CHEN, Yan;
REGUEIRO-REN, Alicia; LIU, Zheng;
SWIDORSKI, Jacob; SIT, Sing-Yuen; CHEN, Jie
при што R1 е изопропенил или изопропил;

and SIN, Ny
(54) С-28 АМИДИ НА МОДИФИЦИРАНИ
ДЕРИВАТИ НА Ц-3 БЕТУЛИНСКА КИСЕЛИНА
КАКО ИНХИБИТОРИ НА СОЗРЕВАЊЕ НА

J
и
E
се
-H
или
-CH3;
E е отсутен кога двојната врска е присутна;

ХИВ

X е фенил или хетероарил прстен заменет со A,
при што A е најмалку еден член селектиран од

(57) 1 Соединение, вклучително фармацевтски
прифатливите соли од тоа, кое што е

групата на -H, -хало, -алкил, -алкокси, -COOR2
и –хидрок-сил при што R2 е -H -C1-6 алкил, или

се¬лектирано
соединение

заменет

од
со

групата
формула

на:
I

алкил;

-C1-6

Y е селектиран од групата на -COOR2, C(O)NR2SO2R3,
-C(O)NR2SO2NR2R2,
SO2NR2R2, -NR2SO2R2, -C1-6 циклоалкилCOOR2, -C1-6 алценил-COOR2, -C1-6 алки-нилCOOR2, -C1-6 алкил-COOR2, -NHC(O)(CH2)nCOOR2, -SO2NR2C(O)R2, -тетразол, B(OH)2 и CONHOH
R3
Z

при

што

е

C1-6
е

n=1-6

и

при

што

алкил;
и
-CONR4R5;

R4 е селектиран од групата на H, C1-6 алкил, и
C1-6
алкил-OH;
соединение

со

формула

II

R5 е селектиран од групата на H, C1-6 алкил,
заменет-алкил, C1-6 алкил-R6, C2-6 алкил-R7,
SO2Rg,

SO2NR9R10;

R6 е селектиран од фенил, заменет фенил,
хетероарил, заменет хетероарил, SO2R11,
SO2NR12R13, C1-6 циклоалкил, заменет C1-6
циклоалкил, SO3H, COOR14, C(O)NR15R16;
R7 е селектиран од OR17, N+(O-)R18R19,
NR20(COR21)
и
NR22R23;
или R4 и R5 се замени заедно за да формираат
еден круг селектиран од групата на:

22 | С т р а н а
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R22 и R23 се селектирани од групата на H, C1-6
алкил, заменет-алкил, C1-6 алкил-R32, C2-6
алкил-R33,

SO2R8,

SO2NR9R10;

R32 е селектиран од фенил, заменет фенил,
хетероарил, заменет хетероарил, SO2R11,
SO2NR12R13,
C1-6циклоалкил,

заменет

C1-6циклоалкил,

SO3H,
COOR14,
C(O)NR15R16,
R33 е селектиран од OR17, N+(O-)R18R19,
NR20(COR21)

и

NR9R10;

или R22 и R23 се земени заедно за да

R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17,
R18, R19, R20, R21, R27, R29, R30 и R31 се
секој
независно_селектиран од групата на H, C1-6
алкил, заменет-алкил, C1-6 циклоа¬лкил и
заменет

C1-6

циклоалкил;

R24, R26 и R28 се селектирани од групата на H,
алкил, заменет алкил, COOR29, COONR30R31;
и
R25 е селектиран од групата на алкил, заменет
алкил,

COOR29,

COONR30R31.

формираат еден цикл селектиран од групата
на:

, има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/4164, A 61K

(57)

1

Употреба на состав којшто содржи:

31/4174, A 61K 31/498, A 61K 45/06, A 61P
17/00, A 61P 17/10
(11) 7835

(13) Т1

(21) 2015/447

(22) 04/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) 20030473611P 27/05/2003 US and
20040853585 25/05/2004 US
(96) 26/05/2004 EP11175578.1
(97) 24/06/2015 EP2388007
(73) Galderma Pharma S.A.
World Trade Center Avenue Gratta-Paille 1 1000
Lausanne 30 Grey, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DeJovin, Jack A. and Rossi, Thomas, M.
(54) ЛОКАЛЕН СОСТАВ ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕТО НА РОЗАЦЕА
ПРЕДИЗВИКАНО ЦРВЕНИЛО
Меѓународни патенти

барем еден α2 адренергичен рецепторен
агонист и негова фармaцевтски прифатлива
сол

и

фармацевтски

прифатлив

носач

за подготвувањето на лек за лекување на
розацеа предизвикани црвенила, кадешто
споменатиот состав треба да е локално
нанесен директно на заболеното место на
23 | С т р а н а
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кожата кај пациент којшто има потреба од таков

сол е избрана од соединението прикажана

третман за да се намали крвниот тек низ

подолу и негови фармацевтски прифатливи

малите артерии или артериоли на кожата кај
пациент и кадешто споменатиот состав делува

соли:

локално на кожата на пациентот, кадешто
барем еден α2 адренергичен рецепторен

, има уште 11 патентни барања

агонист и негова фармацевтски прифатлива

(51) B 01J 23/86, B 01J 37/26, C 07C 17/25, C
07C 17/42, C 07C 19/10, C 07C 21/18, C 07C

(57) 1 Постапка за подготовка на 2,3,3,3тетрафлуоропропен (1234yf), којашто содржи :

17/087, C 07C 17/20
(13) Т1
(22) 07/09/2015

(i) контактирање на 1,1,2,3-тетрахлоропропен
(1230xa) со водород флуоридHF во гасна фаза

(45) 31/03/2018
(30) 2009IB56054 23/12/2009 WO

во присуство на флуоронациски каталист под
услови доволни за производство на реакциона

(96) 22/12/2010 EP10814773.7
(97) 01/07/2015 EP2516368

смеса;
(ii) одвоување на реакционата смеса во прв тек

(73) Arkema France

којшто содржи HCl, 2,3,3,3-тетрафлуоропропен

420, rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes,
FR

(1234yf) и втор тек којшто содржи HF, 2-хлоро3,3,3-трифлуоро-1-пропен (1233xf) и 1,1,1,2,2-

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

пентафлуоропропан
(245cb);

(72) PIGAMO, Anne; DEUR-BERT, Dominique
and WENDLINGER, Laurent

(iii) рециклирање на најмалку дел од вториот
тек барем во дел вратен од дел (i).

(11) 7833
(21) 2015/448

(54) КАТАЛИЗАТОРСКА ФЛУОРИНАЦИЈА НА
ГАСНА ФАЗА ОД 1230XA ДО 1234YF

, има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 473/16, C 07D 473/18, A 61K 31/522,
A 61P 35/00, A 61P 37/00

Corporation Service Company 2711 Centreville
Road Suite 400 Wilmington, Delaware 19808,

(11) 7834
(21) 2015/449

(13) Т1
(22) 07/09/2015

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(45) 31/03/2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(30) 20080087777P 11/08/2008 US
(96) 07/08/2009 EP09781606.0

(72) MITCHELL, Charlotte, Jane; BIGGADIKE,
Keith; COE, Diane, Mary; LEWELL, Xiao, Qing;

(97) 08/07/2015 EP2324026
(73) GlaxoSmithKline LLC

SMITH, Stephen, Allan and TRIVEDI, Naimisha
(54) ДЕРИВАТИ НА ПУРИН ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕ НА АЛЕРГИСКИ,

24 | С т р а н а

Меѓународни патенти

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

ВОСПАЛИТЕЛНИ И ИНФЕКЦИСКИ

коешто е 6-амино-2-{[(1S)-1-метилбутил]окси}-9-

ЗАБОЛУВАЊА

[5-(1-пиперидинил)пентил]-7,9-дихидро-8H-

(57)

1

Соединение

со

структурата:

пурин-8-он,

или

негова

сол.

, има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 333/20, A 61K 31/381, A 61P 25/00

(30) 20070121795 28/11/2007 --; 20080166576

(11) 7836

(13) Т1

14/10/2008 -- and 20070990721P 28/11/2007
US

(21) 2015/450

(22) 07/09/2015
(45) 31/03/2018

(96) 25/11/2008 EP08853236.1
(97) 02/09/2015 EP2215072
(73) UCB Pharma GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

Меѓународни патенти
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(1.54060

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Раманов

(72) WOLFF, Hans-Michael; QUERE, Luc and
RIEDNER, Jens

врвови на следните бранови должини (± 3 cm-1)
избран од: 226.2, 297.0, 363.9, 710.0, 737.3,

(54) ПОЛИМОРФНА ФОРМА НА РОТИГОТИН
(57) 1 Полиморфна форма (II) на Ротиготин ((-

743.3, 750.8, 847.3, 878.3, 1018.7, 1075.6,
1086.2, 1214.3, 1255.1, 1278.2, 1330.7, 1354.3 и

)-5,6,7,8-тетрахидро-6-[пропил-[2-(2тиенил)етил]-амино]-1-нафталенол) којшто има

1448.7;
DSC пик со Tonset на 97°C± 2°C измерен со

барем еден спектар на прашкаста дифркација

степен

со X-зраци којшто содржи највисоки врвови на
следните °2θ агли (± 0.2): 12.04, 13.68, 17.72 и

10°/min;

19.01,

, има уште 13 патентни барања

пресметано

со

Cu-Kα

ирадијација

(51) A 61K 31/4745, A 61K 9/127, A 61P 35/00
(11) 7814
(21) 2015/451

A);
спектар

којшто

на
точка

содржи

највисоки

загревање
на

топење

97°C

од
±

2°C.

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

(13) Т1
(22) 07/09/2015

(72) TONG, Xinyong; LEI, Guofeng; YU, Chengxia
and CHEN, Liang

(45) 31/03/2018

(54) ЛИПОЗОМ НА ИРИНОТЕКАН ИЛИ НЕГОВ

(30)
(96) 03/12/2009 EP09851784.0

ХИДРОХЛОРИД И МЕТОД ЗА НЕГОВА
ПОДГОТОВКА

(97) 29/07/2015 EP2508170
(73) Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. and

(57) 1 Липозом од иринотекан или иринотекан
хидрохлорид, што се карактеризира со тоа што

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd.
Lianyungang, Jiangsu 222002, CN and Minhang

споменатиот липозом содржи иринотекан или
иринотекан
хидрохло¬рид,
неутрален

District Shanghai 200245, CN

фосфолипид

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

сооднос
помеѓу
холес¬те¬¬ролот
и
неутралниот фосфолипид е 1 : 3 5. што се

26 | С т р а н а
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тежински
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со

сооднос

тоа

што

спо¬менатиот

тоа што споме¬натиот неутрален фосфолипид

помеѓу

неутралниот

содржи хидрогенизиран соја фосфатидилхолин.

фосфолипид и иринотекан или иринотекан
хидрохлорид е од 2~5 : 1, пожелно 2.5~4 : 1 и со

, има уште 20 патентни барања

(51) C 08G 18/10, C 09D 175/04

бое¬ње кој што содржи една компонента A, која

(13) Т1
(22) 07/09/2015

што е основно средство за врзување, и
ком¬понента Б, која што е изоцијанат

(45) 31/03/2018
(30) 1034986 01/02/2008 NL

преполимер,
при
што
изо¬ција¬нат
преполимерот има NCO тежински процент

(96) 02/02/2009 EP09705026.4
(97) 12/08/2015 EP2238210

помал од или еднаков на 16 wt.%, и при што
компонентата A е селектирана од групата која

(73) Durable Compliant Coatings B.V.

што

5234 GL 's-Hertogenbosch, NL
(74) Друштво за застапување од областа на

полиаспартичен ес¬тер, полиестер полиол,
епокси, силициум епок¬сид, и една или повеќе

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

комбинации од ова и при што индексот, кој што
е соодносот помеѓу реактивните групи на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DUIJGHUISEN, Gerardus, Johannes, Jozef

компонентата Б и ре¬активните групи на
компонентата A, се наоѓа во распон помеѓу 1.5

and BROEDERS, Johannes, Petrus, Rocus, Maria

и 3.0, и што се карак¬те¬ри¬зира со тоа што

(54) ПРЕМАЗ ЗА БОЕЊЕ
(57) 1 Предмет чија најмалку една површина е

слојот има дебелина од максимално 150 μm и
слојот има за¬губа на сја¬ј што се рангира од 0

покриена со најмалку еден слој од премаз за

до 10 мерено согласно ISO 11507:1997 по 1000

(11) 7818
(21) 2015/452

Меѓународни патенти

се

состои

од

хидроксиакрилат,
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часа

ира¬ди¬ја¬ци¬ја

со

UV-A

светло.

, има уште 6 патентни барања

(51) C 07D 489/12, A 61K 31/4353, A 61P 29/00
(13) Т1
(22) 09/09/2015

(11) 7819
(21) 2015/454

(45) 31/03/2018
(30) 0822342 08/12/2008 GB and 0920699
26/11/2009 GB
(96) 04/12/2009 EP09760972.1
(97) 05/08/2015 EP2370443
(73) Euro-Celtique S.A.
1653 Luxembourg, LU

при што R1 е онака како што е погоре

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

дефиниран,
со соединение со формула R2M(X)p, при што

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

R2 е C1-8 алкил со прав синџир, M е ме¬¬тал, X

(72) WHITELOCK, Steve; HARDING, Deborah

е халид и p е 1 или 0 за да произведе
соединение
со
формула
(V)

Phyllis and TURNER, Carl David
(54) ДИХИДРОЕТОРФИНИ И НИВНА
ПОДГОТОВКА
(57) 1 Процес за подготовка на соединение со
формула

(VI),

или

сол

од

тоа,

при што R1, R2 и * се онака како што се погоре
дефинирани,
и подложување на хидролиза на споменатото
при што R1 и R2 се независно C1-8 алкил со
прав синџир, а * претставува (S) стерео-центар,

соединение со формула (V) за да да¬де
соединение
со
формула
(VI).

кој што опфаќа подложување на реакција на
соединение
со
формула
(IV)

, има уште 23 патентни барања
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(51) A 61K 31/192, A 61K 9/20, A 61K 9/00
(11) 7837
(13) Т1

карактеризира со тоа што тоа е ослободено од
глукоза
и
содржи:

(21) 2015/455

флурбипрофен
или
фармацевтски
прифатлива сол или негов естер, во количина

(22) 10/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) 2010BO00731 13/12/2010 IT

од помеѓу 2.5 до 20.0 mg и фармацевтски

(96) 28/11/2011 EP11799845.0
(97) 19/08/2015 EP2651392

прифатливи ексципиенси, во согласност со
следните
проценти:

(73) Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

-

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

- Лубрикантен агенс (и): глицерол дибехенат,
1.0-5.0
%
(w/w)

(72) MAFFEI, Paola; FEDERICI, Mascia; LAURO,

- Засладувачки агенс (и): ацесулфам калиум,

Vittoria; MASCAGNI, Marco and VISCOMI,
Giuseppe Claudio

0.5-5.0
%
(w/w)
- Дилиурачки агенс (и): манитол, 84,0 - 98,0 %

(54) ЦВРСТИ СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ
ФЛУРБИПРОФЕН, ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО

(w/w)
- Сврзувачки агенс (и): коповидон, 0.25 – 5.0%

ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА
(57)
1
Цврст фармацевтски состав за

(w/w).

производството на орални дозирани форми, во

, има уште 10 патентни барања

формата

на

таблети

за

лижење,

Меѓународни патенти

Флурбипрофен:

0.25

-1.0%

(w/w)

се

29 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

(51) C 07D 519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04,
A 61K 31/437, A 61K 31/4985, A 61P 35/00
(11) 7838
(21) 2015/456

(13) Т1
(22) 11/09/2015

720 Cai Lun Road Building 4, Pudong,
Shanghai 201203
, CN
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(45) 31/03/2018
(30) PCT/CN2009/076321 31/12/2009 CN

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Su, Wei-Guo; Jia, Hong and Dai, Guangxiu

(96) 30/12/2010 EP13198224.1

(54) ОДРЕДЕНИ ТРИАЗОЛОПИРАЗИНИ,

(97) 08/07/2015 EP2719699
(73) Hutchison Medipharma Limited

НИВНИ СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА
(57) 1 Најмалку едно соединение назначено со
тоа, што е одбрано од:

30 | С т р а н а
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и/или најмалку една негова фармацевтски
прифатлива сол., има уште 8 патентни барања

Меѓународни патенти

35 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

(51) C 07D 213/56, A 61K 31/44
(11) 7815

(13) Т1

при

(21) 2015/457

(22) 11/09/2015
(45) 31/03/2018

45

што

(30) 119558 02/05/2005 US; 568043P
04/05/2004 US and 607533P 07/09/2004 US
(96) 03/05/2005 EP05744537.1
(97) 12/08/2015 EP1755596
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Hinterbergstrasse 16 6312 Steinhausen, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

50
Vвреме = Волумен на сулфурната
киселина додадена во текот на изминатиот

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

временски
период
Vвкупно = Вкупно волумен на киселината што

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GOUGOUTAS, Jack, Z.; KIM, Soojin; LOTZ,

претставува
90%
полнење
време = Изминато време во кристализација

Bruce, T.; MALLEY, Mary, F.; DAVIDOVICH,

времевкупно = Вкупно време за кристализација

Martha and SRIVASTAVA, Sushil, K.
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА

или вкупно време за полнење на киселина
следната
равенка
каде
што

АТАЗАНАВИР БИСУЛФАТ И НОВИ ФОРМИ
(57) 1 Процес за подготовка на атазанавир
бисулфат во форма на кристали со Форма A,
кој што опфаќа подложување на реакција на

при

што

раствор од слободна база на ата-за¬на¬¬вир
во еден органски солвент, кој што е ацетон или
мешавина од ацетон и N-ме¬тил¬¬пиролидон

Vвреме = Волумен на сулфурната
киселина додадена во текот на изминатиот

со прв дел од концентрирана сулфурна
киселина во количина пот¬реб¬на да реагира

временски
период
Vвкупно = Вкупно волумен на киселината што

со помалку од околу 15% по тежина од
слободната
база
на
ата¬за¬н¬ави¬рот,

претставува
90%
полнење
време = Изминато време во кристализација

додавање семиња на кристали со Форма A на

времевкупно = Вкупно време за кристализација

атазанавир бисулфат на ме¬шави¬ната што се
подложува на реакција, како кристали со форма

или вкупно време за полнење на киселина

на атазанавир
дополнителна

би¬сул¬фат, додавање на
концентрирана
сулфурна

за да делува на формирањето на кристали на
атазанавир
бисулфат,
и
сушење
на

киселина во пове¬ќе фази со зголемена брзина
според
следната
равенка

ата¬¬занавир бисулфатот за да се формираат
кристали
со
Форма
A.
, има уште 26 патентни барања
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(51) A 61K 31/138, A 61K 9/68, A 61K 9/00, A
61K 31/4985
(11) 7816
(21) 2015/458

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

(13) Т1
(22) 11/09/2015

(72) Yelken, Gülay and Türkylmaz, Ali
(54) ФОРМУЛАЦИИ ЗА ТЕНОК СЛОЈ ЗА

(45) 31/03/2018

ОРАЛНА УПОТРЕБА КОЈ ШТО СОДРЖИ

(30) 201209599 17/08/2012 TR and 201212850
07/11/2012 TR

ДАПОКСЕТИН И ТАДАЛАФИЛ
(57)
1
Формулацијата за тенок слој од

(96) 16/08/2013 EP13180694.5
(97) 22/07/2015 EP2698147

дапоксетин или фармацевтски прифатлива сол
од тоа и тадалафил или фармацевтски

(73) Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.
34460 Istanbul, TR

прифатлива сол од тоа за орална употреба, кој
што содржи најмалку еден засладувач.

(74) Друштво за застапување од областа на

, има уште 24 патентни барања

индустриската сопственост ЖИВКО

(51) C 07D 413/14, A 61K 31/422, A 61P 11/00
(11) 7839
(21) 2015/459

(13) Т1
(22) 14/09/2015

(45) 31/03/2018
(30) 20100380748P 08/09/2010 US
Меѓународни патенти

(96) 06/09/2011 EP11755311.5
(97) 08/07/2015 EP2614058
(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property
Development Limited
980 Great West Road Brentford Middlesex TW8
9GS, GB
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(57) 1 Полиморф *(Форма II) на N-[5-[4-(5- N-[5-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

[4-(5-{[(2R,6S)-2,6-диметил-4-

(72) LE, Joelle; HAMBLIN, Julie Nicole; JONES,
Paul Spencer; KEELING, Suzanne Elaine;

морфолинил]метил}-1,3-оксазол-2-yl)-1Hиндазол-6-yl]-2-(метилокси)-3-

MITCHELL, Charlotte Jane; PARR, Nigel James
and WILLACY, Robert David

пиридинил]метансулфонамид се карактеризира
со тоа што обезбедува XRPD модел којшто

(54) ПОЛИМОРФИ И СОЛИ НА N-[5-[4-(5{[(2R,6S)-2,6-ДИМЕТИЛ-4-

содржи највисок врв (°2θ) на 9.2 ± 0.1.
, има уште 13 патентни барања

МОРФОЛИНИЛ]МЕТИЛ}-1,3-ОКСАЗОЛ-2-YL)1H-ИНДАЗОЛ-6-YL]-2-(МЕТИЛОКСИ)-3ПИРИДИНИЛ]МЕТАНСУЛФОНАМИД

(51) A 44B 1/00
(11) 7872
(21) 2015/460

(13) Т1

(57) 1 Копчето (1) за прицврстување ткаенина,
на пример за облека, при што копчето (1) се

(22) 14/09/2015
(45) 31/03/2018

состои од тело (10) кое притоа е обезбедено со
елемент за прикачување (2) на централна

(30)

позиција (5) од телото (10), наменето за

(96) 16/05/2013 EP13168005.0
(97) 05/08/2015 EP2803285

прикачување, на пример при шиење, на копчето
(1) со ткаенината, при што телото (10) на

(73) MIGHTY STYLEY SL
Calle Miquel Angel 13, 3 28010 Madrid, ES

копчето (1) има стеснета широчина (w), гледано
во насока паралелна на рамнината од долната

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

површина
(13)
на
карактеризира со тоа

(72) Maussen, Joseph Franciscus August Alfred

понатаму

(54) КОПЧЕ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ
ТКАЕНИНА

прикачување (3) на или близу до работ околу
обемот (11) на телото
(10), кадешто

е

снабдено

копчето
(10),
што,
копчето
со

елемент

се
(1)
за

широчината (w) на телото (10) се стеснува кон
38 | С т р а н а

Меѓународни патенти

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

локацијата (6) на елементот за прикачување (3)
на

или

близу

до

работ

, има уште 11 патентни барања

(11).

(51) F 16B 25/00
(11) 7887

(13) Т1

навојницата (12), којашто се протега долж
осовината (2) и врв на навојот (4), при што

(21) 2015/461

(22) 14/09/2015

врвот на навојот (4), кога се гледа во насоката

(45) 31/03/2018
(30)

на навојот кон внатре (Z), поседува преден дел
на врвот (4a), чиешто заострување се стеснува

(96) 24/05/2013 EP13169134.7
(97) 22/07/2015 EP2806174

кон крајот на навојниот елемент, како и втор
дел на врвот (4b), којшто е многу близок до

(73) SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77 58256 Ennepetal, DE

првиот дел на врвот (4a), притоа, кога ќе се
погледне во напречен пресек, во полигонален

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

напречен пресек, енвелопски кружен дијаметар

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Langewiesche, Frank

(dh), којшто е подолг од јадрениот кружен
дијаметар (dk) на првиот дел од врвот (4a), се

(54) НАВОЕН ЕЛЕМЕНТ
(57) 1 Навоен елемент (1), кој се состои од

карактеризира со тоа што првиот дел од врвот
(4a) има циркуларен напречен пресек, а на

осовина со навој (2) и навоен врв (4),поставен
на еден од краевите на осовината, и една

преминот меѓу првиот дел на врвот (4a) и
вториот дел на врвот (4b), на крајот има барем

навојна глава (5), којашто е поставена на

еден завршеток налик на раб (9) којшто, во

спротивниот крај на осовината во која е
издлабена форма на клуч за одвртување или

однос на надолжната централна оска (X-X), е
ориентиран
радијално
во
смисла
на

завртување на навојниот елемент (7), како и

зголемување на дијаметарот, кој завршува во

Меѓународни патенти
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оштар раб (15) од полигоналниот напречен

првиот и вториот дел (4a, 4b) од врвот на

пресек, којшто лежи на енвелопска кружница

навојниот

(14) на вториот дел од врвот (4b), со тоа што
навојницата (12) се развива без прекин околу

, има уште 14 патентни барања

(51) F 03D 11/04, E 04H 12/34, E 04H 12/00, E

хоризонтална прирабница (120, 110) и фасадна

04H 12/08
(11) 7891

(13) Т1

покривка (140), кадешто барем првиот столбен
сегмент од множеството столбни сегменти (100)

(22) 14/09/2015
(45) 31/03/2018

има прва и втора половина, при што секоја од
нив поседува прва и втора надолжна

(21) 2015/462

елемент

(4).

(30) 20111077428 10/06/2011 DE
(96) 07/06/2012 EP12725852.3

прирабница (130), и кадешто првата и втората
надолжна прирабница (130) од првиот и

(97) 19/08/2015 EP2718519

вториот столбен сегмент имаат прва страна

(73) Wobben Properties GmbH
Dreekamp 5 26605 Aurich, DE

(131) за сместување врз првата страна (130) од
првата или втората надолжна прирабница (130)

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

од втората половина на првиот столбен
сегмент, а секоја надолжна прирабница (130)

(72) BRENNER, Albrecht; MERTENS, Rene;
PAPADOPOULOS, Panos and KERSTEN, Roy

има втора страна (132), на којашто е заварена
фасадната покривка (140), кадешто втората

(54) СТОЛБ НА ВЕТЕРНА ТУРБИНА

страна (132) е спротивна на првата страна (131)

(57) 1 Столб на ветерна турбина, којшто е
сочинет од множество столбни сегменти (100)

се карактеризира со тоа што првата страна
(131) од првата и втората надолжна

при што секој од нив има горна и долна

прирабница (130) на првата половина од првиот
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столбен сегмент е осигурана барем делумно

прирабница (130) имаат трета страна (133),

директно во однос на првата страна (131) од

којашто може да се види од надворешната

првата и втората надолжна прирабница (130)
на втората половина од првиот столбен сегмент

страна.
, има уште 3 патентни барања

(100), кадешто и првата и втората надолжна

(51) B 32B 15/04
(11) 7894
(21) 2015/463

(13) Т1

полимерни гранули
истиснувачи;

во

еден

или

повеќе

(22) 14/09/2015
(45) 31/03/2018

поминување на стопениот полимер низ
еден или повеќе калапи или календари за да го

(30) 20110164219 28/04/2011 --

формира полимерниот филм којшто се состои

(96) 26/04/2012 EP12718954.6
(97) 29/07/2015 EP2701905

од споменатиот еден или повеќе слоеви;
ладење на истиснатиот полимерен

(73) Tata Steel IJmuiden BV
Wenckebachstraat 1 1951 JZ Velsen-Noord, NL

филм за да се формира цврст полимерен
филм;

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

отсекување на рабовите на истиснатиот
полимерен
филм;

(72) PENNING, Jan Paul; BERENDS, Anke Marja;

-

STEEGH, Michiel and WARINGA, Cornelis
Johannes

полимерен филм со истегнување на цврстиот
полимерен филм во истегнувачка единица со

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ПОЛИМЕР ОБЛОЖУВАЧКИ МЕТАЛЕН

засилување на силата на истегнување само во
надолжен
правец;

СУПСТРАТ
(57) 1 Постапка за добивање на полимер

опционално отсекување на рабовите на
истегнатиот
полимерен
филм;

обложен метален супстрат којашто ги содржи

-

чекорите
на:
обезбедување на метална лента како

полимерен филм во супстратот за да се добие
полимерен-обложен
супстрат;

супстрат;
обезбедување

пост-загревање
обложен супстрат за

полимерен

филм

за

редуцирање на дебелината на цврстиот

пластифицирање

на

на
да

истегнатиот

полимерниотсе редуцира

обложување
на
супстратот;
опционално обезбедување на леплив

ориентацијата и кристалноста на полимерниот
филм;

слој за обезбедување на лепливост помеѓу

-

супстратот
и
полимерниот
филм;
кадешто полимерниот филм којшто е составен

загревањето на полимер-обложен супстрат.

од еден или повеќе слоеви е добиен со:
топење на соодветна смеса на

, има уште 8 патентни барања

Меѓународни патенти
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(51) F 17C 13/08
(11) 7896
(21) 2015/464

(13) Т1

монтирани во рамка (4), цевководен систем (10)
што е поврзан со цилиндрите со компресиран

(22) 15/09/2015
(45) 31/03/2018

гас (3), и конектор за отстранување (11, 12) што
е доделен на цевководниот систем (10),

(30) 102011014065 16/03/2011 DE

назначен со тоа, што цевководниот систем (10)

(96) 06/03/2012 EP12707306.2
(97) 17/06/2015 EP2686602

е опремен со најмалку два конектори за
отстранување (11, 12), на најмалку еден

(73) Messer GasPack GmbH
Gahlingspfad 31 47803 Krefeld, DE

конектор за отстранување (11) му е доделен
фитинг (15) за намалување на притисокот за

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

можноста да се отстрани гас при различни
притисоци на отстранување, каде што на еден

(72) KRIESE, Alexander and WOLTER, Wolfgang

конектор за отстранување (12) гас може да се

(54) УРЕД ЗА СКЛАДИРАЊЕ И
ИЗВЛЕКУВАЊЕ КОМПРЕСИРАН ГАС

отстрани на најмалку 300 бари и на еден
конектор за отстранување (11) гас може да се

(57) 1 Уред за складирање и транспортирање
компресиран гас, што има мнозинство на

отстрани
на
најмногу
, има уште 1 патентни барања

200

бари.

цилиндри со компресиран гас (3) што се
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(51) B 09B 3/00, B 29C 70/26
(11) 7898
(13) Т1

(54) КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ КОЈ
ОПФАЌА АЗБЕСТЕН ЦЕМЕНТ

(21) 2015/465

(57) 1 Композитен материјал кој опфаќа:
пластична матрица и исполна, назначена со

(22) 15/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) RO20110000495 24/05/2011 RO

тоа,

(96) 24/05/2012 EP12464011.1
(97) 17/06/2015 EP2527051

- полнењето е иситнет азбестен цемент,
посакувано отпад од иситнет азбесен цемент,

(73) Ionescu, Silvian
Strada Campului nr.11 Sat. Mogosoaia, comuna

во однос до 20mas.%, посакувано помеѓу 12 и
20mas.% во однос на вкупната количина на

Mogosoaia Judetul Ilfov, RO
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

композитниот материјал, а кој има големина на
честичките помеѓу 2 микрометри и 0,4 mm, а

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

-

пластичниот

што

материјал

е

PET

отпад.

(72) Ionescu, Silvian
, има уште 7 патентни барања
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(51) C 07D 491/04, A 61K 31/535, A 61P 35/00
(11) 7899
(21) 2015/466

(13) Т1
(22) 15/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) 20090143271P 08/01/2009 US and
20090172580P 24/04/2009 US
(96) 08/01/2010 EP10729566.9
(97) 15/07/2015 EP2385832

Формула IV

(73) Curis, Inc.
4 Maguire Road Lexington, MA 02421, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CAI, Xiong; QIAN, Changgeng; ZHAI, Haixiao
and LAI, Cheng-jung
(54) ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОИНОЗИТИД 3КИНАЗА СО СПОЈУВАЧКИ ПОЛОВИНИ НА
ЦИНК
(57) 1 Соединение, прикажано со Формула

Формула V

(IV), (V), (VI) ali (VII):
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алкинилхетероарилалкил,
алкинилхетероарилалкенил,
алкинилхетероарилалкинил,
алкилхетероциклилалкил,
алкилхетероциклилалкенил,
алкилхетероциклилалкинил,
алкенилхетероциклилалкил,
алкенилхетероциклилалкенил,
Формула VI

алкенилхетероциклилалкинил,
алкинилхетероциклилалкил,
алкинилхетероциклилалкенил,
алкинилхетероциклилалкинил, алкиларил,
алкениларил, алкиниларил, алкилхетероарил,
алкенилхетероарил или алкинилхетероарил,
кадешто еден или повеќе метилени може да
бидат прекинати или терминирани од O, S,
S(O), SO2, N(R8), C(O), арил, хетероарил или
хетероцикл;

Формула VII

s e 1;
q и r се секој 0;
n e 0, 1, 2, 3 или 4;
p e 0, 1 или 2;
G1 e CHR1, S, O, NR10 илиNS(O)2R10;

или нејзина фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:
претставува единечна или двојна врска;
B е прав- или разгранет-, алкил, алкенил,
алкинил, арилалкил, арилалкенил,
арилалкинил, хетероарилалкил,
хетероарилалкенил, хетероарилалкинил,

G2 супституиран или несупституиран арил или
супституиран или несупституиран хетероарил;
секој R1 и R2 е независно избран од хидрокси,
амино, халоген, алкокси, акликамино,
диалкиламино, CF3, CN, NO2, сулфонил, ацил,
алифат, арил, хетероарил и хетероцикл;
секојR8 е независно водород, ацил или алифат;

хетероциклилалкил, хетероциклилалкенил,
хетероциклилалкинил, арил, хетероарил,

R10 е избран од водород, хидрокси, амино,
алкокси, алкиламино, диалкилaмино, сулфонил,

хетероциклил, циклоалкил, циклоалкенил,

ацил, алифат, арил, хетероарил и хетероцикл;
m е 0, 1, 2 или 3;

алкиларилалкил, алкиларилалкенил,
алкиларилалкинил, алкениларилалкил,
алкениларилалкенил, алкениларилалкинил,
алкиниларилалкил, алкиниларилалкенил,

G4 e S или O;
секој R3 е независно избран од хидрокси,
амино, халоген, алкокси, акликамино,

алкиниларилалкинил, алкилхетероарилалкил,
алкилхетероарилалкенил,

диалкиламино, CF3, CN, NO2, сулфонил, ацил,
алифат, супституиран алифат, арил,

алкилхетероарилалкинил,

хетероарил и хетероцикл; и
Cis:

алкенилхетероарилалкил,
алкенилхетероарилалкенил,
алкенилхетероарилалкинил,

Меѓународни патенти
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кадешто R33 е избран од водород и C1-C8алкил.
, има уште 15 патентни барања

(51) A 01N 37/34, A 01N 43/707, C 07C 253/04, C
07C 255/42, C 07D 231/56, C 07D 249/18, A 61P

V
W

33/00
(11) 7875

(13) Т1

X
е
C-R10
или
N;
Y е C-R11 или N; R1, R2, R8, R9, R10 и R11 кој

(22) 15/09/2015
(45) 31/03/2018

било, независно еден од друг, е водород,
амино, амидо, цијано, нитро, халоген, алкил,

(21) 2015/467

е
е

C-R8
C-R9

или
или

N;
N;

(30) 20070930485P 15/05/2007 US

алкенил, алкинил, циклоалкил, хидроксиалкил,

(96) 12/05/2008 EP08769452.7
(97) 08/07/2015 EP2155699

халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио,
алкокси,
фенокси,
алкоксиалкокси,

(73) Merial, Inc. and Aventis Agriculture
3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, GA

циклоалкилокси, халоалкокси, алкилкарбонил,
халоалкилкарбонил,
алкилсулфинил,

30096, US and 54, rue La Boetie 75008 Paris,
FR

халоалкилсулфинил,
алкиламино,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

алкилкарбониламино,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SOLL, Mark, David; LE HIR DE FALLOIS,

диалкиламиноалкокси,
алкиламиноалкил,
диалкиламиноалкил, аминоалкил, формил,

Loic, Patrick; HUBER, Scot, Kevin; LEE, Hyoung,
Ik; WILKINSON, Douglas, Edward and JACOBS,

HO2C-,
алкил-O2C-,
несупституиран
или
супституиран арил или несупституиран или

Robert, Toms
(54) АРИЛОАЗОЛ-2-ИЛ ЦИЈАНОЕТИЛАМИНО

супституиран фенокси, пришто супституентите
можат да бидат секој независен еден од друг и

СОЕДИНЕНИЈА, ПОСТАПКА ЗА

се избрани од групата којашто се состои од

ПОДГОТОВКА И НИВНА УПОТРЕБА
(57)
1
Aрилоазол-2-ил-цијаноетиламин

цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил,
алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси,

соединение

халоалкокси,
халоалкилкарбонил,

алкилкарбонил,
алкилсулфинил,

халоалкилсулфинил,
халоалкилсулфонил;

алкилсулфонил,

од

формулата

(I):

алкилсулфонил,
ди(алкил)амино,
алкиламиноалкокси,

R3, R4 и R5 кој било, независно еден од друг, е
водород, халоген, алкил, хидроксиалкил,
алкилтиоалкил, халоалкил, алкилоксиалкил,
P

е

C-R1

или

N;

алкилсулфинилалкил,
алкилсулфонилалкил,
алкилсулфонилоксиалкил; несупституиран или

Q

е

C-R2

или

N;

супституиран
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супституентите можат да бидат секој независен

алкил, халоалкил, фенил, фенокси, алкилтио,

еден од друг и се избрани од групата којашто се

халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси,

состои од халоген и алкил; несупституиран или
супституиран фенил, пришто супституентите

алкилкарбонил,
алкилсулфинил,

можат да бидат секој независен еден од друг и
се избрани од групата којашто се состои од

алкилсулфонил,
халоалкилсулфонил
алкиламино, ди(алкил)амино; несупституиран

цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил,
алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси,

или
супституиран
хетарил,
кадешто
супституентите можат да бидат секој независен

халоалкокси,

алкилкарбонил,

еден од друг и се избрани од групатакојашто се

халоалкилкарбонил,
халоалкилсулфинил,

алкилсулфинил,
алкилсулфонил,

состои од цијано, нитро, халоген, алкил,
халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио,

халоалкилсулфонил,
ди(алкил)амино;

алкиламино,
или

халоалкилкарбонил,
халоалкилсулфинил,

алкокси,
халоалкокси,
халоалкилкарбонил,

алкилкарбонил,
алкилсулфинил,

R4 и R5 заедно со јаглеродот кон кого се
прикачени формираат циклоалкил прстен;

халоалкилсулфинил,
алкиламино,

алкилсулфонил,
ди(алкил)амино;

R6

или

е

водород,

алкилкарбонил,
несупституиран

алкил,

алкоксиалкил,

алкилтиокарбонил
или
или супституиран бензил,

несупституиран или супституиран нафтил или
кинолил, кадешто супституентите можат да

пришто супституентите можат да бидат секој
независен еден од друг и се избрани од групата

бидат секој независен еден од друг и се
избрани од групата којашто се состои од цијано,

којашто се состои од цијано, нитро, халоген,
алкил, халоалкил, алкилтио, халоалкилтио,

нитро, халоген, алкил, халоалкил, алкилтио,
халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси,

арилтио, алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил,

алкилкарбонил,

халоалкилкарбонил,
халоалкилсулфинил,

алкилсулфинил,
алкилсулфонил,

алкилсулфинил,
халоалкилсулфинил,
алкилсулфонил, алкиламино, ди(алкил)амино;

халоалкилсулфонил,
ди(алкил)амино;

алкиламино,

Z е директна врска, C(O), C(S) или S(O)p;
a
е
1,
2
или
3;

R7
е
водород,
алкил,
алкоксиалкил,
алкилкарбонил,
алкилтиокарбонил
или

p

несупституиран

нивни

или

супституиран

фенил

кадешто супституентите можат да бидат секој
независен еден од друг и се избрани од групата

халоалкилкарбонил,

е

0,

1

или

2;

и
соли.

, има уште 19 патентни барања

којашто се состои од цијано, нитро, халоген,

(51) A 61K 31/4025, A 61K 9/20, A 61K 9/16, A
61K 9/14
(11) 7900
(21) 2015/468

(13) Т1
(22) 15/09/2015

(73) AbbVie Bahamas Ltd.
Sassoon House Shirley Street & Victoria

(45) 31/03/2018

Avenue New Providence, Nassau, BS

(30) 20100353553P 10/06/2010 US and
20100813301 10/06/2010 US
Меѓународни патенти

(96) 09/06/2011 EP11727080.1
(97) 15/07/2015 EP2579854

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
47 | С т р а н а
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

метил [(2S)-1-{(2S)-2-[4-(4-{5-(4-{2-[(2S)-1-{(2S)-

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

2-[(метоксикарбонил)амино]-3-

(72) LIEPOLD, Bernd; JUNG, Tina; HOLIG, Peter;
SCHROEDER, Rudolf; SEVER, Nancy E.;

метилбутаноил}пиролидин
во-2-ил]-1Hимидазол-4-ил}фенил)-1-[6-(пиперидин-1-

LAFOUNTAINE, Justin; SINCLAIR, Brent D.; GAO,
Yi; WU, Jianwei; ERICKSON, Bryan K.;

ил)пиридин-3-ил]-1H-пирол-2-ил}фенил)-1Hимидазол-2-ил]пиролидин-1-ил}
-3-метил-1-

KULLMANN, Simon; WESTEDT, Ulrich; PAULI,
Mirko; HEITERMANN, Tanja; KOENIG, Renato;

оксобутан-2-ил]карбамат
(Соединение
IВ),
метил {(2S, 3R)-1-[(2S)-2-{6-[(2R,5R)-1-(4-терт-

THIEL, Madlen and WOEHRLE, Gerd

бутил-фенил)-5-(2-{(2S)-1-

(54) ЦВРСТИ СОЕДИНЕНИЈА
(57)
1
Цврст состав

(метоксикарбонил)-O-метил-Lтреонил]пиролидин-2-ил}-1H-бензимидазол-6-

(1)

соединение,

или

прифатлива
сол,
(2) фармацевтски

кој

негова

содржи

фармацевтски

во
аморфна
форма,
прифатлив хидрофилен

полимер;
(3)

фармацевтски

и
прифатлив

[N-

ил)пиролидин-2-ил]-1H-бензимидазол-2ил}пиролидин-1-ил]-3-метокси-1-оксобутан-2ил}карбамат
метил

(Соединение
IС),
и
{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[(2R,SR)-1-[2,5-

дифлуоро-4-(трифлуорометил)

фенил]-5-{2-[(2

сурфактант,

S)-1-{(2S)-2-[(метоксикарбонил)амино]-3метилбутаноил}
пиролидин-2-ил]-1H-

назначено со тоа што наведеното соединение е
одбрано од групата која се состои од:

бензимидазол-5-ил}пиролидин-2-ил]
-1Hбензимидазол-2-ил}пиролидин-1-ил]-3-метил-1оксобутан-2-ил}карбамат (Соединение ID), и

диметил (2S,2'S)-1,1'-((2S,2'S)-2,2'-(4,4'-((2S,5S)пиролидин-2,5-

I-(4-терт-бутилфенил)

назначено со тоа што наведеното соединение

дил)бис(4,1фенилен))бис(азанедил)бис(оксометилен)бис(п

или сол, и наведениот полимер, се во цврста
дисперзија.

иролидин-2,1-дил))бис(3-метил-1-оксобутан-2,1дил)дикарбамит
(Соединение
IA),

, има уште 15 патентни барања

(51) B 31F 1/07

Johann Roithner-Strasse 131 4050 Traun, AT

(11) 7902
(21) 2015/469

(13) Т1
(22) 16/09/2015

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(45) 31/03/2018

(72) GRIESMAYR, Günter

(30) 18182009 17/11/2009 AT
(96) 04/05/2010 EP10722906.4

(54) ПОСТАПКА ЗА ВТИСНУВАЊЕ ОБВИВКА
НА ФИЛТЕР НА ФИЛТЕР ЗА ЦИГАРИ

(97) 01/07/2015 EP2501540
(73) Tannpapier GmbH

(57) , има уште патентни барања

(51) F 16L 37/32

(11) 7904
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(22) 16/09/2015

и вторите вентили (10) се заедно и со тоа

(45) 31/03/2018

заштитувајќи се од било кој од прите и вторите

(30) 20090004805 20/03/2009 GB
(96) 16/03/2010 EP10709974.9

вентили (10) од затворање поради проток на
флуид
низ
вентилскиот
склоп,

(97) 15/07/2015 EP2409068
(73) Erwin, William Alexander and Milligan,

елементот за ограничување на движењето
соодветни преднапрегнати елементи на секој

John
Apartment 4 Greenedge Flats Taylors Avenue

вентилски член (18) од првите и вторите
вентили (10), и секој преднапрегнат елемент

Carrickfergus Co. Antrim, BT38 7DR, GB and 96

содржи спирална пружина (22), и димензиите на

Mountsandel Road Coleraine, BT52 1TA, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

секоја спирална макара (22) се избрани
такашто спиралните макари (22) се намотуваат

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Erwin, Alexander

на границата на движењето од поврзаниот
вентилчски
член
(18),

(54) ВЕНТИЛСКИ СКЛОП
(57)
1
Вентилски склоп којшто содржи

се карактеризира со тоашто куќиштето (12) од
првиот вентил (10) содржи контролен вентил за

меѓусебно спротивни први и втори вентили (10),

прилагодување

секој од нив содржи куќиште (12) во коешто е
дефиниран премин (14), премините имаат, на

регулирање на протокот (30) на неговиот
периферен крај, проширувањето има ракав (46)

граничните краеви, внатрешни периферни
седишта (16) на којшто се поставени соодветни

за поврзување кон резервоар, и кадешто
спиралната макара (22) од првиот вентил

подвижни
вентилски
членови
(18),
соодветните вентилски членови (18) од првите

делува помеѓу страна на поврзаниот вентилски
член (18) и седиштето на макарата (50)

и вторите вентили се во зафат еден со друг

сместена внатре во преминот на првиот вентил

кога првите и вторите вентили (10) се заедно со
цел да ги изместат вентилските членови (18)

(10),
седиштето на макарата (50) се држи во место

надвор од своите соодветни седишта (16) за да
се отворат првите и вторите вентили (10), член

со помош на вентилското седиште (36) на
контролниот вентил за регулација на проток

за поврзување е присутен за држење во врска
на
првте
и
вторите
вентили
(10),

(30), вентилското седиште (36) отстранливо се
монтира внатре во преминот на првиот вентил

обезбедени се елементи за ограничување на

(10),

движењето на секој вентилски член (18) од
првите и вторите вентили (10) надвор од своите

отстранување на седиштето на макарата (50), и
спиралната пружина (22) на првиот вентил (10)

соодветни вентилски седишта (16) за да се
заштити спротивниот вентилски член (18) да

функционира независно од контролниот вентил
за
регулација
на
проток
(30).

биде поттурнат и да дојде во контакт со своето
соодветно вентилски седиште (16) кога првите

, има уште 6 патентни барања

(51) C 07D 231/54, C 07D 231/56, A 61K 31/416,
A 61P 9/00, A 61P 13/00, A 61P 5/00
(11) 7905
(21) 2015/471
Меѓународни патенти

(13) Т1
(22) 16/09/2015

за

да

на

проширувањето

овозможи

вметнување

и

и

(45) 31/03/2018
(30) 201161496657P 14/06/2011 US and
201161506349P 11/07/2011 US
(96) 07/06/2012 EP12727984.2
49 | С т р а н а
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кадешто

(97) 12/08/2015 EP2721009
(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

n
m

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

R1 и R2 се независно избрани од водород, CH3,
и
-CH2CH3;

(72) BELL, Michael, Gregory; MABRY, Thomas,
Edward; HOOGESTRAAT, Paul, J.; SHEN,

R3 е-CN, -F, -Cl, -CH3, -OCH3, или -CF3;
R4 е во секој случај независно избран од -F, -Cl,

Quanrong and ESCRIBANO, Ana, Maria

-Br,

(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛ
УПОТРЕБЛИВИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА

или негова фармацевтски прифатлива сол.

АЛДОСТЕРОН СИНТАЗА
(57)
1
Соединение

, има уште 12 патентни барања

со

формула:

е

0,
е

-CH3,

1,

или
или

1

-OCH3,

-CF3,

и

2;
2;

-CN;

(51) G 02B 6/00, A 61B 19/00, A 61F 9/007
(11) 7906
(13) Т1

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2015/478

(72) YADLOWSKY, Michael J.; PAPAC, Michael
James and LASSALAS, Bruno

(22) 17/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) 201161483224P 06/05/2011 US
(96) 30/04/2012 EP12721077.1

(54) ОСВЕТЛЕН МИКРОХИРУРШКИ
ИНСТРУМЕНТ КОЈ СОДРЖИ ОПТИЧКО

(97) 16/09/2015 EP2681596

ВЛАКНО, ЧИЈШТО ПОДАЛЕЧЕН КРАЈ ИМА

(73) Alcon Research, Ltd.
6201 South Freeway Fort Worth, TX 76134-

ФОРМА НА ЗАКОСЕНА ПРОПУСНА ГЛАВА
(57) , има уште патентни барања

2099, US

(51) B 65D 88/70
(11) 7907
(21) 2015/479

50 | С т р а н а

(13) Т1

(30) 0904929 14/10/2009 FR and 0904930
14/10/2009 FR

(22) 17/09/2015
(45) 31/03/2018

(96) 01/10/2010 EP10776761.8
(97) 02/09/2015 EP2488427
Меѓународни патенти
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(73) SOCIETE FINANCIERE DE GESTION

(54) АПАРАТ КОЈ СОДРЖИ НАЈМАЛКУ ЕДЕН

139-141 rue du Luxembourg 59100 Roubaix, FR

„ВОЗДУШЕН ПИШТОЛ-РАСПРСКУВАЧ“ СО

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

ДАЛЕЧИНСКА КОМАНДА
(57) , има уште патентни барања

(72) SIMOENS, Hervé

(51) C 07D 417/14, C 07D 513/04, C 07D 279/08,
C 07D 417/10, C 07D 417/12, A 61K 31/5415, A

или негова фармацевтски прифатлива
сол или негов солват, назначено со тоа, што

61K 31/542, A 61K 31/4439, A 61P 25/28, A 61P
43/00

Прстен A е C6-14 арил група што може да има 1
до 3 супституенти одбрани од супституент

(11) 7840

(13) Т1

група α, 5- до 6-члена хетероарил група што

(21) 2015/483

(22) 18/09/2015
(45) 31/03/2018

може да има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент група α или 9- до 10-члена бензо-

(30) 2008008680 18/01/2008 JP; 2008197204
31/07/2008 JP; 21939 18/01/2008 US and 85024

фузирана хетероциклична група што може да
има 1 до 3 супституенти одбрани од

31/07/2008 US
(96) 16/01/2009 EP09701914.5

супституент
група
α,
L е единечна врска, кислороден атом, формула

(97) 05/08/2015 EP2233474

-NReCO- (каде што Re е водороден атом или

(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo

C1-6 алкил група што може да има 1 до 3
супституенти одбрани од супституент група α),

112-8088, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

формула -NReSO2- (каде што Re е водороден
атом или C1-6 алкил група што може да има 1

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KANEKO, Toshihiko; TAKAISHI, Mamoru;

до 3 супституенти одбрани од супституент
група α), формула -NRe- (каде што Re е

TAKEDA, Kunitoshi; SUZUKI, Yuichi; MOTOKI,

водороден атом или C1-6 алкил група што може

Takafumi; ISHIDA, Tasuku; KITA, Yoichi;
YAMAMOTO, Noboru; KHAN, Afzal and

да има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент група α), C1-6 алкилен група што

DIMOPOULOS, Paschalis
(54) КОНДЕНЗИРАН

може да има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент група α, C2-6 алкенилен група што

АМИНОДИХИДРОТИАЗИН ДЕРИВАТ
(57) 1 Соединение претставено со формулата

може да има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент група α или C2-6 алинилен група

(I):

што може да има 1 до 3 супституенти одбрани
од
супституент
група
α,
Прстен B е C3-8 циклоалкил група што може да
има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент група α, C6-14 арил група што
може да има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент група α или 5- до 10-члена
хетероциклична група што може да има 1 до 3
супституенти одбрани од супституент група α,
X е метилен група што може да има 1 до 2

Меѓународни патенти
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супституенти одбрани од супституент група α,

халоген атом, хидрокси група, C1-6 алкил група

Y е единечна врска, -NRY- (каде што RY е

што може да има 1 до 3 супституенти одбрани

водороден атом, C1-6 алкил група што може да
има 1 до 3 супституенти одбрани од

од супституент група α, C1-6 алкокси група што
може да има 1 до 3 супституенти одбрани од

супституент група α, C1-6 алкилкарбонил група
што може да има 1 до 3 супституенти одбрани

супституент
група
α,
3до
10-члена
карбоциклична група што може да има 1 до 3

од супституент група α, C6-14 арилкарбонил
група што може да има 1 до 3 супституенти

супституенти одбрани од супституент група α
или 5- до 10-члена хетероциклична група што

одбрани

C1-6

може да има 1 до 3 супституенти одбрани од

алкилсулфонил група што може да има 1 до 3
супституенти одбрани од супституент група α,

супституент
група
α,
[супституент група α: водороден атом,

C6-14 арилсулфонил група што може да има 1
до 3 супституенти одбрани од супституент

халоген атом, хидрокси група, нитро група, C1-6
алкилтио група, C6-14 арил група, C6-14

група α, C6-14 арил група што може да има 1 до
3 супституенти одбрани од супституент група α

арилоксикарбонил група, C6-14 арилкарбонил
група, циано група, C3-8 циклоалкокси група,

или 5- до 10-члена хетероциклична група што

C3-8 циклоалкил група, C3-8 циклоалкилтио

може да има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент група α), или кислороден атом,

група, сулфониламино група (каде што
сулфониламино групата може да биде

Z е единечна врска, или C1-3 алкилен група
што може да има 1 до 3 супституенти одбрани

супституирана со C1-6 алкил група), C2-6
алкенил група што може да има 1 до 3

од
супституент
група
α,
R1 и R2 се секое независно водороден атом,

супституенти одбрани од супституент група β,
C2-6 алкинил група што може да има 1 до 3

C1-6 алкил група што може да има 1 до 3

супституенти одбрани од Супституент група β,

супституенти одбрани од супституент група α,
C1-6 алкилкарбонил група што може да има 1

карбамоил група што може да биде
супституирана со една или две C1-6 алкил

до 3 супституенти одбрани од супституент
група α, C6-14 арилкарбонил група што може да

групи, C1-6 алкокси група што може да има 1 до
3 супституенти одбрани од супституент група β,

има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент група α, C1-6 алкилсулфонил група

C1-6 алкил група што може да има 1 до 3
супституенти одбрани од супституент група β и

што може да има 1 до 3 супституенти одбрани

5- до 10-члена хетероциклична група што може

од супституент група α, C6-14 арилсулфонил
група што може да има 1 до 3 супституенти

да има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент
група
β,

одбрани од супституент група α, 3- до 10-члена
карбоциклична група што може да има 1 до 3

Супституент група β: халоген атом,
циано група, хидрокси група, C1-6 алкокси

супституенти одбрани од супституент група α
или 5- до 10-члена хетероциклична група што

група, C1-6 алкил група, C3-8 циклоалкил група
и
оксо
група].

од

супституент

група

α,

може да има 1 до 3 супституенти одбрани од
супституент
група
α,
и
R3, R4, R5 и R6 се независно водороден атом,
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Меѓународни патенти

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 9/00, A
61P 15/00
(11) 7841
(21) 2015/484

(13) Т1
(22) 18/09/2015

(45) 31/03/2018
(30) 10170413 22/07/2010 -- and 102010021637
26/05/2010 DE
(96) 24/05/2011 EP11722786.8
(97) 24/06/2015 EP2576548
(73) Adverio Pharma GmbH
Willy-Brandt-Platz 2 12529 Schönefeld, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) FOLLMANN, Markus; VON DEGENFELD,
Georges; HIRTH-DIETRICH, Claudia; SANDNER,
Peter; STASCH, Johannes-Peter; KNORR,
Andreas and HAHN, Michael
(54) УПОТРЕБАТА НА sGC СТИМУЛАТОРИ,
sGC АКТИВАТОРИ, САМИ И КОМБИНАЦИИ
СО PDE5 ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА
СИСТЕМСКА СКЛЕРОЗА (SSc)
(57) 1 Соединенија според формулите (1) до
(27)

Меѓународни патенти
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за употреба во спречувањето и/или третманот
на

системска

склероза

Меѓународни патенти

(SSc).

, има уште 17 патентни барања
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(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4188, A 61P 31/12

Evan S.; LAZERWITH, Scott E.; LIU, Qi;

(11) 7842

(13) Т1

MACKMAN, Richard; SAUGIER; Joseph H.;
TRENKLE, James D.; VIVIAN, RAndall W.;

(21) 2015/485

(22) 18/09/2015

SCHROEDER; Scott D.; WATKINS, William J.;

(45) 31/03/2018
(30) 177972P 13/05/2009 US; 224745P

KELLAR, Terry; SHENG, Xiaoning; CLARKE;
Michael O'Neil Hanrahan; CHOU, Chien-hung;

10/07/2009 US and 238760P 01/09/2009 US
(96) 12/05/2010 EP10720970.2

MCFADDEN, Ryan; MISH, Michael R.; METOBO,
Samuel E.; PHILLIPS, Barton W.;

(97) 19/08/2015 EP2430014
(73) Gilead Pharmasset LLC

VENKATARAMANI, Chandrasekar and KIM,
Chuong U.

Foster City, CA 94404, US

(54) АНТИВИРУСНИ СОЕДНИНАНИЈА

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

(57)

1

Hongyan; KIRSCHBERG, Thorstens A.; LIU,
Hongtae; LINK, John O.; MITCHELL, Michael L.;

или

негов

PARRISH, Jay P.; SQUIRES, Neil; SUN, Jianyu;
BACON, Elizabeth M.; CANALES, Eda; COTTELL,

, има уште 8 патентни барања

Соединение

со

формула:

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) JIN, Haolun; PYUN, Hyung-Jung; XU,
Lianhong; YANG, Zheng-Yu; TSE, Winston C.;
CHO, Aesop; GRAUPE, Michael; KATO, Darryl;
TAYLOR, James; DESAI, Manoj C.; GUO,
фармацевтски

прифатлив

сол.

Jeromy J.; HALCOMB, Randall L.; KRYGOWSKI,
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(51) A 61K 31/47, A 61K 31/513, A 61K 31/522, A
61K 31/5377, A 61K 47/24, A 61K 9/20, A 61K
9/24, A 61K 9/50, A 61P 31/18
(11) 7843
(13) Т1
(21) 2015/486

(22) 18/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) 150652P 06/02/2009 US
(96) 04/02/2010 EP10703766.5
(97) 29/07/2015 EP2393485

и понекогаш фармацевтски прифатлив носител;
и

(73) Gilead Sciences, Inc.
Foster City, CA 94404, US

b)

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

вториот

соединение

слој
со

се

состои

формула

од:
III:

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) OLIYAI, Reza; MENNING, Mark, M. and
KOZIARA, Joanna, M.
(54) ДВОСЛОЈНИ ТАБЛЕТИ КОИ СОДРЖАТ
ЕЛВИТЕГРАВИР, КОБИЦИСТАТ,
ЕМТРИЦИТАБИН ТЕНОФОВИР
(57) 1 Таблетата се состои од прв слој и втор
слој,

пришто;

и
сол

a)

првиот

соединение

лој

се

со

состои
формула

од

формула

IV:

од:
I:

и понекогаш фармацевтски прифатлив носител.
, има уште 19 патентни барања
и
соединение

со

Меѓународни патенти

формула

II:
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(51) C 07D 401/06, C 07D 401/10, C 07D 401/14,

при

A 61K 31/506, A 61P 7/06
(11) 7817

(13) Т1

R1 1 претставува група која што е претставена

(22) 18/09/2015
(45) 31/03/2018

со

(21) 2015/487

што,

следната

општа

формула

(1B)

:

(30) 2009242884 21/10/2009 JP
(96) 20/10/2010 EP10824975.6
(97) 26/08/2015 EP2492266
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
Toyko 103-8426, JP
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KURIBAYASHI, Takeshi; KUBOTA, Hideki;
TANAKA, Naoki; FUKUDA, Takeshi; TSUJI,
Takashi and GOTO, Riki
при

(54) 5-ХИДРОКСИПИРИМИДИН-4КАРБОКСАМИД ДЕРИВАТ

што,

(57) 1 Соединение кое што е претставено со
the

следната

општа

формула

(1)

:

R5 претставува водороден атом, халогенски
атом
или
C1-C6
алкил
група,
R6 претставува водороден атом, халогенски
атом, C1-C6 алкил група, карба¬мо-ил група,
C1-C6 алкилкарбамоил група, или (C1-C6
алкил)

(C1-C6

алкил)

кар¬ба-мо¬ил

група,

R7 претставува хидрокси C1-C6 алкил група
која што може да има 1 или 2 суп¬-ституенти
независно селектирани од супституентна група
62 | С т р а н а
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α, хидрокси¬ха¬ло C1-C6 алкил група која што

α, C2-C7 алканоиламино гру¬па која што може

може да има 1 или 2 супституенти независно

да има 1

селекти¬ра¬ни од супституентна група α, C1-C6
алкокси C1-C6 алкил група која што може да

селектирани од суп¬ституентна група α, C2-C7
алканоиламино C1-C6 алкил група која што

има 1 или 2 супституенти независно
селектирани од супститу-ент¬на група α, (C1-C6

може да има 1 или 2 супституен¬ти независно
селектирани од супституентна група α, или C2-

алкокси)карбонил група која што може да има 1
или 2 супституенти не¬за¬висно селектирани

C7 алканоилок¬си C1-C6 алкил група која што
може да има 1 или 2 супс¬ти¬туенти независно

од супституентна група α, C1-C6 алкок¬си C1-

селектирани

C6 алкокси C1-C6 алкил група која што може да
има 1 или 2 супституен¬ти независно

супституентна група α претставува група која
што се состои од оксо група, хид¬¬рок¬си

селекти¬ра¬ни од супституентна група α,
хидрокси C1-C6 алкокси група која што може да

група, амино група, карбокси група, карбамоил
група, C1-C6 ал¬кок¬си гру¬па, хало C1-C6

има 1 или 2 супституенти независно
селектирани од супституентна група α, C1-C6

алкокси група, C2-C7 алканоиламино група,
aхидрок¬сиимино група, и C1-C6 алкоксиимино

алкилкарбамоил група која што може да има 1

група,

или 2 супституенти неза¬вис¬но селектирани
од супституентна група α, (C1-C6 алкил) (C1-C6

V, W и Y, од кои секој независно, претставуваат
јаглероден атом кој што има 1 водороден атом

алкил) карба¬мо¬ил група која што може да
има 1 или 2 суп-ституенти независно

или
азотен
атом,
и
X претставува единечна врска, метилен, или

селекти¬ра¬ни од супституентна група α, C1-C6
алко-ксикарбамоил група која што може да има

етилен,
R2 претставува

1 или 2 супституенти независно селектирани од

метилсулфанил

супституентна група α, C1-C6 алкилкарбамоил
C1-C6 алкил група која што може да има 1 или

R3 претставува водороден атом или метил
група, фармаколошки прифатлив естер од тоа,

2 суп¬сти¬ту¬ен¬ти независно селектирани од
супституентна група α, (C1-C6 алкил) (C1-C6

или фармаколошки прифатлива сол од тоа.

алкил)карбамоил C1-C6 алкил група која што
може да има 1 или 2 суп¬ститу¬ен¬ти

или 2 супституенти независно

од

супституентна

C1-C3

алкил

група

група

група,

α,

или
и

, има уште 26 патентни барања

независно селектирани од супституентна група

(51) C 07D 221/00, C 07D 231/04, C 07D 223/04,

(97) 08/07/2015 EP1756063

C 07D 223/02
(11) 7917

(13) Т1

(73) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off

(22) 18/09/2015
(45) 31/03/2018

Wilmington
DE 19803, US

(21) 2015/488

(30) US20040569273P 07/05/2004 US;
US20040602051P 17/08/2004 US;

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

US20040602791P 19/08/2004 US and

(72) YAO, Wenqing; ZHUO, Jincong; ZHANG,

US20040638803P 22/12/2004 US
(96) 04/05/2005 EP05745656.8

Colin; METCALF, Brian; XU, Meizhong; HE,
Chunhong and QIAN, Ding-Quan

Меѓународни патенти
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(54) АМИДО СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА

хетероарил, хетероциклоалкил, CN, NO2, ORa,

УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ

SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb,

(57) 1 Соединение коешто има Формула Va

OC(O)NRcRd,
NRcRd,
NRcC(O)Rd,
NRcC(O)ORa, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb,
или
S(O)2NRcRd;
W, W’ и W" се секој, независно, отсутен, C1-6
алкиленил,
C2-6
алкениленил,
C2-6
алкиниленил, O, S, NRe, CO, CS, COO, CONRe,
OCONRe, SO, SO2, SONRe, или NReCONRf ;
кадешто споменатиот C1-6 алкиленил, C2-6
алкениленил, C2-6 алкиниленил се секој

или Vb:

опционално супституиран со 1, 2 или 3 хало,
OH, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкокси, амино, C14 алкиламино или C2-8 диалкиламино;
X, X’ и X" се секој, независно, отсутен, C1-8
алкиленил,

C2-8

алкениленил,

C2-8

алкиниленил, арил, циклоалкил, хетероарил,
хетероциклоалкил,
арилалкил,
циклоалкилалкил,
хетероциклоалкилалкил,
или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:

хетероарил
група;
Q1 е O, S, NH, CH2, CO, CS, SO, SO2, OCH2,
SCH2,

NHCH2,

CH2CH2,

CH=CH,

COCH2,

CONH, COO, SOCH2, SONH, SO2CH2, или
SO2NH;
Q2 е O, S, NH, CH2, CO, CS, SO, SO2, OCH2,
SCH2, NHCH2, CH2CH2, CH=CH, COCH2,
CONH, COO, SOCH2, SONH, SO2CH2, или
SO2NH;
Cy

e

арил,

хетероарил,

циклоалкил

или

хетероциклоалкил,
секој
опционално
супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 -W-X-Y-Z;
R1 и R2 заедно со C атом кон којшто тие се
сврзани формираат 3-, 4-, 5-, 6- или 7-член
циклоалкил група или 3-, 4-, 5-, 6- или 7-член
хетероциклоалкил група, секој опционално
супституиран

со

1,

2

или

3

R5;

R5 е хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-4 халоалкил, арил, циклоалкил,
64 | С т р а н а

циклоалкилалкенил,
хетероарилалкенил,
хетероциклоалкилалкенил,
арилалкинил,
циклоалкилалкинил,

прстен B е фузиран 5 или 6-член арил или

хетероарилалкил,
арилалкенил,

хетероарилалкинил,

хетероциклоалкилалкинил, секој од нив е
опционално супституиран со еден или повеќе
хало, CN, NO2, OH, C1-4 алкокси, C1-4
халоалкокси, амино, C1-4 алкиламино или C2-8
диалкиламино;
Y, Y’ и Y" се секој, независно, отсутен, C1-6
алкиленил,

C2-6

алкениленил,

C2-6

алкиниленил, O, S, NRe, CO, CS, COO, CONRe,
OCONRe, SO, SO2, SONRe, или NReCONRf,
кадешто споменатиот C1-6 алкиленил, C2-6
алкениленил, C2-6 алкиниленил се секој
опционално супституиран со 1, 2 или 3 хало,
OH, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкокси, амино, C14

алкиламино

или

C2-8

диалкиламино;

Z, Z’ и Z" се секој, независно, H, хало, оксо,
сулфидо, CN, NO2, OH, C1-4 алкокси, C1-4
халоалкокси, амино, C1-4 алкиламино или C2-8
диалкиламино, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил или
хетероциклоалкил, кадешто споменатиот C1-6
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алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил,

Re и Rf се секој, независно, H, C1-6 алкил, C1-6

циклоалкил, хетероарил или хетероциклоалкил

халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил,

е опционално супституиран со 1, 2 или 3 хало,
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4

циклоалкил, арилалкил, или циклоалкилалкил;
или Re и Rf заедно со N атом кон којшто тие се

халоалкил, арил, циклоалкил, хетероарил,
хетероциклоалкил, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb,

сврзани формира од 4-, 5-, 6- или 7-член
хетероциклоалкил
група;

C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd,
NRcRd, NRcC(O)Rd, NRcC(O)ORa, S(O)Rb,

q
v

е

0,

S(O)NRcRd,

r

е

0,

S(O)2Rb,

или

S(O)2NRcRd;

е

0
1

или
или

1;
2;

1

или

2;

кадешто два -W-X-Y-Z сврзани на истите атоми
опционално од 3-20 член циклоалкил или

s
е
0,
1
или
2;
и
сумата од r и s е 0, 1 или 2; и кадешто

хетероциклоалкил
група
опционално
се
супституирани со 1, 2 или 3 -W"-X"-Y"-Z";

"алкенил" се однесува на алкил група којашто
има една или повеќе двојни јаглерод –јаглерод

кадешто-W-X-Y-Z
кадешто-W’-X’-Y’-Z’

H;
H;

врски;
"алкинил" се однесува на алкил група којашто

H;

има еден или повеќе тројни јаглерод-јаглеродни

е

кадешто-W"-X"-Y"-Z"

е

друг
друг

од
од

е

друг

од

Ra е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6
алкенил, (C1-6 алкокси)-C1-6 алкил, C2-6

врски;
"циклоалкил" се однесува на не-ароматични

алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил или
хетероциклоалкил;

циклични јаглеводороди коишто вклучуваат
циклизирани алкил, алкенил и алкинил групи; и

Rb е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил,

"хетероциклоалкил" се однесуваат на неароматични хетероцикли коишто вклучуваат

хетероарил

хетероциклоалкил;

циклизирани алкил, алкенил и алкинил групи

Rc и Rd се секој, независно, H, C1-6 алкил, C1-6
халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил,

кадешто еден или повеќе прстени-коишто
формираат јаглеродни атоми е заменет со

циклоалкил, арилалкил, или циклоалкилалкил;
или Rc и Rd заедно со N атом кон којшто тие се

хетероатом какошто е O, N или S атом.

сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член
хетероциклоалкил
група;

, има уште 41 патентни барања

(51) C 07K 14/47, C 07K 16/18, C 12N 15/12, A

(74) Друштво за застапување од областа на

61K 38/00

индустриската сопственост ЖИВКО

или

(11) 7811
(21) 2015/490

(13) Т1
(22) 21/09/2015

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

(45) 31/03/2018
(30) 08008944 14/05/2008 -- and 53182P

(72) WEINSCHENK, Toni; LEWANDROWSKI,
Peter; STEVANOVIC, Stefan; GOUTTEFANGES,

14/05/2008 US
(96) 14/05/2009 EP09745570.3

Cécile and RAMMENSEE, Hans-Georg
(54) НОВИ И МОЌНИ ПЕПТИДИ НА MHC II

(97) 12/08/2015 EP2291395

КЛАСА ИЗВЕДЕНИ ОД СУРВИВИН

(73) Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE
Меѓународни патенти
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(57)

1

Пептид што се состои од секвенцата

SEQ

ID

No.

, има уште 12 патентни барања

3.

(51) A 01B 15/06
(11) 7812

(13) Т1

(10), при што носачот (10) има регион на
режење (14) со острица, и при што еден или

(21) 2015/491

(22) 21/09/2015

неколу

елементи

од

тврд

материјал

се

(45) 31/03/2018
(30) 102009029894 23/06/2009 DE

поставени во регионот на режење (14),
при што елементот од тврд материјал е

(96) 28/05/2010 EP10723577.2
(97) 19/08/2015 EP2445329

елемент за режење (20) кој што сочинува
најмалку еден дел од острицата и има дел за

(73) Betek GmbH & Co. KG
78733 Aichhalden, DE

зацврстување
што
се
карактеризира

(74) Друштво за застапување од областа на

делот за зацврстување во форма на ногарка

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(21) има контактна површина (21.1) во задниот
дел, спротивно од правецот на режење (V), при

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KRAEMER, Ulrich and SMEETS, Florian

што делот за зацврстување (21) е насочен во
правецот на режење (V), и при што во задниот

(54) АЛАТКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВА
(57) 1 Алатка за обработка на почвата за

дел има еден из¬да¬ден дел (22) кој што се
наоѓа на елементот за режење (20), кој што

земјоделска машина, посебно рало или врв со

лежи врз сло¬бод¬ната крајна површина од

гребло со носач (10) која што има преден дел
(11), заден дел (12) и издаден дел (14.1), кој

издадениот дел (14.1) со еден помошен дел
(22.1) со посредник од метален материјал.

со

тоа

(21),
што

што го формира слободниот крај на носачот
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, има уште 12 патентни барања

(51) H 01M 10/02, H 01M 10/052, H 01M 10/04
(11) 7844
(21) 2015/492

Beranovych 130

(13) Т1
(22) 21/09/2015

19900 Praha 9-Letnany, CZ
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(45) 31/03/2018

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(30) CZA 20100703 23/09/2010 CZ
(96) 20/09/2011 EP11779486.7

(72) PROCHAZKA (Jr.), Jan; PROCHAZKA (Sr.),
Jan; POLIVKA, Jaroslav and POSTLER, Jiri

(97) 05/08/2015 EP2619836
(73) HE3DA s.r.o.

(54) ЛИТИУМСКИ АКУМУЛАТОР
(57) , има уште патентни барања

(51) C 07B 59/00, C 07D 519/00, C 07D 487/04, A

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

61K 31/519, A 61P 35/00
(11) 7845

(13) Т1

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

(21) 2015/493

(22) 22/09/2015

(72) YANG, Fan; LAGU, Bharat; BRAIN,

(45) 31/03/2018
(30) 306248P 19/02/2010 US; 429372P

Christopher, Thomas; CHO, Young Shin;
GIRALDES, John, William; LEVELL, Julian;

03/01/2011 US and 429997P 05/01/2011 US
(96) 17/02/2011 EP11707115.9

LUZZIO, Michael; PEREZ, Lawrence, Blas and
WANG, Yaping

(97) 08/07/2015 EP2536730
(73) Novartis AG

(54) ПИРОЛОПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА
КАКО ИНХИБИТОРИ НА CDK4/6

Меѓународни патенти
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(57) 1 Соединение според формулата (I)

супституиран со еден супституент одбран од
групата составена од C1-6 алкил и OH; фенил
опционално супституиран со еден супституент
одбран од групата составена од C1-6 алкил,
C(CH3)2CN, и OH; пиперидинил опционално
супституиран со еден циклопропил или C1-6
алкил; тетрахидропиранил опционално
супституиран со еден циклопропил или C1-6
алкил; или бицикло[2.2.1]хептанил;
A е CH или N;
R11 е водород или C1-4 алкил;
L е врска, C(O), или S(O)2;
R2Y е

назначено со тоа, што:
R1 е C3-7 алкил; C4-7 циклоалкил опционално

68 | С т р а н а
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V е NH или CH2;

CD3; хало; оксо; C1-3 халоалкил; хидрокси;

X е O или CH2;

NH2; диметиламино; бензил; -C(O)-C1-3алкил

W е O или NH;
m и n се секое независно 1, 2, или 3 под услов

опционално супституиран со еден или два
супституенти секој независно одбран од групата

да m и n обете не се 3;
секое R2Y е опционално супституиран со еден

составена од NH2, -SCH3 и NHC(O)CH3; S(O)2-C1-4алкил; и пиролидинил-C(O)-;

до четири супституенти секој независно одбран
од групата составена од: C1-3 алкил

R4 е водород, деутериум, или C(R5)(R6)(R7); и
R5, R6, R7, R8, R9 и R10 се секое независно H

опционално супституиран со еден или два

или деутериум; или негова фармацевтски

супституенти секој независно одбран од групата
составена од хидрокси, NH2, и -S-C1-3 алкил;

прифатлива сол. , има уште 24 патентни
барања

(51) C 07B 57/00, C 07D 251/10

-

(11) 7846
(21) 2015/494

H;

(13) Т1
(22) 22/09/2015

- (C1-C20) алкил опционално супституиран од
халоген, (C1-C5) алкил, (C1-C5) алкокси или

(45) 31/03/2018

(C3-C8)

циклоалкил;

(30) 10306327 01/12/2010 -(96) 30/11/2011 EP11788512.9

- (C2-C20) алкилен опционално супституиран од
халоген, (C1-C5) алкил или (C1-C5) алкокси;

(97) 08/07/2015 EP2646422
(73) Poxel

- (C2-C20) алкин опционално супституиран од
халоген, (C1-C5) алкил или (C1-C5) алкокси;

200 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

- (C3-C8) циклоалкил опционално супституиран
од (C1-C5) алкил или (C1-C5) алкокси;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

- (C3-C8) хетероциклоалкил што носи еден или

(72) CRAVO, Daniel and HELMREICH, Matthias
(54) СЕПАРАЦИЈА НА ЕНАНТИОМЕРИ ОД

повеќе хетеро атоми одбрани од N, O и S и
опционално супституиран од (C1-C5) алкил или

ДЕРИВАТИ НА ТРИАЗИН КОРИСТЕЈЌИ
ВИНСКА КИСЕЛИНА

(C1-C5)
алкокси;
- (C6-C14) арилалкил (C1-C20) опционално

(57) 1 Постапка за сепарација на енантиомери
од деривати на триазин со формулата (I) долу:

супституиран од амино, хидроксил, тио,
халоген, (C1-C5) алкил, (C1-C5) алкокси, (C1C5) алкилтио, (C1-C5) алкиламино, (C6-C14)
арилокси, (C6-C14) арилалкокси (C1-C5), циано,
трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил
или
карбоксиетил;
- (C6-C14) арил опционално супституиран од

назначена
независно

со

тоа,

што:

R1, R2, R3 и R4 се одбрани
од
следниве
групи:

Меѓународни патенти

амино, хидроксил, тио, халоген, (C1-C5) алкил,
(C1-C5) алкокси, (C1-C5) алкилтио, (C1-C5)
алкиламино,

(C6-C14)

арилокси,

(C6-C14)

арилалкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил,
карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил;
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или

арилалкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил,

- (C5-C13) хетероарил што носи еден или

карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил;

повеќе хетеро атоми одбрани од N, O и S и
опционално супституиран од амино, хидроксил,

- (C3-C8) хетероциклоалкил што носи еден или
повеќе хетеро атоми одбрани од N, O и S и

тио, халоген, (C1-C5) алкил, (C1-C5) алкокси,
(C1-C5) алкилтио, (C1-C5) алкиламино, (C6-

опционално супституиран од амино, хидроксил,
тио, халоген, (C1-C5) алкил, (C1-C5) алкокси,

C14) арилокси, (C6-C14) арилалкокси (C1-C5),
циано,
трифлуорометил,
карбоксил,

(C1-C5) алкилтио, (C1-C5) алкиламино, (C6C14) арилокси, (C6-C14) арилалкокси (C1-C5),

карбоксиметил

циано,

или

карбоксиетил;

трифлуорометил,

карбоксил,

R1 и R2, од една страна, и R3 и R4, од друга
страна, можно е да формира со азотниот атом

карбоксиметил
или
карбоксиетил;
- (C6-C14) арил опционално супституиран од

на кој тие се прикачени n-член прстен (n помеѓу
3 и 8) што опционално содржи еден или повеќе

амино, хидроксил, тио, халоген, (C1-C5) алкил,
(C1-C5) алкокси, (C1-C5) алкилтио, (C1-C5)

хетеро атоми одбрани од N, O и S и можно е да
е супституиран од амино, хидроксил, тио,

алкиламино, (C6-C14) арилокси, (C6-C14)
арилалкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил,

халоген, (C1-C5) алкил, (C1-C5) алкокси, (C1-

карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил;

C5) алкилтио, (C1-C5) алкиламино, (C6-C14)
арилокси, (C6-C14) арилалкокси (C1-C5), циано,

- (C5-C13) хетероарил што носи еден или
повеќе хетеро атоми одбрани од N, O и S и

трифлуорометил,
или

карбоксиметил
карбоксиетил;

опционално супституиран од амино, хидроксил,
тио, халоген, (C1-C5) алкил, (C1-C5) алкокси,

R5
е
одбрано
од
следниве
групи:
- (C1-C20) алкил опционално супституиран од

(C1-C5) алкилтио, (C1-C5) алкиламино, (C6C14) арилокси, (C6-C14) арилалкокси (C1-C5),

амино, хидроксил, тио, халоген, (C1-C5) алкил,

циано,

(C1-C5) алкокси, (C1-C5) алкилтио, (C1-C5)
алкиламино, (C6-C14) арилокси, (C6-C14)

карбоксиметил
или
карбоксиетил;
- (C6-C14) арилалкил(C1-C5) опционално

арилалкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил,
карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил;

супституиран од амино, хидроксил, тио,
халоген, (C1-C5) алкил, (C1-C5) алкокси, (C1-

- (C2-C20) алкилен опционално супституиран од
амино, хидроксил, тио, халоген, (C1-C5) алкил,

C5) алкилтио, (C1-C5) алкиламино, (C6-C14)
арилокси, (C6-C14) арилалкокси (C1-C5), циано,

(C1-C5) алкокси, (C1-C5) алкилтио, (C1-C5)

трифлуорометил,

алкиламино, (C6-C14) арилокси, (C6-C14)
арилалкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил,

или
или

карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил;
- (C2-C20) алкин опционално супституиран од

што
ги
содржи
следниве
чекори:
- чекор 1: формирање на диастереоизомерна

амино, хидроксил, тио, халоген, (C1-C5) алкил,
(C1-C5) алкокси, (C1-C5) алкилтио, (C1-C5)

сол на тартрат од дериватот на триазин со
реакција на сол на дериватот на триазин со

алкиламино,

единечен енантиомер на винска киселина,

карбоксил,

(C6-C14)

арилокси,

(C6-C14)

трифлуорометил,

карбоксил,
нивна

карбоксил,

карбоксиметил
карбоксиетил,
сол,

арилалкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил,
карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил;

чекор
2:
сепарација
диастереоизомери на солта

- (C3-C8) циклоалкил опционално супституиран
од амино, хидроксил, тио, халоген, (C1-C5)

- чекор 3: трансформација на барем еден
изолиран диастереоизомер на солта на тартрат

алкил, (C1-C5) алкокси, (C1-C5) алкилтио, (C1C5) алкиламино, (C6-C14) арилокси, (C6-C14)

во
друга
сол,
и
- чекор 4: обновување на солта на триазин
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во

чекор

3.

, има уште 12 патентни барања

(51) C 07K 14/435, C 12P 21/06, C 12P 21/04, A

(72) DIEM, Michael and O'NEIL, Karen

61K 39/00, A 61K 38/00
(11) 7847

(13) Т1

(54) ИНСУЛИН-СЛИЧЕН ФАКТОР НА РАСТ 1
РЕЦЕПТОР ВРЗУВАЧКИ ПЕПТИДИ

(22) 23/09/2015
(45) 31/03/2018

(57) 1 Изолиран полипептид којшто содржи
полипептид
којшто
ја
има
секвенцата

(21) 2015/495

(30) US20100348937P 27/05/2010 US
(96) 25/05/2011 EP11787324.0

прикажана во
споменатиот

SEQ

ID NOs:1-13,
полипептид

(97) 15/07/2015 EP2575846

(a)

(73) Janssen Biotech, Inc.
800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044,

(b) трансцитозирано
клетки.

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

, има уште 11 патентни барања

врзување

кадешто
може:

за

IGF1R;

преку

ендотелијални

и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) C 12N 9/40, C 12N 9/38, A 61K 38/47, A 61P

(96) 21/06/2012 EP12172907.3

1/04
(11) 7848

(13) Т1

(97) 16/09/2015 EP2537528
(73) Alfasigma S.p.A.

(22) 23/09/2015
(45) 31/03/2018

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2015/496

(30) IT2011MI01154 24/06/2011 IT
Меѓународни патенти

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
71 | С т р а н а
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(72) Zanarotti, Alessandro; Brunetti, Gabriele and

галактозидаза,

Cecchetti, Sergio

галактозидаза е во опсег од 75 и 2400 GalU и

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО
СОДРЖАТ БЕТА- И АЛФА-ГАЛАКТОЗИДАЗА

содржината на β-галактозидаза е во опсег од
2500 до 12500 LactU, во формата на дозирана

И НИВНА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА

единица
и
прифатлив

БОЛЕСТ
(57) 1 Фармацевтски или хранливи состави

, има уште 1 патентни барања

коишто

содржат

α-галактозидаза

и

(21) 2015/497

содржината

барем
еден
екципиенси

на

α-

фармацевтски
или
носач.

β-

(51) H 01L 21/768, H 01L 21/288, H 05K 3/18, H
05K 3/38, H 05K 3/10
(11) 7849

кадешто

(13) Т1
(22) 24/09/2015
(45) 31/03/2018

етапи

редоследно:
се активира најмалку дел од
супстратна
површина;

непроводна

се нанесува магнетно поле врз
површината;

(30) 201161525662P 19/08/2011 US;
201161568736P 09/12/2011 US and

се
поставува
компатибилно
соединение од метал врз најмалку дел од

201213403797 23/02/2012 US

активираната

област

на

магнетното поле се отстранува;
компатибилното соединение од

(96) 16/08/2012 EP12790696.4
(97) 24/06/2015 EP2745658
(73) Earthone Circuit Technologies
Corporation

метал се
зрачење;

2236 Rutherford Road Suite 119 Carlsbad, CA
92008, US

метал

изложува

се

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

на

електромагнетно

компатибилното соединение од
редуцира
до прост
метал;
нередуцираната

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) WISMANN, William

компатибилно
отстранува

(54) МЕТОДА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ПРОВОДНА СЛИКА ВРЗ НЕПРОВОДНА

соединение
од

количина
од

проводен

врз површина, која опфаќа изведба на следните

, има уште 15 патентни барања

(51) F 16L 55/10

(96) 25/10/2011 EP11782574.5

на

метал се
површината;

површината
се
врз површината се

ПОВРШИНА
(57) 1 Метода за формирање на проводен слој

(11) 7850
(21) 2015/498

површината;

суши;
нанесува
материјал.

(13) Т1
(22) 24/09/2015

(97) 08/07/2015 EP2649359
(73) MIB ITALIANA S.p.A.

(45) 31/03/2018

Via Garibaldi 6 35020 Casalserugo (PD), IT

(30)
72 | С т р а н а
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кочење сместен во втората комора (18) на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

уредот заради сопирање на движењето на

(72) BORMIOLI, Lorenzo
(54) УРЕД ЗА АВТОМАТСКО ЗАТВОРАЊЕ НА

лизгачкото тело (13) во насока на затворање на
споменатиот сектор на вентилот (6-7) и уред за

КОНТРОЛНИ ВЕНТИЛИ КАЈ ОДВОЕНИ
ЕДИНИЦИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА

флуидно-динамичка комуникација (19, 20, 21)
помеѓу споменатите комори (14, 18) за да се

ФЛЕКСИБИЛНИ ЦЕВКИ
(57) 1 Уред за автоматско затворање на

дозволи контролиран трансфер на флуидот за
сопирање од втората комора (18) кон првата

контролен вентил кај одделни единици за

комора

поврзување
на
флексибилни
цевки,
споменатиот вентил е формиран од ратациони

лизгачкото тело (14) во насока на затворање на
споменатиот сектор на вентилот (6-7), се

сектори (6-7) на повратниот контролен вентил
(5), лизгачко тело (13) коешто делува на

карактеризира со тоашто споменатиот уред за
флуидна динамичка комуникација (19, 20, 21)

споменатиот сектор на вентилот (6-7) за да
причини негова роатица со цел затворање и

содржи малa цевка за премин (19) со проширен
дел (20) и кертриџ којшто е вметнат во

отворање, еластичен уред (17) сместен во прва

проширениот

комора (14) на уредот за да го активира
лизгачкото тело (13) во насока погодна за

цилиндричен дел (22) и изжлебен дел (23)
обезбеден со надворежни жлебови (24).

создавање на ротација со цел затворање на
споменатиот сектор на вентилот (6-7), флуид за

, има уште 1 патентни барања

(51) H 02G 1/12

(21) 2015/499

(11) 7851

Меѓународни патенти

(13) Т1

(14)

за

време

дел

на

(20),

движењето

кертриџот

на

има

(22) 24/09/2015
(45) 31/03/2018
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(30)

на топлина со цел да ја испари или термално

(96) 14/02/2012 EP12704408.9

да ја отстрани навлаката од жиците и/или

(97) 09/09/2015 EP2676345
(73) Wobben Properties GmbH

профилите, којашто е од внатрешната страна
на приемниот дел (20), при што направата се

Dreekamp 5 26605 Aurich, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

карактеризира со тоа што барем една секција
од цревото (1), коешто е конектирано со

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MARYNIAK, Bernd; SAATHOFF, Timo;

приемниот
испарената

FLEISCHER, Mirko; CLAAssEN, Thorsten and

навлака

WAGENAAR, Carsten
(54) УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ИНДУКТИВНО

регионот на приемниот дел (20), од цревото под
компримиран воздух (2) за снабдување со

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ИЗОЛАЦИЈА ОД ЖИЦИ
И/ИЛИ ПРОФИЛИ

компримиран воздух на приемниот дел (20) со
цел да се ладат загреаните краеви на жиците

(57)
1
Направата за отстранување на
изолација од жици и/или профили со обоени

и/или профилите и да се отстранат остатоците
од навлаките во регионот на приемниот дел

или

пластични

навлаки,

којашто

од

дел (20) за всисување на
или
термално
отстранетата
жиците

и/или

профилите

во

поседува

(20), при што редукционите единици се така

приемен дел (20) за прифаќање на краевите на
жицата и/или профилот, коишто имаат

изведени за да можат да се воведат во
приемниот дел (20) со цел да се намали

изолација за отстранување, на барем една
индукциона намотка (10)
во регионот на

внатрешниот дијаметар на приемниот дел.
, има уште 3 патентни барања

приемниот дел (20) за индуктивно производство

(51) F 16K 1/18, F 16L 55/10, F 16L 23/036

74 | С т р а н а

(11) 7852

(13) Т1
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(22) 24/09/2015

(57) 1 Контролен вентил (5, 5’) на единица за

(45) 31/03/2018

поврзување на флексибилни цевки, којшто

(30)
(96) 25/10/2011 EP11773737.9

содржи множество на сектори обликувани како
исечоци или цветен лист (6-7, 6’-7’) вртливо

(97) 01/07/2015 EP2649358
(73) MIB ITALIANA S.p.A.

помеѓу комплетно отворена позиција,
карактеризира со тоашто множеството

Via Garibaldi 6 35020 Casalserugo (PD), IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ротациони сектори (6-7, 6’-7’) содржи најмалку
две серии на ротациони сектори со различен

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

облик и димензии изложени на алтернативен

(72) BORMIOLI, Lorenzo
(54) КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ ЗА ОДВОЕНА

начин по
единицата

ЕДИНИЦА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА
ФЛЕКСИБИЛНИ ЦЕВКИ

, има уште 3 патентни барања

(51) C 12N 9/42

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

должина

на
за

се
на

периферијата на
поврзување.

(13) Т1
(22) 24/09/2015

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(45) 31/03/2018
(30)

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Reisinger, Christoph, Dr.; Brück, Thomas,

(96) 11/02/2010 EP10153355.2

Dr.; Koltermann, André, Dr.; Gerlach, Jochen, Dr.;

(97) 15/07/2015 EP2357227
(73) Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG

Unterstrasser, Isabel; Röcher, Lutz; Rarbach,
Markus, Dr.; Claren, Jörg, Dr.; Kohl, Andreas, Dr.;

Lenbachplatz 6 80333 München, DE

Pieck, Jan, Carsten, Dr. and Schlosser, Dominik

(11) 7886
(21) 2015/501

Меѓународни патенти
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(54) ОПТИМИЗИРАНИ ЕНЗИМИ НА

идентичност на секвенцата кон SEQ ID NO: 2,

ЦЕЛУЛАЗА

каде амино киселинскиот остаток на позиција

(57) 1 Полипептид со целобиохидролазна
активност, каде полипептидот е составен од

Q1 од SEQ ID NO: 2 е модифициран со
супституција
или
делеција.

амино киселинска секвенца со најмалку 85%

, има уште 13 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395
(11) 7882
(13) Т1

(54) АНТИ-FGFR3 И МЕТОДИ НА УПОТРЕБА
НА ИСТИТЕ

(21) 2015/502

(57) 1 Изолирано анти-FGFR3 антагонист
антитело, кадешто антителото содржи HVR-L1

(22) 25/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) US20090163222P 25/03/2009 US
(96) 24/03/2010 EP10722819.9

кое содржи секвенца RASQDVDTSLA (SEQ ID
NO:87), HVR-L2 кое содржи секвенца SASFLYS

(97) 15/07/2015 EP2411414

(SEQ ID NO:88), HVR-L3 кое содржи секвенца

(73) Genentech, Inc.
1 DNA Way South San Francisco, CA 94080, US

QQSTGHPQT (SEQ ID NO:89), HVR-H1 кое
содржи секвенца GFTFTSTGIS (SEQ ID NO:84),

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

HVR-H2
кое
содржи
секвенца
GRIYPTSGSTNYADSVKG (SEQ ID NO:85), и

(72) WU, Yan; ASHKENAZI, Avi; QING, Jing and
WIESMANN, Christian

HVR-H3
кое
содржи
секвенца
ARTYGIYDLYVDYTEYVMDY (SEQ ID NO:86).
, има уште 20 патентни барања
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(51) C 07D 279/06, A 61K 31/541, A 61P 25/28
(11) 7881
(21) 2015/503

(57) 1 Соединение со Формула I:

(13) Т1
(22) 25/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) US20080049881P 02/05/2008 US
(96) 15/04/2009 EP09739419.1
(97) 19/08/2015 EP2297120
(73) Eli Lilly & Company
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) AUDIA, James, Edmund; MERGOTT, Dustin,
James; SHEEHAN, Scott, Martin and WATSON,
Brian, Morgan
(54) АМИНОДИХИДРОТИАЗИН ДЕРИВАТИ
КАКО ВАСЕ ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

кадешто
n e 0, 1 или 2;
R1 e пиримидинил, пиразинил опционално
супституиран со хлоро или флуоро или
пиридинил опционално супституиран со еден
или два супституенти секој независно избран од
хлоро, флуоро и C1-C3 алкокси;
R2 е во секој случај независно избран од хлоро
или флуоро;

Меѓународни патенти
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R3 е водород или C1-C4 алкил опционално

или негова фармацевтски прифатлива сол.

супституиран со хидрокси и
R4 е водород или C1-C3 алкил;

, има уште 9 патентни барања

(51) E 05F 1/12, E 05F 3/20, E 05F 3/12
(11) 7879
(13) Т1

елемент (10) и подвижниот елемент (11) опваќа
најмалку една работна комора (20) која ја

(21) 2015/504

дефинира споменатата втората надолжна оска
(X) за лизгачко сместување на споменатиот

(22) 28/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) IT2012VI00254 04/10/2012 IT and
IT2012VI00255 04/10/2012 IT

најмалку еден лизгач (30, 60), вториот споменат
фиксен елемент (10) и подвижен елемент (11)

(96) 04/10/2013 EP13792483.3

кој

(97) 05/08/2015 EP2785943
(73) In & Tec S.r.l.

споменатата прва оска (X), при што
споменатиот зглоб (50) и споменатиот најмалку

Via Guglielmo Oberdan 1/A 25128 Brescia, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

еден лизгач (30, 60) се меѓусебно споени така
да ротацијата на подвижниот елемент (11)

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BACCHETTI, Luciano

околу споменатата прва оска (X) одговара на
најмалку делумно лизгање на најмалку еден

(54) ШАРKА ЗА ВРАТА. КАПАЦИ И СЛИЧНО

лизгач (30, 60) долж споменатата втора оска (X)

(57) 1 Шарка за ротационо поместување и/или
контрола во текот на затварањето и/или

и
обратно;
каде најмалку една работна комора (20) опфаќа

отворањето на затварачки елемент (D),како
што се врата, капаци или слично, прицврстена

работен флуид кој делува на споменатиот
најмалку еден лизгач (30, 60) за хидраулично

на стационирана носечка конструкција (S), како
што е ѕид или рамка, каде шарката вклучува:

контрадејство, при што споменатиот најмалку
еден лизгач (30, 60) кој вклучува клипен член

елемент

кој

ја

дефинира

стационирана
носечка
конструкција
(S);
- подвижен елемент (11) прицврстен за

(20) на најмалку еден прв и најмалку еден втор
одделок (23, 24) со променлива зафатнина кои

затварачки елемент (D), при што споменатиот
подвижен елемент (11) и споменатиот фиксен

се во флуидна врска и посакувано соседна, при
што споменатиот клипен член (30) опфаќа

елемент (10) се меѓусебно споени така да
ротираат околу првата надолжна оска (X)

поминувачки отвор (31) кој ги става во флуидна
врска споменатиот прв одделок и споменатиот

помеѓу отворената положба и затворената

втор одделок (23, 24) со промеливи зафатнини

положба;
- најмалку еден лизгач (30, 60) подвижен долж

и вентилски склоп (32) кој е во интеракција со
споменатиот отвор (31) како би се овозможило

оската (X) помеѓу првата положба на крајот на
ходот, кој одговара на една од споменатите

поминување на работниот флуид помеѓу
споменатиот прв одделок (23) и споменатиот

отворена и затворена положба, и втората
положба на крајот на ходот, кој одговара на

втор одделок (24) во текот на едно отварање
или затварање на затварачкиот елемент (D) и

вториот од споменатите отворена и затворена

како би се спречил неговиот повратен тек во

положба;
при што

текот на второто отварање или затварање на
истиот затварачки елемент (D), хидраулично
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прицврстен

(50)

(30) погоден да да ја раздели работната комора

еден

(10)

зглоб

на

-

фиксен

опфаќа

споменатите

фиксниот
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коло (100) кое е изведено за овозможување на

каде

помин на работниот флуид помеѓу споменатиот

регулирачки

прв одделок (23) и споменатиот втор одделок
(24) во текот на второто од отварањата или

споменатиот најмалку еден канал (107) така да
споменатите трета и четврта оска (X', X") се

затварањата на затварачкиот елемент (D);
каде споменатото хидраулично коло (100)

суштински паралелни
поклопуваат,

вклучува најмалку еден канал (107) екстерен во
однос на споменатата работна комора (20) која

назначена со тоа, што надворешната површина
(134) на споменатиот најмалку еден прв

ја

суштински

регулирачки член (130) вклучува најмалку еден

паралелна во однос на споменатата втора оска
(X), при што споменатиот канал (107) има

прв дел (234') свртен кон споменатиот прв
отвор (101) и најамалку еден втор дел (234")

најмалку еден прв отвор (101) во споменатиот
прв одделок (23) и најмалку еден втор отвор

свртен кон споменатиот втор отвор (106), каде
споменатиот најмалку еден прв регулирачки

(106) во споменатиот втор одделок (24) кој е
близок на споменатиот прв отвор (101), каде

член (130) понатаму вклучува најмалку еден
оперативен крај (131) со кој од надвор се

споменатиот канал (107) понатаму вклучува

управува од страна на корисникот поради

трет отвор ( 102) во споменатиот втор одделок
(24) кој е оддалечен од споменатиот прв отвор

предизвикување на ротација на споменатата
шипка (132) околу споменатата четврта оска

(101);
каде споменатиот клипен член (30) е во

(X") помеѓу работната положба во која
споменатиот најмалку еден втор дел (234") на

просторен однос со споменатите втор и трет
отвор (106, 102) на споменатото коло (100) така

надворешната површина (134) истиот најмалку
еден прв регулирачки член (130) селективно го

да остане флуидно одвоен од споменатиот трет

спречува споменатиот втор отвор (106) и

отвор (102) во текот на целиот ход на клипниот
член (30) и така да остане флуидно споен со

положба на мирување во кој се тој отвор и
споменатиот канал (107) во меѓусебна

споменатиот втор отвор (106) во текот на
првиот дел на ходот и да остане флуидно

флуидна комуникациа, при што е споменатиот
најмалку еден прв дел (234') на надворешната

раздвоен од него во текот на вториот дел од
споменатиот
ход;

површина (134) на споменатиот најмалку еден
прв регулирачки член (130) изведен и/или

каде понатаму е изведен најмалку еден прв

димензиониран така да се споменатиот прв

регулирачки член (130) за регулирање на
протокот на споменатиот работен флуид помеѓу

отвор (101) и споменатиот трет отвор (102)
секогаш во меѓусебна флуидна комуникациа

првиот одделок (23) и споменатиот втор
одделок (24), при што споменатиот најмалку

низ споменатиот канал (107) без обзир дали е
шипката (132) во положба на мирување или во

едниот прв регулирачки член (130) кој вклучува
шипка ( 132) ја дефинира четвртата надолжна

работна

оска (X") која има надворешна површина (134)

, има уште 14 патентни барања

дефинира

третата

оска

(X')

споменатиот
член

најмалку
(130)

е

или

еден

прв

вметнат

во

меѓусебно

се

положба.

свртена кон споменатиот прв отвор (101), и
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(51) G 01N 33/68
(11) 7853
(21) 2015/505

(13) Т1

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА АНТИЛЕК АНТИТЕЛА

(22) 28/09/2015
(45) 31/03/2018

(57) 1 Постапка за имуно-детекција на антилек антитела (ADA) во примерок, каде лекот е

(30) EP20100305455 29/04/2010 -- and

терапевтско антитело насочено против целниот

US20100329201P 29/04/2010 US
(96) 28/04/2011 EP11716417.8

антиген,
при
што
постапката
опфаќа:
a) проверка на присуството на антигенот во

(97) 01/07/2015 EP2564202
(73) Theradiag SA

примерокот;
b) ако е

14 rue Ambroise Croizat 77183 CroissyBeaubourg, FR

антигенот
во
c) имуно-детекција

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

количината на споменатиот ADA во наведениот

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PARUSSINI, Ermis and NOGUIER,

примерок.

Guillaume

, има уште 12 патентни барања
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присутен,
на
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на

примерокот;
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и
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(а) обезбедување на струганици од дрво, а
потоа

(51) E 04B 1/94, B 27M 1/02, B 27N 9/00
(11) 7878
(13) Т1
(21) 2015/508

(22) 29/09/2015
(45) 31/03/2018

- мерење дали обезбедените струганици ја

(30)

имаат потребната влажност од 5% до 25%,

(96) 20/04/2011 EP11721654.9
(97) 01/07/2015 EP2699395

особено
помеѓу 5%
и 20%,
особено
препорачливо помеѓу 8% и 20%, и потоа

(73) Griem, John
Ryvangs Allé 52 2900 Hellerup, DK

- зголемување на влажноста на струганиците
доколку мерењата утврдат влажнот пониска од

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

бараната,
или
пак
струганиците, доколку

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

влажност

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Griem, John

(б) натопување на струганиците од дрво во
воден раствор од пламен retardant хемиски

(54) МЕТОД НА ПРОИЗВОДСТВО НА
ОГНООТПОРНИ ТАБЛИ ОД СТРУГАНИЦИ ОД

состав,
(в) одделување на струганиците од дрво едни

ДРВО
(57)

од
други,
(г) сушење на струганиците од дрво во еден

1

Постапка

за

производство

огноотпорна табла од струганици од

на

дрво,

методот кој се состои од следните чекори
според
дадениот
редослед:

повисока

пресушување
на
мерењата утврдат
од

бараната.

дел,
(д) нанесување лепило на струганиците од
дрво,
и
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(ѓ) формирање на плоча од струганиците со
однапред

утврдена

форма.

(51) A 61K 9/00, A 61K 31/437

, има уште 14 патентни барања

(57)

(11) 7876

(13) Т1

(21) 2015/509

(22) 29/09/2015
(45) 31/03/2018

(a)

1

Фармацевтски состав којшто содржи:
рифаксимин гранули коишто содржат:

(30) IT2011BO00461 29/07/2011 IT
(96) 26/07/2012 EP12761650.6

рифаксимин во износ од 2.5 mg до 200 mg и
еден или повеќе интрагрануларни ексципиенси

(97) 09/09/2015 EP2736488
(73) Alfasigma S.p.A.

вклучувајќи

Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

и

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

(b)
еден
ексципиенси

(72) MAFFEI, Paola; LAURO, Vittoria; VISCOMI,
Giuseppe, Claudio; CALANNI, Fiorella; VITALI,

разградувач
кадешто
споменатиот
екстрагрануларен разградувач е избран од

Beatrice and CRUCIANI, Federica
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО

кросповидон, калциум силикат и нивна смеса;

СОДРЖАТ РИФАКСИМИН, ПОСТАПКИ ЗА

во форма на вагинална таблета, опционално

НИВНА ПОДГОТОВКА И НИВНА УПОТРЕБА
ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ВАГИНАЛНИ

обложена

ИНФЕКЦИИ

, има уште 17 патентни барања

(51) G 09F 15/02, B 42C 7/00, B 42C 9/00, B 42D
3/00, B 42F 13/00

(21) 2015/510

(11) 7854
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(13) Т1

најмалку

или повеќе
вклучувајќи

со

филм

еден

врзувач

екстрагрануларни
најмалку
еден

за

обложување.

(22) 29/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) BE20110000357 14/06/2011 BE
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(96) 11/06/2012 EP12731665.1

полупроизвод, којшто е примарно рамен и

(97) 26/08/2015 EP2720879

примарно формиран со потпирач (2), којшто е

(73) Unibind Limited
Margarita House 15, Them. Dervis Street 136

формиран со или составен од еден или повеќе
рамни листови и корица (5), којашто е

Nicosia, CY
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

фиксирана преку или околу листот или
листовите (4), кадешто на една страна

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PELEMAN, Guido

потпирачот (2) е поставен слој од топлорастопен адхезив (7), за фиксирање на крајната

(54) ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

корица (12) или постер или нешто слично на

ПАПКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ИЛИ ТАБЛА ЗА
ОГЛАСУВАЊЕ И ПОСТАПКА КОЈА КОРИСТИ

назначената страна од потпирачот (2), се
карактеризира со тоа што слојот од топло-

ВАКОВ ЕЛЕМЕНТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА
ПАПКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ИЛИ ТАБЛА ЗА

растопениот адхезив се протега до растојание
(D) од рабовите (8) на потпирачот (2).

ОГЛАСУВАЊЕ
(57) 1 Елемент за производство на папка за

, има уште 20 патентни барања

поврзување (19) или за производство на табла
за огласување, кадешто елементот

(1) е

(51) H 01R 103/00, H 01R 13/639, H 01R 24/78, H

(30) GB20080016594 11/09/2008 GB

01R 13/74, H 01R 13/652

(96) 10/09/2009 EP09787171,9

(11) 7855
(21) 2015/511

(13) Т1
(22) 29/09/2015

(97) 19/08/2015 EP2321879
(73) Scolmore (International) Limited

(45) 31/03/2018
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1 Scolmore Park Landsberg Lichfield Road

(2), каналот за вметнување на утикач (4) и

Industrial Estate Tamworth

панелот (6) делат заедничко основно тело (5), и

B79 7XB, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

делот за стартување (60) е мануелно достапен
на споменатиот панел (6) и делот за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) VASS, Richard Anthony

поврзување
стартување

(54) АПАРАТУРА НА ЕЛЕКТРИЧЕН
ПРИКЛУЧОК ЗА ПОВРЗУВАЊЕ

заклучување (12), и делот за поврзување
вклучува на спротивните страни од каналот за

1

(57)

Електричен

приклучок

(1)

за

се издолжува од делот
(60)
кон
механизмот

вметнување

на

утикач

за
за

(4)

остварување на електрично поврзување со
утикач,
електричниот
приклучок
содржи:

прв дел (56) лоциран во внатрешноста на
панелот (6) од електричниот приклучок (1) и

- дел за поврзување со приклучокот (2), делот

втор дел (30) лоциран во внатрешноста на
делот за поврзување со приклучокот (2) од

за поврзување со приклучокот има завршна
страна (11) и завршната страна има множество

електричниот приклучок (1), споменатиот прв
дел е лост (56) кој завршува во делот за

на

на

стартување (60), се карактеризира со тоашто

соодветните пинови на линискиот утикач;
- канал за вметнување на утикач (4), каналот за

вдлабнувања

(10,

10’)

за

прием

делот за поврзување е одвоен од каналот за
вметнување на утикач со ѕид во главното тело,

вметнување на утикачот се издолжува околу
делот за поврзување со приклучокот (2);

имено основен ѕид (52) од споменатиот канал и
два
спротивни
странични
зидови
на

- панел (6), панелот дефинира рамнина и се
издолжува околу каналот за вметнување на

споротивните страни од споменатиот канал
такашто делот за поврзување се издолжува

утикач

околу

(4);

споменатите

на

делот

стартување
заклучување

утикачот за да се оневозможи споменатиот
утикач да биде изваден од најмалку една

се издолжува кон надвор од делот за
стартување во прва насока трансверзална на

вдлабнатина
(10,
10’),
механизмот
за
заклучување (12) е обезбеден во внатрешноста

рамнината на панелот (6) и вториот дел (30) се
издолжува во втор правец спротивен на првиот

на делот за поврзување со приклучокот (2);

правец кон механизмот за заклучување (12),

- ослободувачки механизам за ослободување
на механизмот за заклучувањеa (12) за да се

поставеноста е таква што делот за стартување
(60), кога мануелно ќе се поттурне, го

дозволи споменатиот пин да биде изваден од
споменатото вдлабнување (10), механизмот за

предизвикува лостот (56) и вториот дел (30)
двата да се лизгаат во параалелен правец

ослобдување вклучува дел за стартување (60)
и поврзувачки дел кој го поврзува делот за

спротивно на оние од споменатите странични
зидови за да го раздвојат механизмот за

стартување (60) со механизмот за заклучување

заклучување

(12);
кадешто делот за поврзување со приклучокот

, има уште 7 патентни барања

(12)

кон
механизмот
и првиот дел

за

- механизам за заклучување (12) којшто, при
употреба, се допира со вметнатите пинови на
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(60)
(12),

зидови

од

пинот

на

за
(56)

утикачот.
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00
(11) 7856
(21) 2015/512

(57)

1

Соединение избрано од Формула I:

(13) Т1
(22) 29/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) US20080052926P 13/05/2008 US
(96) 13/05/2009 EP09747404.3
(97) 12/08/2015 EP2307409
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WANG, Bin; WALLACE, Eli, M.; LE
HUEROU, Yvan; BLAKE, James, F.;
GUNWARDANA, Indrani, W.; MOHR, Peter, J.;
CHICARELLI, Mark and LYON, Michael
(54) ПИРОЛОПИРИДИНИ КАКО КИНАЗНИ
ИНХИБИТОРИ

и

стереоизомери,

таутомери

и

негови

фармацевтски прифатливи соли, кадешто:
A е избран од директна врска или CRaRb;
R1 е избран од водород, халоген, CN, C1-C6
алкил, C1-C6 алкенил, -O(C1-C6 алкил), -S(C1C6 алкил), C3-C6 циклоалкил, 4 до 6 член
хетероцикличен, фенил, и 5 или 6 член
хетероарил, кадешто алкилите, алкенил,
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циклоалкил,

или

A е CRaRb, Ra и Rb се водород, и R3 и R5

хетероарил се опционално супституиран со

хетероцикличен,

заедно со атомите кон којшто тие се сврзани

една или повеќе групи избрани од халоген, CN,
CF3, C1-C3 алкил, -O(C1-C3 алкил), и NRcRd;

формираат
5
или
6
член
прстен;
R6 е избран од водород, F, OH, -OCH3, C1-C3

R2 е избран од C1-C6 алкил, -O(C1-C6 алкил), NH(C1-C6 алкил), заситен или парцијално

алкил
и
циклопропил,
или
A е директна врска, R6a е водород и R3 и R6

незаситен C3-C6 циклоалкил, фенил, заситен
или парцијално незаситен 4 до 6 член

заедно со атомите кон којшто тие се сврзани
формираат
5
или
6
член
прстен;

хетероцикличен, 5 или 6 член хетероарил, 8 до

R6a е избран од водород, F, OH, и CH3;

10 член бицикличен арил, 8 до 10 член
бицикличен хетероциклил, и 8 до 10 член

R7
е
водород,
или
A е CRaRb и R3 и R7 заедно со атомите кон

бицикличен хетероарил,
циклоалкил,
фенил,

кадешто алкилот,
хетероцикличен,

којшто тие се сврзани формираат 5 или 6 член
прстен;

хетероарилот
и
арил
се
опционално
супституиран со една или повеќе групи избрани

Ra
е
водород,
или
R4 и Rb се отсутни и R3 и Ra заедно со атомите

од OH, CN, халоген, оксо (без исклучок на

кон

фенил,
арил
или
хетероарил),
CF3,
циклопропил, циклопропилметил, -SO2R1, C1-

ароматичен
Rb
е

C6 алкил, -O(C1-C6 алкил), -S(C1-C6 алкил),
NReRf, и фенил, кадешто фенилот е

Re и Rd се независно избран водород и C1-C3
алкил,
или

опционално супституиран со една или повеќе
групи избран од OH, CN, халоген, CF3, C1-C3

Re и Rd заедно со атомот кон којшто тие се
сврзани формира 5 или 6 член прстен;

алкил,

Re и Rf се независно избран водород и C1-C3

-O(C1-C3

фенил

алкил),

и

NRgRh;

којшто

тие

се

5
или
водород

сврзани
6

член
или

формираат
прстен;
отсутен;

R3 и R4 се независно избрани од водород или
C1-C4 алкил опционално супституиран со OH,

алкил;
Rg и Rh се независно избран од водород и C1-

F, -O(C1-C3 алкил) или C3-C6 циклоалкил,
или

C3
алкил;
R1 e C1-C3 алкил; и p е 0, 1, 2 или 3.

R3 и R4 заедно со атомите кон којшто тие се
сврзани формираат 5 или 6 член прстен;

, има уште 21 патентни барања

R5

е

избран

од

водород

и

CH3,

или

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(51) C 07K 16/24, C 07K 14/54
(11) 7857
(21) 2015/515

(13) Т1
(22) 30/09/2015

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HENRY, Alistair, James; CESKA, Thomas,

(45) 31/03/2018
(30) GB20080007413 23/04/2008 GB

Allen and SHI, Jijye
(54) ЕПИТОПИ НА IL-17A И IL-17F И НЕГОВИ

(96) 22/04/2009 EP09735498.9
(97) 29/07/2015 EP2294083

СПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА
(57)
1
Неутрализирачко антитело коешто

(73) UCB Biopharma SPRL

врзува човечки IL-17A и човечки IL-17F коешто

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE

се врзува за епитоп на човекчки IL-17A којшто
содржи SER41, TYR44, ASN45, ARG46, TRP51,
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ASN52, HIS54, ARG72, HIS73, ASP84, HIS86,

CDR-L1, секвенцата дадена во SEQ ID NO:5 за

VAL128, HIS129 и VAL131 од SEQ ID NO: 21,

CDR-L2

кадешто антителото не е антитело коешто ја
содржи секвенцата дадена во SEQ ID NO:1 за

секвенцата дадена во SEQ ID NO:6 за CDR-L3,
кадешто SEQ ID NOs се прикажани во Слика 1.

CDR-H1, секвенцата дадена во SEQ ID NO:2 за
CDR-H2, секвенцата дадена во SEQ ID NO:3 за

, има уште 5 патентни барања

и

CDR-H3, секвенцата дадена во SEQ ID NO:4 за

(51) B 03B 11/00, B 03D 1/14
(11) 7858
(13) Т1

(54) МЕТОД СО ОДВОЈУВАЊЕ НА ПЕНА И
АПАРАТ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА КОРИСНА

(21) 2015/516

СУПСТАНЦА ОД КАШЕСТА МАСА
(57) 1 Метод со одвојување на пена за

(22) 30/09/2015
(45) 31/03/2018

(30) AU2009202281 09/06/2009 AU

екстракција на корисна супстанца од кашеста

(96) 03/06/2010 EP10785793.0
(97) 29/07/2015 EP2440333

ма¬са (S) што се состои од мешавина од
цврста фаза, течна фаза и корисната

(73) Outotec Oyj
02230 Espoo, FI

супстанца,
чекорите

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

доставување на гас во кашестата маса (S) во
садот за
одвојување (1) за да се внесат

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

гас¬¬ните

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BOURKE, Peter

дисперзија на гасните меури во кашестата маса
при што споменатите гасни меури ја прифаќаат

при

што

меури

методот

во

ги

кашестата

вклучува
на

маса;

споменатата корисна супстанца од кашестата

Меѓународни патенти
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маса и формираат пенаста фа¬за (F) по

одвојување (1), а споменатиот кру¬жен олук се

кашестата фаза, при што споменатата пенаста

врти

фаза се отст¬ра¬нува од садот така што
претекува од работ за претекување (2) во

поставување на стационарна водоводна цевка
(6)
над
олукот
(4),

перална
за
пена
(3),
и
дисперзија на водата за измивање (W) во

дотур на свежа вода (W) преку водоводната
цевка (6) во олукот (4) додека олукот ро-ти¬ра,

пенастата фаза (F) за да се измијат
несака¬ни¬те хидрофилни фини честички кои

и
чекорот на дисперзија на водата за измивање

што се пренесени од кашестата фаза во

(W) кој што опфаќа дистрибуирање на водата

пена¬с¬та¬та
што се карактеризира

фаза,
чекорите на

за измивање по пат на гравитација и
центрифугална сила од олукот (4) преку

хоризонтално
поставување
на
одозгора
отворен кружен олук (4) кој што има повеќе

из¬лезите за дистрибуција (5) во пенастата
фаза
(F).

излези за дистрибуција (5) на надворешната
периферија на олукот над пенастата фа¬за (F)

, има уште 11 патентни барања

со

околу

неговата

централна

оска,

така што олукот е во коаксијален со садот за

(51) B 01J 20/04, B 01J 20/32, C 02F 1/56, C 02F
1/66, C 02F 103/28, C 02F 11/14, C 02F 1/28, C

(30)
(96) 04/11/2011 EP11187987.0

02F 1/52

(97) 02/09/2015 EP2589430

(11) 7821
(21) 2015/517

(13) Т1
(22) 30/09/2015

(73) Omya International AG
4665 Oftringen, CH

(45) 31/03/2018
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(74) Друштво за застапување од областа на

ц) доведување во контакт на водата и/или

индустриската сопственост ЖИВКО

тињата и/или седиментот од чекорот a) со

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

најмалку едниот површински третиран калциум
карбонат од чекорот б) за до¬би¬¬вање на

(72) Gane, Patrick A.C.; Schoelkopf, Joachim;
Gerard, Daniel E.; Hartan, Hans- Georg and

композитен
третираниот

Skovby, Michael
(54) ПРОЦЕС ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА

не¬чистотиите,
при
третираниот
калциум

ВОДАТА И/ИЛИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА ТИЊА

повр¬шин¬¬ски

И/ИЛИ СЕДИМЕНТИ ОД ВОДАТА СО
КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНСКИ ТРЕТИРАН

карбонат кој што е обработен со катјонски
поли¬ме¬¬ри преку дополнителен чекор на

КАЛЦИУМ КАРБОНАТ
(57) 1 Процес за пречистување на водата

третирање,
при што површински модифицираниот калциум

и/или отстранување на тиња и/или седимен¬ти
од водата, кој што ги опфаќа следните чекори:

карбонат се добива со подложу-ва¬ње на
реакција на природен калциум карбонат и/или

материјал
калциум

од

површински
карбонат
и

што
површински
карбонат
содржи

модифициран

калциум

наталожен калциум кар¬-бонат со киселина и
a) обезбедување водата да биде пречистена
и/или тињата и/или седиментот кои што

со јаглен диоксид пред подготовката на
површински тре¬ти-ра¬ниот калциум карбонат,

содржат нечистотии да бидат отстранети;
б) поставување на најмалку еден површински

при што јаглен диоксидот се формира на
самото мес¬то со третманот со киселина и/или

третиран калциум карбонат, при што најмалку 1
% од достапната површинска област на

се

калциум карбонатот е пок-ри¬ен со облога која

, има уште 16 патентни барања

добива

од

некој

надворешен

извор.

што содржи најмалку еден катјонски полимер, и

(51) B 05C 17/005, A 61B 17/00, A 61M 5/30
(11) 7859
(13) Т1

(57) 1 Уред (1) за испорачување прашок до
целно место, наведениот уред содржи:

(21) 2015/519

тело
(3,5);
- склад за прашок (22) исполнет со прашокот

(22) 01/10/2015
(45) 31/03/2018

(30)
(96) 26/04/2012 EP12717284.9

што треба да се испорача до целното место;
- резервоар за гас (30) сместен во рамките на

(97) 15/07/2015 EP2701611

наведеното тело што треба да се исполни со

(73) BIOM'UP
8, allée Irène Joliot-Curie 69800 Saint Priest, FR

гас
под
притисок;
- млазник за испуштање (10) што комуницира со

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

наведениот
склад
за
прашок
(22);
- нормално затворен вентил за испуштање гас

(72) FOSTER, Clark; MISHELEVICH, David;
WARNER, Eric and GIFFORD, Aaron

(42) сместен во рамките на наведеното тело
(3,5) помеѓу наведениот резервоар за гас (30) и

(54) РАСПРСКУВАЧ ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ

наведениот склад за прашок (22) и кој е

ХЕМОСТАТСКИ ПРАШОК

затворен за да го блокира протокот на гас под
притисок од наведениот резервоар за гас до

Меѓународни патенти
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наведениот

и

наведениот резервоар за гас (30) и извор на гас

- рачка за активација (7) споена со наведениот

склад

за

прашок

(30);

под притисок и кој е отворен за да дозволи

нормално затворен вентил за испуштање гас
(42), наведената рачка за активација (7) се

наведениот резервоар за гас (30) да се исполни
со гасот под притисок од изворот на истиот; и

движи во прва насока во однос на наведеното
тело (3,5) како одговор на сила нанесена на

со тоа, што наведената рачка за активација (7)
е споена со наведениот нормално отворен

наведената рачка за активација за да се
предизвика отворање на наведениот нормално

вентил за примање гас (24,25) за да се
предизвика затворање на наведениот нормално

затворен вентил за испуштање гас (42) и со тоа

отворен вентил за примање гас (24,25) и со тоа

да се овозможи силен налет на гас под
притисок да се примени од наведениот

да се спречи наведениот резервоар за гас (30)
дополнително да прими гас под притисок од

резервоар за гас (30) до наведениот склад за
прашок (22), каде што барем дел од прашокот

наведениот извор кога наведената рачка за
активација (7) се движи во наведената прва

од наведениот склад за прашок (22) е качен и
испорачан до целното место преку наведениот

насока во однос на наведеното тело (3,5) како
одговор на наведената сила нанесена на

млазник за испуштање (10) назначен со тоа,

наведената

што истиот дополнително содржи нормално
отворен вентил за примање гас (24,25) сместен

, има уште 14 патентни барања

рачка

за

активација

(7).

во рамките на наведеното тело (3,5) помеѓу

(51) H 04N 19/147, H 04N 19/167, H 04N 19/176,
H 04N 19/196, H 04N 19/91, H 04N 19/463, H 04N

19/467, H 04N 19/50, H 04N 19/85, H 04N 19/46
(11) 7860
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(22) 01/10/2015

со тоа, што истата ги имплементира, за

(45) 31/03/2018

наведената

активна

партиција,

следниве

(30) FR1160114 07/11/2011 FR
(96) 06/11/2012 EP12794437.9

чекори:
- пресметување (S3) на вредноста на функција

(97) 16/09/2015 EP2777269
(73) Dolby International AB

што го претставува паритетот на сумата од
податоците од наведената активна партиција со

Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101
CN Amsterdam Zuidoost, NL

исклучок
на
наведениот
знак,
- споредба (S4) на наведената пресметана

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

вредност со паритетот на наведениот знак,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HENRY, Felix and CLARE, Gordon

- како функција од резултатот од наведената
споредба, модификација (S5) или поинаку од

(54) ПОСТАПКА ЗА КОДИРАЊЕ И
ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ, УРЕД ЗА

најмалку еден од податоците од активната
партиција,

КОДИРАЊЕ И ДЕКОДИРАЊЕ И СООДВЕТНИ
КОМПЈУТЕРСКИ ПРОГРАМИ

- во случај на модификација, кодирање (S20) на
податоците од партицијата што ја содржат

(57)

1

Постапка за кодирање најмалку една

наведената

најмалку

една

модифицирана

слика поделена на партиции, активна партиција
(Bi) што треба да се кодира содржи податоци

единица од податоци без знакот од наведената
најмалку една модифицирана единица од

од кои на најмалку една единица од податоци и
е доделен знак, податоците се коефициенти од

податоци.

директна
трансформација,
наведената постапка за кодирање е назначена

, има уште 5 патентни барања

Меѓународни патенти
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(51) C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00
(11) 7912
(21) 2016/291

(57)

1

Соединение

со

формула

I:

(13) Т1
(22) 10/05/2016

(45) 31/03/2018
(30) US201161470849P 01/04/2011 US and
US201161559489P 14/11/2011 US
(96) 30/03/2012 EP12764605.7
(97) 27/04/2016 EP2694075
(73) Curis, Inc.
4 Maguire Road Lexington, MA 02421, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CAI, Xiong; QIAN, Changgeng; ZHAI,
Haixiao; LAI, Chengjung and BAO, Rudi

или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто

R

е

водород

или

ацил

група.

, има уште 14 патентни барања

(54) ФОСФОИНОЗИТИДЕН ИНХИБИТОР НА
3-КИНАЗА СО ВРЗУВАЧКА ПОЛОВИНА НА
ЦИНК

(51) C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 403/14,

(45) 31/03/2018

A 61K 31/4725, A 61P 35/00
(11) 7809

(13) Т1

(30)
(96) 10/03/2014 EP14719130.8

(21) 2017/289

(22) 24/04/2017

(97) 01/02/2017 EP2970202
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(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited

кои R4b, R4c, и R4d се соодветно прикачени,

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,

формираат пиролидин прстен или пиперидин

Osaka 541-0045, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

прстен, секој прстен опционално супституиран
со од еден до шест супституенти независно

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SABAT, Mark; SCORAH, Nicholas;

одбрани од хало, C1-4 алкил, и C1-4 халоалкил;
или

LAWSON, John David; SMITH, Christopher; VU,
Phong H. and WANG, Haixia

(б) R4b е одбрано од водород и C1-4 алкил,
R4d е водород, L е -N(R4e)-, и R4c и R4e,

(54) ПИРИДИНИЛ И ФУЗИРАНИ ПИРИДИНИЛ

заедно со јаглеродните атоми и азотен атом на

ТРИАЗОЛОН ДЕРИВАТИ
(57) 1 1.
Соединение со формулата 1

кои R4c, R4d, и R4e се соодветно прикачени,
формираат пиролидин прстен или пиперидин
прстен, секој прстен опционално супституиран
со од еден до шест супституенти независно
одбрани од хало, C1-4 алкил, и C1-4 халоалкил;
или
(ц) R4d е водород, R4e е одбрано од водород и

негов таутомер или фармацевтски прифатлива
сол
на
соединението
или
таутомер,
назначено
со
тоа,
што:
R1 е одбрано од водород, хало, -CN, C1-4
алкил,

C1-4

халоалкил,

и

-OR14;

R2 и R3 се секое независно одбрано од
водород, хало, -CN, R6, и R7, или R2 и R3,
заедно со јаглеродни атоми на кој тие се
прикачени, формираат бензен прстен или
пиридин прстен во кој бензен прстенот е
опционално супституиран со од еден до четири
супституенти независно одбрани од хало, -CN,
R6, и R7, и пиридин прстенот е опционално
супституиран со од еден до три супституенти
независно
-CN,

одбрани
R6,
има

од
и

хало,
R7;

R4

ја

формулата

во која

покажува точка на прикачување;

L е одбрано од -O-, -CH2O-, и -N(R4e)-;
R4а е одбрано од -CH2R5 и етенил опционално
супституиран со од еден до три супституенти
независно одбрани од хало, cyano, и R7; и
(a) R4c е водород, R4e е одбрано од водород и
C1-4 алкил кога L е -N(R4e)-, и R4b и R4d,
заедно со азотен атом и јаглеродни атоми на
Меѓународни патенти

C1-4 алкил кога L е -N(R4e)-, и R4b и R4c,
заедно со азотните и јаглеродните атоми на кои
R4b и R4c се соодветно прикачени, формираат
пиролидин прстен или пиперидин прстен, секој
прстен опционално супституиран со од еден до
шест супституенти независно одбрани од хало,
C1-4

алкил,

и

C1-4

халоалкил;

R5 е одбрано од водород, хало, и C1-4 алкил;
секое R6 е независно одбрано од -OR8, N(R8)R9,
-NR8C(O)R9,
-NR8C(O)NHR9,
-C(O)R8,
C(O)N(R8)R9,
-C(O)N(R8)S(O)2R7,
S(O)R7,

-S(O)2R7,

-NHC(O)NR8R9,
-C(O)OR8,
-

-C(O)N(R8)OR9,
-N(R8)S(O)2R7, -SR8, и

-S(O)2N(R8)R9;

секое
R7
е
независно
одбрано
од
(a) C1-6 алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил,
секој опционално супституиран со од еден до
пет супституенти независно одбрани од хало,
оксо,
-CN,
и
R10;
и
(б) C3-10 циклоалкил-(CH2)m-, C6-14 арил(CH2)m-, C2-6 хетероциклил-(CH2)m-, и C1-9
хетероарил-(CH2)m-,
секој
опционално
супституиран со од еден до пет супституенти
независно одбрани од хало, оксо, -CN, R10, и
C1-6 алкил опционално супституиран со од
еден до пет супституенти независно одбрани од
хало,
оксо,
-CN,
и
R10;
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секое R8 и R9 е независно одбрано од

секое R11 и R12 е независно одбрано од

(a)

(a)

водород;

водород;

и

(б) C1-6 алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил,
секој опционално супституиран со од еден до

(б) C1-6 алкил и C3-10 циклоалкил-(CH2)m-,
секој опционално супституиран со од еден до

пет супституенти независно одбрани од хало,
оксо,
-CN,
и
R10;
и

пет супституенти независно одбрани од хало,
оксо,
-CN,
-OH,
и
-NH2;

(ц) C3-10 циклоалкил-(CH2)m-, C6-14 арил(CH2)m-, C2-6 хетероциклил-(CH2)m-, и C1-9

секое R13 е независно одбрано од C1-6 алкил и
C3-10 циклоалкил-(CH2)m-, секој опционално

хетероарил-(CH2)m-,

опционално

супституиран со од еден до пет супституенти

супституиран со од еден до пет супституенти
независно одбрани од хало, оксо, -CN, R10, и

независно одбрани од хало, оксо, -CN, -OH, и NH2;

C1-6 алкил опционално супституиран со од
еден до пет супституенти независно одбрани од

секое R14 е независно одбрано од водород, C14
алкил,
и
C1-4
халоалкил;
и

хало,
оксо,
-CN,
и
R10;
секое R10 е независно одбрано од -OR11, -

секое m е независно одбрано од 0, 1, 2, 3, и 4;
каде што секој хетероарил и хетероциклил од

N(R11)R12,

секој

-N(R11)C(O)R12,

R7, R8, и R9 независно има еден до четири

-NHC(O)NR11R12, -NR11C(O)NHR12, -C(O)R11,
-C(O)OR11, -C(O)N(R11)R12,
-

хетероатоми, секој од хетероатомите независно
одбрани
од
N,
O,
и
S.

C(O)N(R11)OR12,
-C(O)N(R11)S(O)2R13,
NR11S(O)2R13, -SR11, -S(O)R13, -S(O)2R13, и

, има уште 25 патентни барања

-S(O)2N(R11)R12;

(51) C 07K 14/755, A 61K 39/00, A 61K 38/00, A
61K 38/37
(11) 7825

(13) Т1

(21) 2017/375

(22) 26/05/2017
(45) 31/03/2018

(57) 1 Пептид што ја содржи FVIII-изведената
секвенца DNIMVTFRNQASRPY кој пептид (а) ја
има

формулата
XXGDNIMVTFRNQASRPYGXX

(30) GB201220328 12/11/2012 GB and
GB201316660 19/09/2013 GB

назначено со тоа, што X е или лизин или

(96) 11/11/2013 EP13795002.8
(97) 01/03/2017 EP2917232

глутаминска
(б) ја има

(73) Apitope International NV

KKGDNIMVTFRNQASRPYGKK (СЕК ИД Бр. 17)

Campus Diepenbeek Agoralaan 3590
Diepenbeek, BE

KKGDNIMVTFRNQASRPYGKE (СЕК ИД Бр. 18)
KKGDNIMVTFRNQASRPYGEK (СЕК ИД Бр. 19)

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

KEGDNIMVTFRNQASRPYGKK (СЕК ИД Бр. 25)
KEGDNIMVTFRNQASRPYGKE (СЕК ИД Бр. 26)

(72) WRAITH, David and STREETER, Heather
(54) ФАКТОР VIII-ИЗВЕДЕНИ ПЕПТИДИ И ЗА

KEGDNIMVTFRNQASRPYGEK (СЕК ИД Бр. 27)
EKGDNIMVTFRNQASRPYGKK (СЕК ИД Бр. 29)

УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА

EKGDNIMVTFRNQASRPYGKE (СЕК ИД Бр. 30)

ХЕМОФИЛИЈА А

и
EKGDNIMVTFRNQASRPYGEK (СЕК ИД Бр. 31).
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, има уште 9 патентни барања

(51) A 01N 35/04, A 01N 37/06, A 01N 43/10, A

сол,

01N 43/40, A 01N 43/56, A 01P 3/00
(11) 7773
(13) Т1

селектирано од група¬та која што се состои од
N-[(3’,4’-дихлоро-1,1-диметил)фенацил]-3-

(21) 2017/401

трифлуорометил-2-пиридин¬кар¬боксамид,

(22) 31/05/2017

односно,

најмалку

едно

соединение

N-

(45) 31/03/2018
(30) JP2007287699 05/11/2007 JP

[(3’,4’-дихлоро-1,1-диметил)фенацил]-3-метил2-тиопенкарбоксамид,
N-[(3’,4’-ди¬хлоро-1,1-

(96) 20/10/2008 EP08847581.9
(97) 12/04/2017 EP2205096

диметил)фенацил]-1-метил-3-трифлуорометил4-пиразолкарбоксамид,
N-[[2’-метил-4’-(2-

(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
Osaka-shi

пропилокси)-1,1-диметил]фенацил]-3трифлуорометил-2-пиридинкарбоксамид, N-[[2’-

Osaka 550-0002, JP

метил-4’-(2-пропилокси)-1,1-диметил]фенацил]-

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

3-метил-2-тиопенкарбоксамид, N-[[2’-метил-4’(2-пропи¬лок¬си)-1,1-диметил]фенацил]-1-

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

метил-3-трифлуорометил-4пиразолкарбоксамид, N-[[4’-(2-про¬пилокси)-1,1-

(72) MITANI, Shigeru and TSUKUDA, Shintaro
(54) ФУНГИЦИДЕН СОСТАВ И МЕТОД ЗА

диметил]фенацил]-3-трифлуорометил-2пиридинкарбоксамид, N-[[4’-(2-пропи¬лок¬си)-

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ШТЕТНИ ГАБИЧКИ

1,1-диметил]фенацил]-3-метил-2-

(57) 1 Фунгициден состав кој што содржи
синергистички ефективни количини на (a) амид

тиопенкарбоксамид, N-[[4’-(2-пропилокси)-1,1диметил]фе¬на¬цил]-1-метил-3-

дериват на карбоксилна киселина, или негова

трифлуорометил-4-пиразолкарбоксамид, N-[[2’-

Меѓународни патенти
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метил-4’-(2-пентилокси)-1,1-диметил]фенацил]-

хлоро-7-(4-метилпиперидин-1-ил)-6-(2,4,6-

3-трифлуорометил-2-пиридинкарбоксамид и N-

трифлуоро¬фе¬¬нил)-[1,

[[4’-(2-пентилокси)-1,1-диме¬тил]фенацил]-3трифлуорометил-2-пиридинкарбоксамид;
и

a]пиримидин,
соединението на стробилурин е селектирано од

(б) најмалку едно фунгицидно соединение
селектирано од групата која што се состои од

групата која што се состои од азоксистробин,
кре¬соксим-метил,
трифлоксистробин,

сое-дине¬ние
на
анилинопиримидин,

на
на

димоксистробин,
N-халогенотиоалкил

и

сое-динение

на

селектирано

каптан

стробилурин,
соединение
на
халогенотиоалкил,
соединение

Nна

соединението на пиридинамин е флуазинам,
бикарбонатот
е
калиум
бикарбонат,

пиридинамин,
бикарбонат,
не¬органско
соединение на сулфур, соединение на

неорганското соединение на сулфур е сулфур,
соединението на дитиокарбамат е манцозеб,

дитиокарбамат, органско соединение на хлор,
соединение на дикарбоксиимид, соединение на

органското
соединение
хлороталонил,

амин, соединение на фенилпирол, соединение

соединението

на бензофенон, соединение на пиперидин,
соединение на динитробензен, соединение на

селектирано од процимидон
соединението на амин е

морфо¬лин, соединение на цијаноацетамид,
соединение
на
фосфорна
киселина,

соединението на фенилпирол е флудиоксонил,
соединението на бензофенон е метрафенон,

органофосфорно соединение, соединение на
карбоксамид,
со¬единение
на
квинолин,

соединението на пиперидин е фенпропидин,
соединението
на
динитробензен
е

соединение на бакар, соединение на карбамат,

мептилдинокап,

антибиотик, соединение на гванидин, оксим
етер соединение, соединение на 4-квинолинол

соединението на морфолин е селектирано од
диметоморф
и
фенпропиморф,

дериват, соединение на ција¬но¬метилен,
соединение на квиназолинон и соединение на

соединението
цимоксанил,

бензоилпиридин,
каде

што

соединението на фосфорна киселина е калиум
фосфит,

соединението на азол е селектирано од групата

органофосфорното соединение е селектирано

која што се состои од трифлумизол, миклобутанил, ципроконазол, тебуконазол, хексаконазол,

од групата која што се состои од фосетил-Al и
толклофос-метил,

N-пропил-N-[2-(2,4,6трихлорофенокси)етил]ими¬дазол-1-

соединението на карбоксамид е селектирано од
групата која што се состои од флутоланил и

карбоксамид,
метконазол,
епоксиконазол,
протиоконазол, дифеноконазол, тетраконазол,

фенхексамид,
соединението на квинолин е квиноксифен,

трициклазол,

фума¬рат,

соединението на бакар е бакар оксихлорид,

и
химексазол,
анилинопиримидин
е

соединението на карбамат е селектирано од
групата која што се состои од тиофанат-метил,

селектирано од групата која што се состои од
мепанипи-рим, пириметанил, ципродинил, и

пирибенкарб и пропамокарб хидрохлорид,
антибиотикот е селектиран од групата која што

феримзон,
соединението

се состои од полиоксинс и касугамицин,
соединението на гванидин е иминоктадин,

триазолопиримидин,

цијазофамид,
соединението
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азол,
соединение
соединение

окспоконазол
на

на

триазолопиримидин

е

5-

од

на

на

2, 4]триазоло[1, 5-

пирадостробин,
соединението
е
и

на

фолпет,

хлор

е

дикарбоксиимид

е

и ипродион,
спироксамин,

цијаноацетамид

е
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оксим етер соединението е цифлуфенамид,

(2,3,4-триме¬токси-6-метилбензоил)-2,5-

соединението на 4-квинолинол дериват е 2,3-

дихлоро-3-трифлуорометилпиридин,

диметил-6-t-бутил-8-флуоро-4-ацетилквинолин,
соединението на цијанометилен е 2-(2-флуоро-

триметокси-6-метилбен¬зо¬ил)-2-хлоро-3трифлуорометил-5-метоксипиридин,
3-(2,3,4-

5-(трифлуорометил)фенилтио)-2-(3-(2метоксифе¬нил)тиазолидин-2-

триметокси-6-метилбензоил)-5-бро¬мо-4-хлоро2-метоксипиридин
и
3-(2,3,4-триметокси-6-

илиден)ацетонитрил,
соединението на квиназолинон е проквиназид,

метилбензоил)-5-хлоро-2-метокси-4ме¬тил¬пиридин.

соединението

на

бензоилпиридин

4-(2,3,4-

е

селектирано од групата која што се состои од 4-

, има уште 4 патентни барања

(51) A 23L 33/10, A 23L 29/00, A 61K 31/4045, A

(74) Друштво за застапување од областа на

61K 31/519, A 61K 31/047

индустриската сопственост ЖИВКО

(11) 7774
(21) 2017/402

(13) Т1
(22) 31/05/2017

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

(45) 31/03/2018
(30) ITMI20090875 19/05/2009 IT

(72) Unfer, Vittorio
(54) СОСТАВ ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ И

(96) 10/05/2010 EP10162445.0
(97) 22/03/2017 EP2253228

ПОДОБРУВАЊЕ НА ГАМЕТОГЕНЕЗАТА КАЈ
ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

(73) LO. LI. Pharma S.r.l.
Via dei Luxardo 33
00156 Roma, IT

(57) 1 Состав кој што се состои од 1000 до
4000 делови според тежината мио-инозитол и 1
до 5 делови според тежината мелатонин и

Меѓународни патенти
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незадолжително 0.2 до 0.8 делови според
тежината

фолна

, има уште 9 патентни барања

кисели¬на.

(51) G 01N 33/00, G 01N 33/50, A 61K 31/195, A

13284 Marseille Cedex 07, FR and 2 Avenue

61K 31/135, A 61K 31/196, A 61P 25/00
(11) 7775
(13) Т1

Foch
29609 Brest Cedex, FR

(21) 2017/405

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

(22) 31/05/2017
(45) 31/03/2018

(30) EP20100305047 15/01/2010 -(96) 13/01/2011 EP11700533.0

(72) BEN-ARI, Yehezkel and LEMONNIER, Eric
(54) NKCC ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

(97) 10/05/2017 EP2523661

АУТИЗАМ

(73) INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale); Université d'Aix

(57)
1
Соединение коешто ја намалува
интрацелуларната концентрација на хлорид во

Marseille and CHU de Brest
101, rue de Tolbiac

невроните за употреба при лекување на
аутизам кадешто наведеното соединение го

75013 Paris, FR; 58, boulevard Charles Livon
Marseille 7

инхибира Na-K-Cl (NKCC) ко-преносителот.
, има уште 5 патентни барања

(51) H 04N 19/109, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H
04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/96, H 04N

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock
(54) АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/61,
H 04N 19/91, H 04N 19/136

(57)
1
апаратот

(11) 7776
(21) 2017/406

Апарат за енкодирање на слика,
содржи:

(13) Т1
(22) 01/06/2017

интра предиктор (140) конфигуриран за да
генерира блок за предикција кој што користи

(45) 31/03/2018

интра

предикција;

(30) KRA20100038158 23/04/2010 KR
(96) 22/04/2011 EP15175089.0

единица
за
трансформирање/квантизација
(120) конфигурирана да трансформира и

(97) 07/06/2017 EP2945382
(73) M&K Holdings Inc.

квантизира резидуален блок за да генерира
квантизиран
блок
за
трансформирање;

3rd Floor
Kisan Building, 67

единица
за
трансформирање/квантизирање

Seocho-Daero 25-Gil

конфигурирана за да инверзно го квантизира и

Seocho-Gu
Seoul 06586, KR

инверзно
блок

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

ентропи кодер (130) конфигуриран за да ги
ентропи-кодира квантизираните коефициенти

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

на трансформирање од квантизираниот блок за
трансформирање,
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на

детерминиран со мод на интра предикција од

трансформирање се поделени во множество на

блокот за предикција за да ги ентропи-кодира

под-блокови ако е детерминирано големината
на блокот за трансформирање да е еднаква на

скенираните коефициенти различни од нула,
каде што моделот на скенирање за генерирање

или поголема од 8х8 во интра предикција,
каде што множеството на под-блокови се

на множество од flag-ови е истиот со моделот
на скенирање на коефициенти различни од

скенирани и коефициентите различни од нула
од секој под-блок се скенирани согласно со

нула од секој под-блок, каде што секој flag
покажува дали кореспондирачкиот коефициент

модел на скенирање, каде што наведениот

на

модел на скенирање на множеството на подблокови и за скенирање на коефициентите

, има уште 6 патентни барања

различни

квантизираните

од

нула

од

коефициенти

секој

под-блок

(13) Т1
(22) 01/06/2017

е

0

или

не.

е

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/159, H 04N 19/82, H
04N 19/593, H 04N 19/61, H 04N 19/176
(11) 7777
(21) 2017/407

трансформирање

3rd Floor
Kisan Building, 67
Seocho-Daero 25-Gil
Seocho-Gu

(45) 31/03/2018
(30) KRA20100074462 31/07/2010 KR and

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

KRA20110062603 28/06/2011 KR

СКОПJЕ

(96) 29/07/2011 EP15187283.5
(97) 24/05/2017 EP2988501

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

(73) M&K Holdings Inc.

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock

Меѓународни патенти
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(54) АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА
(57)

1

апаратот
единица

каде што единицата за интра предикција (150)

Апарат за енкодирање на слика,

вклучува:

содржи:
предикција
(150)

единица за генерирање на референтни пиксели
(151)
конфигурирана
за
да
генерира

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

референтни пиксели користејќи достапни
референтни пиксели од постоечкиот блок кога

режимот на интра предикција избран од
множество на режими на интра предикција;

постојат
единица

единица

(120)

пиксели (152) конфигурирана за да адаптивно

конфигурирана да трансформира резидуален
блок добиен со калкулирање разлика помеѓу

филтрира референтни пиксели соседни на
постоечкиот блок врз база на избраниот режим

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

на интра предикција
постоечкиот

трансформирање;
единица за квантизирање (130) конфигурирана

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

да го квантизира блокот за трансформирање за

за предикција од постоечкиот блок согласно

да
генерира
трансформирање

за
на

избраниот режим на интра предикција; и
единица за филтрирање на блок за предикција

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

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

скенира
квантизирани
коефициенти
за
трансформирање од квантизираниот блок за

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

трансформирање

блок,

за

интра

за

трансформирање

квантизиран
блок
користејќи големина

за

да

генерира

едно-

недостапни референтни пиксели;
за филтрирање на референтни

и

големината

на
блок;

димензионални (1D) квантизирани коефициенти
за
трансформирање;
и

карактеристичен
во
тоа
што,
единицата за скенирање (131) го скенира

единица
за
конфигурирана

множеството на под-блокови и квантизираните
коефициенти за трансформирање од секој под-

ентропи
кодирање
(140)
да ги ентропи-кодира 1D

квантизираните
трансформирање,

за

блок користејќи модел на скенирање определен
согласно избраниот режим на интра предикција,

каде што, кога големината на блокот за

каде што, кога избраниот режим на интра

трансформирање е поголема од 4х4, единицата
за скенирање (131) ги дели квантизираните

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

коефициенти
множество

, има уште 6 патентни барања
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NH2

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/395, A 61P 37/00
N

R2

(11) 7778
(21) 2017/408

N

(13) Т1
(22) 01/06/2017
(45) 31/03/2018

R3

R1

(30) US239217P 02/09/2009 US
(96) 01/09/2010 EP10807754.6

назначено
со
тоа
што:
R1 е C1-C4алкил, -L1R5, -L1R6, -L2R5, или -

(97) 08/03/2017 EP2473508
(73) Novartis AG

L2R6;
L1

е

-C(O)-

или

-O-;

L2 е C1-C6алкилен и C2-C6алкенилен, каде што

Lichtstrasse 35
4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

C1-C6алкиленот и C2-C6алкениленот од L2 се
опционално супституирани со 1 до 4 флуоро

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SINGH, Manmohan; CORTEZ, Alex; LI,

групи;
секое L3 е независно одбрано од C1-C6алкилен

Yongkai; SKIBINSKI, David; WU, Tom YaoHsiang; YUE, Kathy and ZHANG, Xiaoyue

и -((CR4R4)pO)q(CH2)p-, каде што C1C6алкиленот од L3 е опционално супституиран
со

(54) СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВО КАКО
МОДУЛАТОРИ НА TLR АКТИВНОСТА
(57)

1

негова

Соединение со формулата (I), или
фармацевтски

прифатлива

Формула (I)

Меѓународни патенти

сол:

L4
R2

1

до

4
е
е

флуоро

групи;

арилен;
C1-C4алкил;

R3 е одбрано од -OL3R7, -OL3L4L3R7, -OR8, и OL3L4R5;
секое R4 е независно одбрано од H и флуоро;
R5
е
-P(O)(OH)2,
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R6

е

или

-C(O)OH-

R7

е

CF2P(O)(OH)2;

под услов да кога R3 е -OR8, R1 е -L1R5, -L1R6,

-CF2P(O)(OH)2;

-L2R5, или -L2R6, каде што R6 е -CF2P(O)(OH)2

R8
е
H
или
C1-C4алкил;
секое p е независно одбрано од 1, 2, 3, 4, 5 и 6,

и

и
q

, има уште 22 патентни барања
е

1,

2,

3

или

е

-CF2P(O)(OH)2..

4,

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(51) F 25B 49/02
(11) 7779
(21) 2017/410

R7

(13) Т1
(22) 01/06/2017

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) EDWARDS, Jesse W. and MCCAIN, Paul

(45) 31/03/2018
(30) US201361878156P 16/09/2013 US and

Brian
(54) ПОДОБРЕНИ СИСТЕМИ ЗА

US201462027071P 21/07/2014 US

ОДВЕДУВАЊЕ НА ТОПЛИНА НАМЕНЕТИ ЗА

(96) 15/09/2014 EP14777987.0
(97) 31/05/2017 EP3047219

ЛАДЕЊЕ НА КОМОРИ И ПОВРШИНИ
(57) , има уште патентни барања

(73) Phononic Devices, Inc.
800 Capitola Drive Suite 7
Durham, North Carolina 27713, US

(51) C 07K 14/245, C 12N 15/70
(11) 7780
(13) Т1
102 | С т р а н а
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(30) GB20100000591 14/01/2010 GB

a) содржи експресионен вектор којшто содржи

(96) 13/01/2011 EP11701045.4

рекомбинантен полинуклеотид којшто кодира

(97) 22/03/2017 EP2523969
(73) UCB Biopharma SPRL

DsbC;
b) има мутиран Tsp ген којшто кодира Tsp

Allée de la Recherche 60
1070 Brussels, BE

протеин којшто има редуцирана протеазна
активност споредена со див-тип на клетка,

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

c) содржи мутиран spr ген којшто кодира
мутиран spr протеин способен за супресија на

(72) ELLIS, Mark and HUMPHREYS, David, Paul

фенотип на клетка којашто содржи мутиран Tsp

(54) БАКТЕРИСКИ ДОМАЌИНСКИ ВИД
КОЈШТО ИЗРАЗУВА РЕКОМБИНАНТЕН DSBC

ген
и
d) има геном којшто е изоген на дивиот-тип E.

И ИМА РЕДУЦИРАНА TSP АКТИВНОСТ
(57)
1
Рекомбинантна грам-негативна

coli вид W3110 со исклучок за мутираниот Tsp
ген
и
мутираниот
spr
ген.

бактериска клетка, се карактеризира со тоа што
клетката:

, има уште 20 патентни барања

(51) H 04W 52/14, H 04W 52/40, H 04W 52/24

(73) Qualcomm Incorporated

(11) 7781
(21) 2017/414

(13) Т1
(22) 05/06/2017

San Diego, CA 92121-1714, US
(74) Друштво за застапување од областа на

(45) 31/03/2018

индустриската сопственост ЖИВКО

(30) US201313788877 07/03/2013 US
(96) 27/02/2014 EP14711658.6

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

(97) 19/04/2017 EP2965575

Меѓународни патенти
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(72) ZHOU, Yan; MESHKATI, Farhad and

како одговор на утврдувањето дека аплинк

YAVUZ, Mehmet

пречките

(54) УБЛАЖУВАЊЕ НА АПЛИНК ПРЕЧКИ СО
ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СИЛА НА

префрлување (522) на мобилниот ентитет од
прва ќелија (606A) како одговор на подесу¬ва-

ТРАНСМИСИЈА СО ОТВОРЕНА ЌЕЛИЈА
(57) 1 Метод (500) за ублажување на пречки,

њето
на
силата
на
трансмисија;
пренасочување (524) на мобилниот ентитет кон

при

од:

втора ќелија (606B) која што работи на
раз¬ли¬чен канал од првата ќелија (606A), каде

утврдување (508) дали аплинк пречките од

што втората ќелија (606B) е макроќелија.

мобилен ентитет го надминуваат прагот;
подесување (520) на силата на трансмисија за

, има уште 11 патентни барања

што

методот

се

состои

го

надминуваат

прагот;

да предизвика a hand-in на мобилниот енти-тет

(51) C 07K 7/14
(11) 7782
(21) 2017/415

(13) Т1

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

(22) 05/06/2017
(45) 31/03/2018

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

(30) EP10192208 23/11/2010 -(96) 22/11/2011 EP11791636.1

(72) DE VRIES, Louwe; NELEMANS, Sieger
Adriaan; RINK, Rick; ROKS, Antonius Jacobus

(97) 12/04/2017 EP2643342

Marinus and MOLL, Gert Nikolaas

(73) LanthioPep B.V.
9727 DL Groningen, NL

(54) НОВ АНГИОТЕНЗИН ТИП 2 (AT2)
РЕЦЕПТОР АГОНИСТИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

104 | С т р а н а
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(57) 1 Циклично пептидно соединение кое што
се состои аминокиселинската низа Xaa1- AspArg- Ile/Val- Xaa5- Ile/Val- His- Xaa8 која што е
поврзана
со
тиоетерен
мост
помеѓу
страничните синџири на Xaa5 и Xaa8 така што
Xaa5 и Xaa8 заедно формираат структура
според

една

од

општите

формули:
каде што R, R1, R2, R3, R4 и R5 се независно
селектирани од -H, C1-C10 алкил или аралкил
група,

пожел¬но

каде што R, R1, R2, R3, R4 и R5 се независно
селектирани
од
H
и
CH3,
и каде што Xaa1 е селектиранa од групата која
што се состои од аминокиселини со полнеж,
аро¬ма-тични аминокиселини и хидрофобни
аминокиселини и нивни варијанти резистентни
на
протеаза,
или нивнa фармацевтски прифатлива сол.
, има уште 15 патентни барања

(51) F 16G 13/10, B 65G 17/40
(11) 7783
(21) 2017/416

(73) Flexmove System (m) Sdn.bhd.
(13) Т1
(22) 05/06/2017

246 Jalan Permatang Damar Laut
11960 Bayan Lepas, Penang, MY

(45) 31/03/2018
(30) MY2011PI02078 10/05/2011 MY

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

(96) 09/05/2012 EP12781888.8

(72) OOI, Bok Leong and YEW, Johnny Teik

(97) 08/03/2017 EP2726387

Chuan

Меѓународни патенти
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(54) ЛИНК ЗА СИНЏИР НА ТРАНСПОРТЕР,

РАБОТА НА НАВЕДЕНИОТ ТРАНСПОРТЕН

СИНЏИР НА ТРАНСПОРТЕР КОЈ СЕ СОСТОИ

СИНЏИР

ОД НАВЕДЕНИТЕ ВРСКИ И МЕТОДИ НА

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 487/06, C 07D 471/06, A 61K
31/4188, A 61P 29/00

во која
X1, X2 и X3 се секој независно одбрани од

(11) 7784
(21) 2017/417

(13) Т1
(22) 05/06/2017

група која ја сочинуваат H, F, Cl, Br, I, -OT1, N(T2)(T3), -NHC(=O)T4, нитро, цијано,

(45) 31/03/2018
(30) GB20120020157 08/11/2012 GB

циклопропил и -C1-3aлкил, под услов да
најмалку два супституента одбрана од X1, X2 и

(96) 07/11/2013 EP13786679.4

X3 се секој независно одбрани од група која ја

(97) 08/03/2017 EP2917217
(73) SELVITA S.A.

сочинуваат F, Cl, Br и I;
Z1 и Z2 се секој независно одбрани од група

ul. Bobrzynskiego 14
30 348 Kraków, PL

која ја сочинуваат H, -C1-6aлкил, -OT1 и N(T2)(T3);

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

Z3 и Z4 или заедно ја формираат некоја оксо
група на атомот на јаглерод за кој се врзани;

(72) RZYMSKI, Tomasz; ZAREBSKI, Adrian;

или Z3 и Z4 се секој независно одбрани од

DREAS, Agnieszka; OSOWSKA, Karolina;
KUCWAJ, Katarzyna; FOGT, Joanna; CHOLODY,

група која ја сочинуваат H, -C1-6aлкил. -OT1 и N(T2)(T3);

Marek; GALEZOWSKI, Michal; CZARDYBON,
Wojciech; HORVATH, Raymond; WIKLIK,

Z5 и Z6 или заедно ја формираат некоја оксо
група на атомот на јаглерод за кој се врзани;

Katarzyna; MILIK, Mariusz and BRZÓZKA,
Krzysztof

или Z5 и Z6 се секој независно одбрани од
група која ја сочинуваат H, -C1-6aлкил, -OT1 и -

(54) СУПСТИТУИРАНИ ТРИЦИКЛИЧНИ

N(T2)(T3);

БЕНЗИМИДАЗОЛИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
КИНАЗА

X4 e или отсатен или одбран од група која ја
сочинуваат -NR4-, -N(R4)(CH2)-, -C(=O)NH- и -

(57) 1 Некое соединение на формула (I)

C(=O)-;
R4 e oдбран од H и -C1-6aлкил;
Y1 e oдбран од група која ја сочинуваат H, -C16aлкил и некој 4- дo 7-члени заситен или
незаситен ароматичен карбоцикл или
хетероцикл, под услов да точката на спојување
е на спомнатиот хетероцикл на јаглерод ако X4
e -NR4- или -C(=O)NH-, при што -C1-6aлкил е
опционо супституиран со еден или повеќе
супституенти независно одбрани од -OT1, -ST1,
-N(T2)(T3) и некој 5- дo 6-член заситен
хетероцикл, а при што е спомнатиот 4- дo 7член заситен или незаситен ароматичен
карбоцикл или хетероцикл опционо
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супституиран со еден или повеќе супституенти

N(T5)(T6), -OT7, -ST7, нитро, цијано, -C(=O)OT7,

независно одбрани од F, Cl, Br, I, -C(=O)H, -

-C(=O)N(T5)(T6), -OC(=O)N(T5)(T6), -S(=O)2T8, -

OT1, -N(T2)(T3), -C(=O)N(T2)(T3), -C(=O)OT1, ST1 и -C1-3aлкил, при што спомнатиот -C1-

S(=O)2OT7 и -S(=O)2N(T5)(T6);
T5, T6 и T7 се секој независно одбрани од H и -

3алкил е опционо супституиран со еден или
повеќе супституенти независно одбрани од -

C1-6aлкил опционо супституиран со еден или
повеќе супституенти независно одбрани од

OT1 и -N(T2)(T3);
T1, T2 и T3 се секој независно одбрани од H и -

амино, хидроксил, тиол, нитро и цијано; и
T8 e oдбран од -C1-6aлкил опционо

C1-6aлкил опционо супституиран со еден или

супституиран со еден или повеќе супституенти

повеќе супституенти независно одбрани од N(T5)(T6), -OT7, -ST7, нитро, цијано, -C(=O)OT7,

независно одбрани од амино, хидроксил, тиол,
нитро и цијано;

-C(=O)N(T5)(T6), -OC(=O)N(T5)(T6), -S(=O)2T7, S(=O)2OT8 и -S(=O)2N(T5)(T6);

или некоја негова фармацевтски
прифатлива сол.

T4 e -C1-6aлкил опционо супституиран со еден
или повеќе супституенти незвисно одбрани од -

, има уште 14 патентни барања

(51) B 42D 15/00

Oudeweg 32

(11) 7785
(21) 2017/418

(13) Т1
(22) 05/06/2017

2031 CC Haarlem, NL
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(45) 31/03/2018

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(30) NL20132011352 29/08/2013 NL
(96) 23/07/2014 EP14753322.8

(72) VAN DEN BERG, Jan and NIJSSEN,
Cornelis Gerardus Maria

(97) 24/05/2017 EP3038839
(73) Morpho B.V.

(54) СКЛОП ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
ДОКУМЕНТИ ВО ВРСКА СО ИДЕНТИТЕТОТ

Меѓународни патенти
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Склоп за идентификација на докумет

што одговара на другата слика (21) oбезбедена

(10) за идентитет, при што тој склоп опфаќа

е на соседната површина (13, 14), при што

супстрат (12) кој суштински е со рамна
конфигурација, и соседната површина (13, 14)

третата слика (22) е видлива за корисник со
заобиколување на супстратот од соседната

заобиколно поврзана со супстратот (12) и
поставена до супстратот (12), каде што

површина (14), и каде што другата површина
(20) за слика транспарентна, н а з н а ч е н а со

супстратот (12) опфаќа најмалку две површини
(18, 20) за слики, при што првата површина (18)

тоа, што третата слика е обезбедена низ
другата површина за слика на соседната

за слика ја има првата слика (19), другата

површина и што првата површина за слика е

површина (20) за слика опфаќа друга со ласер
изработена слика (21), a третата слика (22) кoja

нетранспарентна.
, има уште 15 патентни барања

(51) C 07D 277/64, C 07D 417/12, C 07D 409/12,

(96) 29/06/2010 EP10794668.3

C 07D 215/36, C 07D 215/40, C 07D 239/42, C
07D 241/20, C 07D 243/08, C 07D 271/12, C 07D

(97) 19/04/2017 EP2448582
(73) Agios Pharmaceuticals, Inc.

417/14, C 07D 277/68, C 07D 295/192, C 07D

88 Sidney Street

319/18, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D
403/12, C 07D 407/12, A 61K 31/5513, A 61K

Cambridge, MA 02139, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

31/497, A 61P 35/00
(11) 7786

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SAUNDERS, Jeffrey, O.; SALITURO,

(21) 2017/419

(22) 05/06/2017

Francesco, G. and YAN, Shunqi

(57)

1

(45) 31/03/2018
(30) US20090221430P 29/06/2009 US and

(54) ДЕРИВАТИ НА КВИНОЛИН-8СУЛФОНАМИД КОИ ИМААТ АНТИКАНЦЕР

US20100292360P 05/01/2010 US

АКТИВНОСТ
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(57) , има уште патентни барања

1

Метода за формирање композитен

(51) E 04D 1/26, E 04F 15/02, B 27D 1/08, B 27N

(57)

3/06, B 29C 43/34, B 29C 43/20, B 32B 38/10, B

производ со кожа што има површински ефект,

32B 38/06, B 32B 38/00, B 32B 37/02, B 32B
37/24

методата
обезбедување

(11) 7787
(21) 2017/422

(13) Т1
(22) 06/06/2017

материјал
клеточна

што

супстрат
има

(44)

што

суштински

опфаќа:
вклучува
отвореноструктура;

(45) 31/03/2018
(30) GB0819212 20/10/2008 GB; GB0819213

обезбедување лекувачки материјал во форма
на
лист
(40);

20/10/2008 GB; GB0819214 20/10/2008 GB and

обезбедување површински материјал во форма

GB0904912 23/03/2009 GB
(96) 20/10/2009 EP09756778.8

на
честичка
(30);
и
притискање лекувачкиот материјал во форма

(97) 29/03/2017 EP2362831
(73) Acell Industries Limited

на лист (40) и површинскиот материјал (30) на
супстратот (44) за да се формира композитниот

21 Cook Street
2nd Floor

производ така што материјалот во форма на
лист (40) се врзува за супстратот (44) и

Cork, Co Cork, IE

површинскиот материјал (30) се вметнува во

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

изложена површина на материјалот во форма
на
лист
(40).

(72) ALBERTELLI, Aldino
(54) КОМПОЗИТЕН ПРОИЗВОД СО

, има уште 19 патентни барања

ПОВРШИНСКИ ЕФЕКТ
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(51) B 02C 23/12, B 02C 23/22, B 07B 4/02, B
07B 9/00
(11) 7788
(21) 2017/425

(13) Т1
(22) 06/06/2017

честичките првенствено вклучуваат минерали
со
суштински
хомо¬гена
големина
на
честичките,
сепарација

каде
(2)

што
се

апаратурата
состои

за
од:

(45) 31/03/2018
(30) AU2012900889 07/03/2012 AU
(96) 06/03/2013 EP13758224.3

куќиште
(3);
влезен отвор за честичките (4) прилагоден за

(97) 03/05/2017 EP2822708
(73) Electricity Generation and Retail

навлегување на честичките во куќиштето (3);
што се карактеризира со тоа што апаратурата

Corporation
Perth, WA 6000, AU

за

(74) Друштво за застапување од областа на

најмалку една мрежа за сепарација со дадена

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

големина (8) на влезниот отвор за честички (4);
влезен отвор за течност (5), прилагоден за

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) TRUCE, Rodney; KIDMAN, Francis, Hugh

навлегување на течноста во долниот дел од
куќиштето (3) така што течноста и честичките

and ZHU, Jian Ning
(54) МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА СЕПАРАЦИЈА

заедно формираат
прв излезен отвор

НА ЧЕСТИЧКИ

излегување на честичките со прва однапред

(57) 1 Апаратура за сепарација (2) со која што
се одвојуваат честичките според густината во

одредена густина од долниот дел на куќиштето
(3);
и

процес на дробење или мелење, при што

втор
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излезен

(2)

отвор
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(7), прилагоден за

(6),

прилагоден
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излегување на честичките со втора однапред

густина.

одредена густина од горниот дел на куќиштето
(3), при што втората однапред одредена
густина е помала од првата однапред одредена

, има уште 14 патентни барања

(51) A 23J 1/14

(57)

(11) 7789
(21) 2017/428

1

Постапка за подготовка на дел од

(13) Т1
(22) 06/06/2017

сончогледов оброк F содржи најмалку 50% по
тежина во однос на вкупната сува тежина на

(45) 31/03/2018

делот од протеини и 10% тежински во однос на
вкупната сува тежина на делот или помалку

(30)
(96) 12/09/2014 EP14780616.0
(97) 15/03/2017 EP2914122

сурови влакна што ги опфаќа следниве чекори:

(73) Bunge Global Innovation, LLC.

a) добивање на почетен материјал од страна на

50 Main Street
White Plains NY 10606, US

деагломерација на сончогледов оброк што
содржи најмалку 30% од тежината во однос на

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

вкупната сува тежина од оброкот на протеини и
има содржина на влага од помалку од 12% во

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

честички
помали
од
5
mm;
b) последователни просејување на добиениот

(72) DRAGANOV, Lyubomir Krustev

почетен материјал за да се добијат најмалку

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДЕЛ ОД
ВИСОКО ПРОТЕИНСКИ СОНЧОГЛЕДОВ

следниве
делови:
дел F-b1 каде што големината на

ОБРОК

честичките

Меѓународни патенти

е

од

d1

на

d2;
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дел

F-b2

честичките

е

дел
честичките

F-b3
е

каде

што

од

големина

d3

големина на
од
d3;

што големина на честичките е помала од d9;
и/или

последователнo

дел F-d3 за да се добие дел F-e3 каде
што големина на честичките е помала од d10;

просејување на дел F-b1 за да се добие
најмалку
следниве
делови:

f) и мешање на делови F-b3, F-c2, F-e1 и/или F-

дел F-c1 каде што големината на

e2 и/или F-e3 за да се добие дел F; назначен со

деагломерација

и

d1;

и/или
дел F-d2 за да се добие дел F-e2 каде

каде што
помала

на

на
и

c)

од

честичките
е
од
d4
на
d5;
и
дел F-c2 каде што големината на

тоа

честичките

d4;

-

d1
d2

е
е

од
од

600
2000

μm
μm

до
до

1600
5000

μm;
μm;

d) воздушно просејување на фракции F-b2 и Fc1 да се добијат најмалку следниве делови:

-

d3
d4

е
е

од
од

150
150

μm
μm

до
до

500
500

μm;
μm;

до

1600

μm;

до
до

1000
750

μm;
μm;

е

помала

од

што

дел F-d1 каде што големината на

-

d5

честичките
е
поголем
од
d6;
дел F-d2 каде што големината на

-

d6
d7

честичките
е
од
од d7
да
d6;
и
дел F-d3 каде што големината на

-

d8
d9

честичките

-

d10

e)

е

деагломерација

помала
и

од

d7;

последователно

е

од
е
е

од

од
од

600
800
500

μm
μm
μm

е
од 200
μm
до
600
μm;
е од 200 μm до 600 μm; и
е

од

200

μm

600

μm.

и каде што големината на честичките одговара

просејување
на
дел F-d1 за да се добие дел F-e1 каде

на

што големина на честичките е помала од d8;

, има уште 14 патентни барања
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(51) G 01N 33/68, C 07K 16/24
(11) 7790
(13) Т1

(57) 1 Варијанта на референтна анти-TNF-α
антитело или референца анти-TNF-α врзувачки

(21) 2017/429

фрагмент на антитело, којa референца
антитело или фрагмент кој се врзува се состои

(22) 06/06/2017
(45) 31/03/2018

(30)

од шест комплементарно одредувачки региони

(96) 18/09/2013 EP13773474.5
(97) 22/03/2017 EP2897978

("CDRs") што имаат амино киселински секвенци
кои одговараат на SEQ ID NO:5 (CDR-H1), SEQ

(73) AbbVie Biotherapeutics Inc.
1500 Seaport Boulevard

ID NO:6 (CDR-H2), SEQ ID NO:7 (CDR-H3), SEQ
ID NO:8 (CDR-L1), SEQ ID NO:9 (CDR-L2) и SEQ

Redwood City, CA 94063, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ID NO:10 (CDR-L3), назначени со тоа што
варијантата се состои од заменетата Y2K во

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

CDR-H1, назначена со тоа што шест CDRs

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

целосно имаат до 8 амино киселински
супституции како што се споредени со CDR

(72) HARDING, Fiona A. and RAZO, Olivia
Jennifer

секвенци на референца антитело или врзувачки
фрагмент.

(54) МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
АНТИТЕЛА СО НАМАЛЕНА ИМУНОГЕНОСТ
, има уште 10 патентни барања
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(51) A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/16
(11) 7791
(13) Т1

(57) 1 Орална фармацевтска формулација која
што опфаќа оксикодон или фармацевтски

(21) 2017/435

прифатлива сол од истиот и налоксон или
фармацевтски прифатлива сол од истиот за

(22) 08/06/2017
(45) 31/03/2018

(30) DE2002115067 05/04/2002 DK and
DE2002115131 05/04/2002 DK

употреба во третманот на болка и за употреба
во истовремената редукција на опоидот

(96) 04/04/2003 EP11177516.9

индуциран

(97) 10/05/2017 EP2425824
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

формулацијата
овозможува
непрекинато
ослободување на оксикодон или фармацевтски

1, rue Jean Piret
2350 Luxembourg, LU

прифатливата сол од истиот и налоксон или
фармацевтски прифатливата сол од истиот, и

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

кадешто формулацијата опфаќа оксикодон или
фармацевтски прифатлива сол од истиот во

(72) Brögmann, Bianca; Mühlau, Silke and

тежински однос од 2:1 спрема налоксонон или

Spitzley, Christof
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ КОЈ

фармацевтски прифатливата сол од истиот.
, има уште 5 патентни барања

од

опстипација,

кадешто

СОДРЖИ ОКСИКОДОН И НАЛОКСОНА
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(51) B 42D 13/00
(11) 7792
(21) 2017/436

31 Март 2018

(13) Т1

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

(22) 08/06/2017
(45) 31/03/2018

(72) SIEBERT, Martin
(54) МЕТОД И НАПРАВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

(30) DE201210112383 17/12/2012 DE

СТРАНИЦА СО ПОДАТОЦИ ВО ФОРМА НА

(96) 25/11/2013 EP13798626.1
(97) 17/05/2017 EP2931526

КНИГА
(57) , има уште патентни барања

(73) Bundesdruckerei GmbH
Kommandantenstraße 18
10969 Berlin, DE

(51) C 07D 498/14, A 61K 31/5383, A 61P 25/00

Avda Mare de Deu de Montserrat 221
08041 Barcelona, ES

(11) 7793

(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје

(21) 2017/439

(22) 09/06/2017
(45) 31/03/2018

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(72) DIAZ-FERNÁNDEZ, José-Luis; ALMANSA-

(30) EP13382143 19/04/2013 -(96) 21/04/2014 EP14720538.9

ROSALES, Carmen and CUEVAS-CORDOBÉS,
Félix

(97) 29/03/2017 EP2986616
(73) Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.
Меѓународни патенти
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(54) ТРИЦИКЛИЧНИ ТРИАЗОЛ

ЛИГАНДИ

СОЕДИНЕНИЈА КАКО СИГМА РЕЦЕПТОРНИ

(57) , има уште патентни барања

(51) C 12Q 1/68

молекул (4) одбран од група која ја сочинуваат
(13) Т1
(22) 12/06/2017

едноланчани DNK, RNK, LNK и PNK и што
другиот молекул (4) е хемијски ковалентно

(45) 31/03/2018
(30) DE20131011304 02/07/2013 DE

врзан или се врзува за лиганд (6a),
со што се постигнува врзување најмалку на

(96) 02/07/2014 EP14739093.4
(97) 31/05/2017 EP3017064

еден трет молекул (5) за најмалку на еден друг
молекул (4) со најмалку една специфична не-

(73) Technische Universität Dresden

ковалентна врска, при што најмалку еден трет

Mommsenstrasse 13
01069 Dresden, DE

молекул (5) се бира од група која ја чинат
едноланчани DNK, RNK, LNK и PNK, и што

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

најмалку еден трет молекул (5) е врзан или се
ковалентно врзува за друг лиганд (6b),

(72) LIN, Weilin; WIEDUWILD, Robert;
MANNOCCI, Luca; HERRMANN, Jana; ZHANG,

каде што првиот пуферски раствор кој содржи
аналит молекул (9) се доведува во контакт со

Yixin and REDDAVIDE, Francesco

површината (1), a со помош на аналитичка

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА
ПОЈАВИ НА ВРЗУВАЊЕ НА МОЛЕКУЛИ

мерна метода детектира појави на врзување
помеѓу тој аналит молекул (9) и тој лиганд (6a) и

(57) 1 Постапка за детекција на појави на
врзување
на
молекули
на
биоактивни

другиот
во

површини,
во

вториот пуферски раствор се доведува во
контакт со површината (1), така да се раскинува

(11) 7794
(21) 2017/444

во
фази

која
(I),

лиганд
фаза

на најмалку еден прв молекул (3), кој е со

специфичната

ковалентна врска имобилиран на биоактивната
површина (1), при што прв молекул (3) е одбран

првиот молекул (3) и вториот молекул (4), и нековалентно за површина врзани молекули се

од група која ја сочинуваат едноланчани DNK,
RNK,
LNK
и
PNK,

отклонуваат
од
таа
површина,
и
во продолжение на тоа фазите (I) и (II) се

се врзува најмалку еден друг молекул (4) со
формирање на најмалку една специфична не-

повторуваат

ковалентна врска, при што е најмалку еден друг

, има уште 15 патентни барања
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не-ковалентна

(6b),
(II),

најмалку

врска

помеѓу

еднаш.
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(51) A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/16

(57)

1

Фармацевтски орални препарати за

(13) Т1
(22) 12/06/2017

употреба во третирањена болка и за употреба
во истовремена редукција на опстипација

(45) 31/03/2018
(30) DE2002115067 05/04/2002 DE and

индуцирана од опоид, кадешто секој препарат
опфаќа како активни супстанции оксикодон или

DE2002115131 05/04/2002 DE

фармацевтски прифатлива сол од истиот и

(96) 04/04/2003 EP11177518.5
(97) 10/05/2017 EP2425821

налоксон или фармацевтски прифатлива сол од
истиот, кадешто оксикодонот или фармацевтски

(73) EURO-CELTIQUE S.A.
1, rue Jean Piret

прифатливата сол од истиот е присутна ви
споменатиот препарат во опсег од употребливи

2350 Luxembourg, LU
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

апсолутни количества и во однос од 2:1 спрема
налоксонот или фармацевтски прифатливата

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

сол од истиот, карактеристично по тоа што

(72) Brögmann, Bianca; Mühlau, Silke and
Spitzley, Christof

активните супстанции се
препаратите на постојан,

(54) Фармацевтски препарат кој содржи
оксикодон и налоксона

независен
, има уште 5 патентни барања

(11) 7795
(21) 2017/445

Меѓународни патенти

ослободени од
непроменлив и
начин.
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(51) C 07D 405/12, C 07D 311/96, C 07D 405/04,
C 07D 409/14, C 07D 405/14, C 07D 409/12, A

1018 West 8th Avenue Suite A
King Of Prussia, PA 19406, US

61K 31/35
(11) 7796

(13) Т1

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

(21) 2017/446

(22) 12/06/2017

(72) YAMASHITA, Dennis; CHEN, Xiao-Tao;

(45) 31/03/2018
(30) US201161466809P 23/03/2011 US and

GOTCHEV, Dimitar; PITIS, Philip; LIU, Guodong
and YUAN, Catherine C.K.

US201261596808P 09/02/2012 US
(96) 23/03/2012 EP12760456.9

(54) ЛИГАНДИ НА ОПИОИДНИ РЕЦЕПТОРИ И
ПОСТАПКИ НА НИВНА УПОТРЕБА И

(97) 31/05/2017 EP2688403
(73) Trevena, Inc.

ПРИПРЕМА
(57) , има уште патентни барања

(51) A 61K 31/165, A 61K 31/30, A 61K 31/366, A

(97) 24/05/2017 EP2480224

61K 31/40, A 61K 31/415, A 61K 31/416, A 61K

(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini

31/417, A 61K 45/06, A 61P 29/00
(11) 7797
(13) Т1

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
00181 Roma, IT

(21) 2017/447

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

(22) 13/06/2017
(45) 31/03/2018

(30) EP09425368 23/09/2009 -(96) 03/09/2010 EP10747897.6
118 | С т р а н а

(72) GARRONE, Beatrice; GUGLIELMOTTI,
Angelo; BIONDI, Giuseppe and BLE', Alessandro
Меѓународни патенти

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН

БОЛЕСТИ

НА MCP-1 ПОСРЕДУВАНИ ВОСПАЛИТЕЛНИ

(57) , има уште патентни барања

(51) E 04D 5/06, C 08L 33/06, C 08L 27/06, C

(73) Icopal Danmark A/S

08L 51/00, C 08L 67/02, C 09K 3/10, B 23B 27/12

Lyskaer 5
2730 Herlev, DK

(13) Т1
(22) 14/06/2017

(11) 7798
(21) 2017/451

(74) Македонка Богеска, адвокат
ул. Македонија бр. 53/1, 1000, Скопје

(45) 31/03/2018
(30) DE10208024016 16/05/2008 DE

(72) NIEMANN, Klaus and SIMONIS, Udo
(54) ФОЛИЈА ЗА ДИХТУВАЊЕ И ФОЛИЈА ЗА

(96) 21/04/2009 EP09745647.9

ПОКРИВ

(97) 19/11/2009 EP2276806

(57) , има уште патентни барања

(51) E 01C 19/22, E 01C 7/18, E 01C 7/26, C 08L
95/00, B 28C 5/00

и супстанција за подмачкување во асфалтен
врзувач загреан до температура од 82-171°C

(11) 7799
(21) 2017/454

(13) Т1
(22) 14/06/2017

(180-340°F), за да се обезбеди загреан пенест
асфалтен
врзувач;

(45) 31/03/2018

б) мешање на загреаниот пенест асфалтен

(30) US716204P 12/09/2005 US
(96) 30/08/2006 EP06790099.3

врзувач со загреан агрегат за да се обложи
агрегатот и да се формира состав за

(97) 29/03/2017 EP1924650
(73) Alm Holding Co.

поплочување во вид на топла смеса што
содржи асфалтен врзувач, супстанција за

920 10th Avenue North
Onalaska WI 54650, US

подмачкување
назначено со

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

подмачкување е сапун, или катјонски, анјонски,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) REINKE, Gerald H.

или не-јонски сурфактанс; составот за
поплочување во вид на топла смеса содржи 91-

(54) СОСТАВ ЗА БИТУМЕНОЗНО
ПОПЛОЧУВАЊЕ И ПОСТАПКА ЗА

97 wt.% агрегат и 3-9 wt.% асфалтен врзувач; и
количината супстанција за подмачкување е

БИТУМЕНОЗНО ПОПЛОЧУВАЊЕ
(57) 1 Постапка за подготвување состав за

0.01-3 wt.%
асфалтниот

битуменозно

поплочување

што

ги

во

однос

на

тежината на
врзувач.

опфаќа

чекорите
на
a) инјектирање воден раствор што содржи вода

Меѓународни патенти

тоа,

и
агрегат,
што супстанцијата за

, има уште 14 патентни барања
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(51) C 07D 405/12, A 61K 31/443, A 61P 9/00, A
61P 25/00, A 61P 11/00, A 61P 15/00
(13) Т1
(22) 20/06/2017

(11) 7800
(21) 2017/462

(45) 31/03/2018
(30) EP20130153094 29/01/2013 -- and
GB20130003494 27/02/2013 GB
(96) 27/01/2014 EP14704532.2
(97) 29/03/2017 EP2951172
(73) Redx Pharma Plc
Block 33F

кадешто
R1 е избран од водород и C1-20 алкил;

Mereside
Alderley Park

X1
X2

Alderley Edge, Cheshire SK10 4TG, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

е
е

водород
-C(=O)-NH-

или
или

хало;
-NH-C(=O)-;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Cy е опционално супституирана група избрана
од
арил
и
хетероарил;

(72) BOLAND, Sandro; BOURIN, Arnaud;
DEFERT, Olivier and LEYSEN, Dirk

X3 е избран од групата составена од -S-, -O-, и NR2-;

(54) ПИРИДИН ДЕРИВАТИ КАКО УМЕРЕНИ
ROCK ИНХИБИТОРИ

R2

(57)
1
Соединение со Формула I или
стереоизомер, таутомер, рацемат, сол, хидрат
или

негов

солват,

е

водород

или

C1-6

алкил;

Het1 2-оксотетрахидрофуранил опционално
супституиран со еден или повеќе C1-6 алкил-; и
A1 и A2 се секој независно директна врска или
опционално
супституиран
C1-6
алкилен.
, има уште 11 патентни барања

(51) G 06F 17/30, G 06Q 30/00
(11) 7801
(13) Т1
120 | С т р а н а

(21) 2017/471

(22) 22/06/2017
(45) 31/03/2018
Меѓународни патенти
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(30) IT2010MI01545 12/08/2010 IT

- композицион модул (16) конфигуриран за

(96) 09/08/2011 EP11176997.2

компонирање на спомнати делумни текови (Si)

(97) 05/04/2017 EP2418593
(73) MODA E TECNOLOGIA SRL CON UNICO

на видео податоци на спомнати поединечни
предмети (Oi) во некој излезен сигнал на текот

SOCIO
Via del Caravaggio 3

(SOUT)
на
видео
податоци,
каде спомнатиот излезен сигнал на текот

20144 Milano, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(SOUT)
на
видео
податоци
опфаќа
информација за спомнатите предмети (Oi), при

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

што спомнатиот модул (14) за пратење опфаќа:

(72) Garzoni, Marina and Golub, Andrey
(54) УРЕД ЗА ПРАТЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ВО

• интефес (17) за утврдување (17) на
референтни точки (Ri) што представуваат секој

ТЕК НА ВИДЕО ПОДАТОЦИ
(57) 1 Уред (1) за пратење на предмет (Oi) во

од претходните одредени предмети (Oi) во
спомнатите делови на тек на видео податоци

тек (SIN) на видео
спомнатиот уред (1)

податоци, при што
oпфаќа процесорска

(P);
• здружувачки модул (18) за здружување на

единица (10) која од своја страна опфаќа:

претходно одредени полигонални облици (Gi)

- модул за пратење конфигуриран за пратење
(14) положба (P) претходно на одредени

со спомнатиот претходно одреден предмет (Oi)
во спомнатите положби (P), почнувајќи од

предмети (Oi) во делови (V) на тек на видео
податоци на спомнатиот тек (SIN) на видео

спомнатите
референтни
при што здружувачкиот модул

податоци;
- модул (15) за креирање конфигуриран за

• интерполирање на референтната секвенца со
примена
на
линеарен
апроксимаицонен

креирање на делумни текови (Si) на видео

алгоритам;

податоци, при што секој спомнат делумен тек
(Si) на видео податоци предствува еден

• поредење на интерполираната секвенца со
претходно одредени полигонални облици (Gi).

испратен претходно одреден предмет (Oi);
н а з н а ч е н со тоа, што овој уред понатаму

, има уште 11 патентни барања

точки,
опфаќа:

опфаќа:

Меѓународни патенти
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(51) A 61K 31/4166, A 61K 31/7008, A 61K
31/728, A 61K 41/00, A 61P 17/02
(11) 7802
(21) 2017/472

(54) КОМБИНАЦИЈА ОД ОКСИДАНТ И
ФОТОАКТИВАТОР ЗА ЛЕЧЕЊЕТО НА РАНИ

(13) Т1
(22) 22/06/2017

(57) 1 Лековит состав за рани кој содржи:
најмалку еден оксидант избран од водород

(45) 31/03/2018

пероксид,

карбамид

пероксид

и

бензоил

(30) US20080112235P 07/11/2008 US
(96) 06/11/2009 EP09824315.7

пероксид;
најмалку еден фотоактиватор способен за

(97) 24/05/2017 EP2365829
(73) KLOX Technologies, Inc.

активирање на оксидантот, кој фотоактиватор
содржи
еозин;
и

275 Boulevard Armand-Frappier
Laval QC H7V 4A7, CA

најмалку еден лековит фактор избран од
хилауронска киселина, глукозамин и алантоин;

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

поврзани со фармацевтски прифатлив носач.

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PIERGALLINI, Remigio; LOUPIS, Nikolaos

, има уште 8 патентни барања

and BELLINI, Francesco

122 | С т р а н а
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(51) G 01K 13/00, G 01K 11/12
(11) 7803
(13) Т1

Viale Amelia, 70
00181 Roma, IT

(21) 2017/477

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

(22) 23/06/2017
(45) 31/03/2018

(30) EP08425748 25/11/2008 --

(72) MASCIAMBRUNI, Roberto

(96) 13/11/2009 EP09752180.1
(97) 03/05/2017 EP2352975

(54) МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКУВАЊЕ НА
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОД

(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 231/56, A 61K 31/415, A 61P 29/00, A

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

61P 13/00, A 61P 25/00
(11) 7804

(13) Т1

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) CAZZOLLA, Nicola; FURLOTTI, Guido;

(21) 2017/478

(22) 23/06/2017

MANGANO, Giorgina; GUGLIELMOTTI, Angelo

(45) 31/03/2018
(30) EP08425139 07/03/2008 --

and GAROFALO, Barbara
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА 1-БАНЗИЛ-3-

(96) 05/03/2009 EP09717638.2
(97) 31/05/2017 EP2254869

ХИДРОКСИМЕТИЛИНДИАЗОЛ И НИВНА
УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА БОЛЕСТИ

(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

КОИ СЕ БАЗИРААТ НА ИЗЛАЧУВАЊЕ НА
CX3CR1 И P40

Viale Amelia, 70

(57) , има уште патентни барања

00181 Roma, IT

Меѓународни патенти
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4188, A 61P 35/00
(11) 7805
(21) 2017/480

Liang; SCHLAPBACH, Achim and VAUPEL,
Andrea

(13) Т1
(22) 27/06/2017

(54) ИМИДАЗОПИРОЛИДИНОН
СОЕДИНЕНИЈА

(45) 31/03/2018

(57) 1 Соединение кое е 5-(5-Хлоро-1-метил-2-

(30) PCT/CN2012/086703 14/12/2012 --;
US201261591001P 26/01/2012 US and

оксо-1,2-дихидро-пиридин-3-ил)-6-(4-хлорофенил)-2-(2,4-диметокси-пиримидин-5-ил)-1-

US201261669902P 10/07/2012 US
(96) 25/01/2013 EP13711952.5

изопропил-5,6-дихидро-1H-пироло[3,4d]имидазол-4-он

(97) 05/04/2017 EP2807164
(73) Novartis AG

O

O

N

Lichtstrasse 35

O
N

N

N

N

N

4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HOLZER, Philipp; MASUYA, Keiichi; STUTZ,
Stefan; FURET, Pascal; GUAGNANO, Vito;

O

Cl

Cl

KALLEN, Joerg; LIAO, Lv; MAH, Robert; MAO,

или негова сол., има уште 10 патентни барања

(51) A 01K 13/00
(11) 7806

(13) Т1

(73) Furminator, INC.
1638 Headland Drive

(22) 27/06/2017
(45) 31/03/2018

Fenton, MO 63026, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2017/481

(30) US20070840740 17/08/2007 US

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(96) 14/08/2008 EP08797898.7
(97) 14/08/2008 EP2178361

(72) PORTER, David, R. and PORTER, Angela, L.
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(54) АЛАТКА ЗА ЧЕТКАЊЕ НА ДОМАЧНИ

внатрешен раб (112) кој има некој внатрешен

МИЛЕНИЧИЊА И ПОСТАПКА ЗА

агол,

ПРОИЗВОДСТВО НА ТАКВИТЕ АЛАТКИ ЗА
ЧЕТКАЊЕ НА ДОМАШНИТЕ МИЛЕНИЧИЊА

рачка (14) прицврстена на дел (100) кој
доаѓа во контакт со домашно миленче, н а з н а

(57) 1 Aлатка (10) за четкање на домашните
миленчиња
која
опфаќа:

ч

дел (100) кој доааѓа во контакт со
домашно миленче кој има мнозинство на забци

домашно миленче
полимерен

е

и

н
со
т
о
а,
што:
- дел (100) кој доааѓа во контакт со
се

формира

од прв
материјал;

(106), при што тоа мнозинство на забци (106) е

- спомнатиот ред има помеѓу 7.1 и 8.7

распоредено во низ, каде секој од тоа
мнозинство на забци има раван на симетрија и

забци по cm (oсумнаесет и дваесет и два забци
по
инч);

врв (110), при што таа раван на симетрија го
дефинира попречниот пресек на врвот на

помеѓу

спомнатиот забец
(106), каде попречниот
пресек на врвот (110) на спомнатиот забец има

- рачката (14) се формира од друг
полимерен материјал, при што другиот

ќош на најнискиот дел на задната површина на

полимерен материјал е различен од првиот

дел кој доаѓа во контакт со домашното
миленче, при што спомнатиот ќош има

полимерен материјал, a внатрешниот агол на
внатрешниот раб изнесува помеѓу триесет и

внатрешен агол, во кој најмалку два од
мнозинство на забци (106) се блиску еден до

педесет

друг и се вкрстуваат во корен (108), a корен има

, има уште 8 патентни барања

Меѓународни патенти

- внатрешниот агол на ќош изнесува
педесет и седумдесет степени;

степени.
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(51) C 07D 409/14, C 07D 493/04, C 07D 401/04,

супституиран со еден или повеќе: (C1-C6)aлкил,

C 07D 401/14, C 07D 407/12, C 07D 407/14, C

кој е сам опционо супституиран со еден или

07D 495/04, C 07D 413/14, C 07D 417/14, C 07D
487/04, C 07D 491/107, A 61K 31/4412, A 61P

повеќе халогени; (C1-C6)aлкокси, кој е сам
супституиран со еден или повеќе халогени;

35/00
(11) 7807

(13) Т1

oксо; aмино; карбоксил; цијано; хидоксил;
халоген; деутеријум; 6- дo 10-члени арил или

(22) 27/06/2017
(45) 31/03/2018

хетероарил, опционо супституиран со еден или
повеќе од (C1-C6)aлкил, (C1-C6)aлкокси или

(21) 2017/482

(30) US20100303618P 11/02/2010 US

халоген; -CONH2; или -COO-(C1-C6)aлкил, при

(96) 10/02/2011 EP11704156.6
(97) 14/06/2017 EP2536706

што алкил може да биде опционо супституиран
со
еден
или
повеќе
халогени;

(73) Celgene Corporation
86 Morris Avenue

-(CH2)n-хетероцикл,
-O-(CH2)nхетероцикл или -(CH2)n-O-хетероцикл, каде

Summit, NJ 07901, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

што хетероцикл е опционо супституиран со
еден или повеќе: (C1-C6)aлкил, кој сам е

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

опционо супституиран со еден или повеќе

(72) MAN, Hon-Wah; MULLER, George, W.;
CHEN, Roger, Shen-Chu; RUCHELMAN,

халогени;
(C1-C6)aлкокси,
кој
е
сам
супституиран со еден или повеќе халогени;

Alexander; KHALIL, Ehab, M. and ZHANG,
Weihong

oксо; aмино; карбоксил; цијано; хидроксил;
халоген; деутеријум; 6- дo 10-члени арил или

(54) ДЕРИВАТИ НА АРИЛМЕТОКСИ НА
ИЗОИНДОЛИН И КОМПОЗИЦИЈИ КОЈИ ГИ

хетероарил, опционо супституиран со еден или
повеќе од (C1-C6)aлкил, (C1-C6)aлкокси или

ОПФАЌААТ И ПОСТАПЦИ НА НИВНАТА

халоген; -CONH2; или -COO-(C1-C6)aлкил, при

ПРИМЕНА
(57)
1

Соединение

на

формула

(I):

што алкил може да биде опционо супституиран
со
еден
или
повеќе
халогени;
или
-(CH2)n-хетероарил,
-O-(CH2)nхетероарил или -(CH2)n-O-хетероарил, каде
што хетероарил е опционо супституиран со
еден или повеќе: (C1-C6)aлкил, кој е сам
опционо супституиран со еден или повеќе
халогени;
(C1-C6)aлкокси,
кој
е
сам
супституиран со еден или повеке халогени;

или неговата фармацевтски прифатлива сол,
солват
или
стереоизомер,
во
кое:
X
R1
R2

e

C=O

или

e
e

H

или

CH2;

-Y-R3;
(C1-C6)aкил;

Y e: 6- дo 10-члени aрил, хетероарил, од
кои секој може да биде опционо супституиран
со

еден
R3

или

-(CH2)n-aрил,

повеќе

халогени;
e:

-O-(CH2)n-арил

или

-

oксо; aмино; карбоксил; цијано; хидроксил;
халоген; деутеријум; 6- дo 10-члени арил или
хетероарил, опционо супституиран со еден или
повеќе од (C1-C6)aлкил, (C1-C6)aлкокси или
халоген; -CONH2; или -COO-(C1-C6)aлкил, при
што алкил може да биде опционо супституиран
со
еден
или
повеќе
халогени;
и
n
e
0,
1,
2
или
3;
при што изразот (C1-C6)aлкил опфаќа
(C3-6)циклоалкил.

(CH2)n-O-aрил, каде што арил е опционо
126 | С т р а н а
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, има уште 5 патентни барања

R1 e пиридил супституиран со еден ли

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 35/00

повеќе супетитуенти независно одбрани од
(13) Т1
(22) 27/06/2017

група која ја сочинуваат супституиран или
несупституиран C1-8 aлкил, супституиран или

(45) 31/03/2018
(30) US20080108627P 27/10/2008 US

несупституиран
хетероциклил,
халоген,
аминокарбонил, цијано, хидроксиалкил, -OR, и -

(96) 27/10/2009 EP14158161.1
(97) 17/05/2017 EP2740732

NR2, при што секоје R е независно H, или
супституиран или несупституиран C1-4 aлкил;

(11) 7808
(21) 2017/483

R2 e супституиран или несупституиран

(73) Signal Pharmaceuticals, LLC

aлкил;
или супституиран

и
или

10300 Campus Point Drive
Suite 100

C1-8

San Diego, CA 92121, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

несупституиран
при што

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Elsner, Jan; Harris, Roy; Lee, Branden;

означува супституција со било кој од
супституенти наведени во дополнителни

Mortensen, Deborah; Packard, Garrick K.; Papa,

патентни

Patrick; Perrin-Ninkovic, Sophie; Riggs, Jennifer;
Sankar, Sabita; Sapienza, John; Shevlin, Graziella

хидроксил; aлкокси; алкосиалкил; aмино;
aлкиламино; карбокси; нитро; цијано; тиол;

I.; Tehrani, Lida; Xu, Weiming; Zhao, Jingjing;
Parnes, Jason; Madakamutil, Loui; Fultz, Kimberly

тиоетром;
имином;
имидом;
aмидином;
гванидином;
eнамином;
aминокарбонил;

Elizabeth and Narla, Rama K.
(54) ИНХИБИТОРИ НА mTOR KИНАЗА ЗА

aциламино;
фосфонато;
фосфино;
тиокарбонил; сулфонил; сулфоно; сулфонамид;

ОНКОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ И БОЛЕСТИ

кетоно; aлдехид; eстром; уреа; уретан; oксим;

ПОВРЗАНИ СО mTOR/PI3K/AKT ПАТЕКАТА
(57)
1
Соединение на формула (II):

хидроксил амин; aлкоксиамин; aралкоксиамин;
N-oксид; хидразин; хидразид; хидразон; aзид;

R3

e

H,

барања

C1-8
aлкил;
изразот "супституиран" ја

или

со

халоген;

aлкил;

изоцијанат; изотиоцијанат; цијанат; тиоцијанат;
кислород
(=O);
B(OH)2,
O(aлкил)aминокарбонил; циклоалкил, кој може
да биде моноцикличен или фузионирен или
нефузионирен полициклик; хетероциклил, кој
може да биде моноцикличен или фузионирен
или нефузионирен полициклик; моноцикличен
или
фузионирен
или
нефузионирен
полицикличен арил или хетероарил; aрилокси;
aралкилокси;
хетероциклил
или негова фармацевтски прифатлива сол,
стереоизомер,
или
таутомер,
во
која:

Меѓународни патенти

хетероциклилокси;

или
алкокси.

, има уште 18 патентни барања
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(51) C 07C 311/20, C 07D 213/82, C 07D
295/155, C 07D 213/75, A 61K 31/40, A 61K

3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku
Tokyo 103-8426, JP

31/44, A 61K 31/451, A 61K 31/196, A 61P 7/00,
A 61P 3/00

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

(11) 7889

(13) Т1

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(21) 2017/501

(22) 03/07/2017
(45) 31/03/2018

(72) UTO, Yoshikazu; KATO, Mikio; TAKAHASHI,
Hidenori; OGAWA, Yasuyuki; IWAMOTO, Osamu;

(30) JP2013091090 24/04/2013 JP
(96) 23/04/2014 EP14787530.6

KONO, Hiroko and AOKI, Kazumasa
(54) Соединение дикарбоксилна киселина

(97) 21/06/2017 EP2990400
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 401/12, C 07D 405/14, C 07D 471/04,
C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 35/00
(11) 7892
(21) 2017/502

(13) Т1
(22) 03/07/2017

(45) 31/03/2018
(30) WO2013US25639 11/02/2013 -(96) 11/02/2014 EP14708987.4
(97) 05/04/2017 EP2953941
(73) Constellation Pharmaceuticals, Inc.
215 First Street, Suite 200 Cambridge, MA
02142, US

или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто:

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

A

(72) AUDIA, James, Edmund; NASVESCHUK,
Christopher, G.; ALBRECHT, Brian, K.; COOK,
Andrew, S.; DAKIN, Les, A.; DUPLESSIS, Martin;

е

CH

или

N;

R1a е избран од -C1-C2 алкил и -O-(C1-C2
алкил),
кадешто
R1a
е
опционално
супституиран со еден или повеќе флуоро;

GEHLING, Victor, S.; HARMANGE, JeanChristophe and VASWANI, Rishi, G.

R4a
е
избран
од
1-хало(C1-C3)алкилпиперидин-4-ил, C3-C6 циклоалкил опционално

(54) МОДУЛАТОРИ НА МЕТИЛ
МОДИФИЦИРАНИ ЕНЗИМИ, СОСТАВИ И

супституиран со еден или повеќе флуор и
тетрахидропиранил;
и

НИВНИ УПОТРЕБИ

R13 е избран од хидроген, хало, фенил,
пиридинил,
и
-O-(C1-C4
алкил).

(57) 1 Соединение коешто ја има структурната
Формула
(II):

, има уште 11 патентни барања
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(51) C 07D 285/08, C 07D 417/06, A 61K 31/433,
A 61P 25/28, A 61P 3/10
(11) 7895
(21) 2017/503

(13) Т1
(22) 03/07/2017

(54) ТИАДИАЗОЛИДИНДИОНИ КАКО GSK-3
ИНХИБИТОРИ
(57)

1

Соединение

со

Формула

(I):

(45) 31/03/2018
(30)
(96) 22/02/2013 EP13705492.0
(97) 12/04/2017 EP2838888
(73) ASD Therapeutics Partners LLC
5 Rose Court
Warren, NJ 07059, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MEDINA PADILLA, Miguel; DOMÍNGUEZ
CORREA, Juan Manuel; DE CRISTOBAL
BLANCO, Javier; FUERTES HUERTA, Ana;

кадешто:
Ra е алкил група којшто има од 1 до 3
јаглеродни атоми, опционално супституирана

SÁNCHEZ-QUESADA, Jorge; LÓPEZ OGALLA,
Javier; HERRERO SANTOS, Susana; PÉREZ DE

со хидроксил, хетероциклил или C(O)OR’,
кадешто R’ е линеарна C1-C6 јаглеводородна

LA CRUZ MORENO, María Ángeles; MARTÍNEZ

низа радикал и хетероциклил целосно заситен
5- или 6-член прстен со еден или повеќе

MONTERO, Olga; RODRÍGUEZ SALGUERO,
Beatriz and PALOMO NICOLAU, Francisco

Меѓународни патенти

хетероатоми избрани од групата составена од
азот,
кислород
и
сулфур;
129 | С т р а н а
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Rb

е

-(CHR1)n-(Z)m-арил;

или

било

која

фармацевтска

или

растворувач,

прифатлива

кадешто
R"
е
алкил
група;
Z е -C(R2)(R3)-, кадешто R2 и R3 се независно

со клаузула дека соединението 4-метил-2(фенилметил)-1,2,4-Тиазолидин-3,5-дион
е

избрани
n

исклучено

е

m

е

од

водород
0
1

и
или

алкил;
1;

или

2;

сол

негова

R1 е избран од водород, алкил или C(O)OR",

од

Формула

(I).

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 16/24
(11) 7903

(13) Т1

(72) ADAMS, Ralph; BAKER, Terence Seward
and LAWSON, Alastair David Griffiths

(21) 2017/504

(22) 03/07/2017

(54) АНТИТЕЛО КОЕШТО СЕ ВРЗУВА ЗА IL-

(45) 31/03/2018
(30) US201161432814P 14/01/2011 US

17A И IL-17F
(57) 1 Неутрализирање на антитело коешто

(96) 11/01/2012 EP12700433.1
(97) 12/04/2017 EP2663577

сврзува човечки IL-17A и човечки IL-17F коeшто
има лесна низа и тешка низа кадешто

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

варијaбилниот домен на лесната низа ја содржи
секвенцата дадена во SEQ ID NO:7 и

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

варијабилниот

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

содржи секвенцата дадена во SEQ ID NO:9.
, има уште 15 патентни барања
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ин¬дек-сираниот уред за активирање на лекот

(51) F 17C 13/00, A 61M 16/12, A 61M 16/20
(11) 7908

(13) Т1

(10), при што вториот индексиран член е прв

(21) 2017/505

(22) 04/07/2017
(45) 31/03/2018

клуч (18), третиот индексиран член е
прилагоден така да биде комплементарен со

(30)
(96) 27/05/2009 EP09789720.1

четврт индек¬си¬ран член кој што е составен
дел од рабникот (12) на индексираниот уред за

(97) 05/04/2017 EP2435121
(73) INO Therapeutics LLC

активирање на лекот (10), при што четвртиот
индексиран член е втор клуч, каде што првиот

53 Frontage Road, Third floor

индексиран член не е комплементарен со

Hampton, NJ 08827, US
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

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

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) MONTGOMERY, Frederick, J.; BATHE,

вториот
индексиран
член,
каде што првиот индексиран член е прв отвор

Duncan, P.; LEE, Daniel, Juhyung; BIBA, Scott,
Ignatius and BAKKEN, Todd, J.

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

(54) УРЕД ЗА ПРИДВИЖУВАЊЕ НА

(36')

ИНДЕКСИРАН ВЕНТИЛ И КАНИСТЕР ПОД
ПРИТИСОК СО РАБНИК

куќиш¬тето (26) во однос на лонгитудиналната
оска (21) на канистерот за гас (28),

(57) 1 Индексиран уред за складирање на лек
(24) за индексиран уред за активирање на лек

каде што куќиштето (26) може да биде
придвижено од рабникот (12) од индексираниот

(10) за упо¬т¬реба во индексиран уред за
испорачување и регулирање на лекот (70), при

уред за активирање на лекот (10) во правец кој
што е вертикален на лонгитудиналната оска

што индексираниот уред за складирање на лек

(21),

(24)

од:

каде што еден или повеќе од првиот и третиот
индексиран член се претежно прилагодени така

вентилски склоп (13) кој што има куќиште (26) и
вентил (42), при што вентилот (42) е поста¬вен

да укажат на идентитетот на активната
фармацевтска состојка, каде што својствата на

во
куќиштето
(26),
канистер за гас (28) во флуидна комуникација

индексирање
кои
што
одговараат
на
идентитетот на активната фармацевтска

со вентилот (42), при што канистерот (28)

состојка се до-биваат со една или повеќе

со¬др¬жи активна фармацевтска состојка и
неактивен носител на гас, при што канистерот

различни
аксијални
ширини,
аксијална
распореденост или раз¬лични попречни облици

(28) е по¬рамнат долж една лонгитудинална
оска (21), при што вентилот (42) може аксијално

на интерфејси така што индексираниот рабник
(12) го придвижува само индексираниот уред

да се ак-тивира долж лонгитудиналната оска
(21),

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

прв индексиран член кој што е составен дел од

комплементарните членови идентификувани за

куќиштето (26) и
сос¬та¬вен дел од

однапред одредената активна фармацевтска
состојка
и/или
дозна
концентрација.

се

состои

трет индексиран член
куќиштето (26), при што

првиот индексиран член е прилагоден така да
биде комплементарен со втор индексиран член
кој што е составен дел од

Меѓународни патенти

поставен

на

спротивната

страна

на

, има уште 8 патентни барања

рабникот (12) на
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(51) C 07C 245/02, C 07D 219/04, C 07D 241/46,
C 07H 19/073, C 07H 21/00, C 09B 31/02
(13) Т1
(22) 04/07/2017

(11) 7923
(21) 2017/506

(45) 31/03/2018
(30) US20080041515P 01/04/2008 US
(96) 01/04/2009 EP14152335.7
(97) 28/06/2017 EP2757091
(73) Biosearch Technologies, Inc.
81 Digital Drive
Novato, CA 94949, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Cook, Ronald M. and Lyttle, Matt
(54) СТАБИЛИЗИРАНИ СОНДИ НА
НУКЛЕИНСКО КИСЕЛИНСКИ ТЕМЕН
ГАСИТЕЛ - ФЛУОРОФОР
(57) 1 Употреба на сонда за откривањето на

кадешто R10 е алкинил половина избрана од
групата составена од: етинил, 1-пропинил, 1-

на

бутинил,
1-пентинил,
1,3-пентадинил,
фенилетинил, пиридин-етинил, пиримидин-

нуклеинска киселина, сондата го содржи
олигомерот на нуклеинска киселина којшто

етинил,
триазин-етинил,
тиофен-етинил,
тиазол-етинил
и
имидазол-етинил;
и

содржи база којашто има формула избрана од:

гасител на флуоресцентна енергија којашто

полиморфизам
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содржи

или:

врска, и барем еден остаток е член избран од
супституиран

или

несупституиран

a) барем три остатоци, секој независно избран
од супституиран или несупституиран арил, и

полицикличен арил и супституирани или
несупституирани полициклични хетероарилни

супституиран или несупституиран хетероарил,
кадешто првиот остаток е ковалентно поврзан

групи; кадешто арил и хетероарил групите
имаат
од
1
до
3
прстени;
и

со вториот остаток преку прва егзоциклична
диазо врска и кадешто првиот или вториот

кадешто споменатиот гасител е поврзан за 3’

остаток е ковалентно поврзан со третиот

крајот и 5’ крајот од споменатиот олигомер на

остаток преку втора диазо врска; или
b) барем два остатоци, секој независно избран

нуклеинска
кадешто олигомерот

од супституиран или несупституиран арил, и
супституиран или несупституиран хетероарил,

нуклеомономери.

кадешто првиот остаток е ковалентно поврзан
со вториот остаток преку егзоциклична диазо

, има уште 13 патентни барања

(51) G 02F 1/133, H 05K 7/20, G 09F 9/33, G 09F
15/00, G 09F 21/04

1651 North 1000 West Logan, UT 84321, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 7924
(21) 2017/507

(13) Т1
(22) 04/07/2017

содржи

киселина;
8 до 30

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Brown, Clifford B.; Brown, Brent W. and

(45) 31/03/2018
(30) US20090620148 17/11/2009 US

Gover, James B.
(54) МОБИЛНИ ЕКРАНИ И ПОВРЗАНИ

(96) 17/11/2010 EP10191523.9

ПОСТАПКИ

(97) 19/04/2017 EP2323120
(73) YESCO Electronics LLC

(57) 1 Мобилен екрански уред (100), којшто
содржи:

Меѓународни патенти
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поклопката на екранот (146) и структурната
структурна рамка (128) за прикачување на

рамка (128) во основа го запечатуваат секој

екранскиот уред (100) на подвижно возило
(200);

екрански модул (102) на барем еден екрански
модул (102) внатре во структурната рамка

барем еден екрански модул (102) којшто
содржи множество на распореди на пиксели

(128);
електрично

(114) споен со структурната рамката (128) за да
формира канал (140) кои се издолжува помеѓу

кадешто
вентилацискиот
систем
содржи
вентилатор (144) кој преку флуид комуницира

структурната рамка (128) и најмалку еден

со каналот (140) низ отвор (138) формиран во

екрански модул (102), најмалку еден екрански
модул (102) е позициониран и конфигуриран за

структурната рамка (128), вентилаторот (144)
конфигуриран за да овозможи движење на

приказ на барем дел од адаптабилната слика;
вентилациски систем во комуникација со

флуид
низ
каналот
и
кадешто
вентилаторот
(144)

каналот
(140);
поклопка на екранот (146) соседна на дел од

електричното
конфигурирани

структурната рамка (128), кадешто делот за

подвижното

држење на поклопката (130) од структурната
рамка (128) се издолжува околу краевите на

, има уште 13 патентни барања

поклопката

на

екранот

(146),

и
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(13) Т1

(148);

(140);
и/или

напојување
(148)
за поставување внатре
возило

се
во

(200).

кадешто

(51) A 61K 31/565, A 61K 31/57, A 61K 45/06, A
61K 9/10, A 61K 9/14, A 61P 5/30
(11) 7925

напојување

(21) 2017/509

(22) 05/07/2017
(45) 31/03/2018

(30) MX20090013768 15/12/2009 MX
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Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(96) 14/12/2010 EP10837927

ослободување,

(97) 10/05/2017 EP2520301

естрадиол и прогестерон честички соодветни за

(73) Techsphere, S.A. De Cv.
Heriberto Frías No. 1035 Col. del Valle CP.

хормонална замена кај женски цицачи во ниски
или ултра-ниски дози, во формата на

03100 México D.F., MX
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

инјектабилна
суспензија
формирана
со
естрадиол честички, прогестерон честички,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ÁNGELES URIBE, Juan and SAVOIR

сурфактант агенс, изоосмотичен агенс, агенс за
покачување на вискозност и еден или повеќе

VILBOEUF, John Claude

конзерванси, се карактеризира со тоа што:

(54) ПАРЕНТЕРАЛНА ФАРМАЦЕВТСКА
ФОРМУЛАЦИЈА ВО СУСПЕНЗИЈА, КОЈАШТО

формулацијата со ниска доза содржи помеѓу
0.5mg естрадиол и 75mg прогестерон до 1.0 mg

ИМА ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, ВО
НИСКА И УЛТРАНИСКА ДОЗА, ЗА УПОТРЕБА

естрадиол
и
20
mg
прогестерон
и
формулацијата со ултра-ниска доза содржи

ВО ХОРМОНАЛНА ТЕРАПИЈА ПРИ
КЛИМАКТЕРИЧЕН СИНДРОМ

0.25
до
0.50mg
прогестерон.

(57)

1

Парентерална

којашто

содржи

естрадиол

и

15.0mg

фармацевтска

формулација во суспензија, со продолжено

, има уште 16 патентни барања

(51) C 07K 16/10

(97) 10/05/2017 EP2438087

(11) 7832
(21) 2017/601

задржани

(13) Т1
(22) 08/08/2017

(73) Ablynx N.V.
Technologiepark 21 9052 Ghent-Zwijnaarde, BE

(45) 31/03/2018

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(30) US184396P 05/06/2009 US and
US265014P 30/11/2009 US

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) DEPLA, Erik; STORTELERS, Catelijne and

(96) 07/06/2010 EP10724497.2

STAELENS, Stephanie

Меѓународни патенти
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(54) ТРОВАЛЕНТНИ НАНОТЕЛА ГРАДБИ

истата или повисока потенција, каде што

ПРОТИВ ЧОВЕЧКИ РЕСПИРАТОРЕН

наведената потенција се одредува со анализа

СИНЦИЦИЈАЛЕН ВИРУС (ЧРСВ) ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ И/ИЛИ ТРЕТМАН НА

на
микронеутрализација,
споредено
со
полипептидот без 3, 2 или 1 амино киселина

ИНФЕКЦИИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ ТРАКТ
(57) 1 Тривалентен полипептид што е насочен

разлика,
e)
СЕК

против протеин Ф од чРСВ, назначено со тоа,
што е одбран од било кое од (A) до (Ц):

ф) полипептиди што имаат не повеќе од 3,
подобро не повеќе од 2, уште подобро не

(A)

БР-и:

159-161;

полипептид

повеќе од 1 амино киселина разлика со една од

следниве
полипептиди:
БР-и: 142-145 и 162-165;

СЕК ИД БР-и: 159-161, под услов да:
и) амино киселинската секвенца опфатена во

б) полипептиди што имаат не повеќе од 3,
подобро не повеќе од 2, уште подобро не

наведениот полипептид има Пролин (Pro, P) на
позиција 14, Аргинин (Arg, R) на позиција 19,

повеќе од 1 амино киселина разлика со една од
СЕК ИД БР-и: 142-145 и 162-165, под услов да:

Леуцин (Leu, L) на позиција 20 и Леуцин (Leu, L)
на позиција 108, каде што наведените позиции

и) првата амино киселинска секвенца опфатена

се одредуваат според Кабат нумерирање; и

во наведениот полипептид има Аспарагинска
киселина (Asp, D) на позиција 1; и

ии) полипептидот врзува протеин Ф од чРСВ со
истиот или повисок афинитет, каде што

ии) полипептидот врзува протеин Ф од чРСВ со
истиот или повисок афинитет, каде што

наведениот афинитет се мери со површинска
плазмон резонанца, и/или полипептидот ја има

наведениот афинитет се мери со површинска
плазмон резонанца, и/или полипептидот ја има

истата или повисока потенција, каде што
наведената потенција се одредува со анализа

истата или повисока потенција, каде што

на

наведената потенција се одредува со анализа
на
микронеутрализација,
споредено
со

полипептидот без 3, 2 или 1 амино киселина
разлика;

полипептидот без 3, 2 или 1 амино киселина
разлика,

(Б) тривалентен полипептид што содржи или се
состои од три амино киселински секвенци што

ц)
СЕК
ИД
БР-и:
77-79
и
158;
д) полипептиди што имаат не повеќе од 3,

се состојат од 4 рамковни региони и 3
комплементарно одредувачки региони (КОРи)

подобро не повеќе од 2, уште подобро не

во

повеќе од 1 амино киселина разлика со една од
СЕК ИД БР-и: 77-79 и 158, под услов да:

СЕК

и) амино киселинските секвенци опфатени во
наведениот полипептид имаат Глутамин (Gin,

и
-

КОР2

е

СЕК

ИД

БР:

102;

Q) на позиција 105, Леуцин (Leu, L) на позиција
78, Аргинин (Arg, R) на позиција 83 и/или

и
-

КОР3

е

СЕК

ИД

БР:

121,

Глутаминска киселина (Glu, E) на позиција 85,

(Ц) тривалентен полипептид што содржи или се

каде што наведените позиции се одредуваат
според
Кабат
нумерирање;
и

состои од три амино киселински секвенци, каде
што секоја амино киселинска секвенца е

ии) полипептидот врзува протеин Ф од чРСВ со
истиот или повисок афинитет, каде што

одбрана
од
a)
СЕК

наведениот афинитет се мери со површинска
плазмон резонанца, и/или полипептидот ја има

б) амино киселински секвенци што имаат не
повеќе од 3, подобро не повеќе од 2, уште

одбран
a) СЕК

од
ИД
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тривалентен

ИД

микронеутрализација,

споредено

со

кој:
КОР1
ИД

e
98;

БР:

следниве
a)
ИД
БР-и:

до

д):
60-76;
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подобро не повеќе од 1 амино киселина

разлика со една од СЕК ИД БР-и: 146-153, под

разлика со една од СЕК ИД БР-и: 60-76, под

услов

услов
да:
и) амино киселинската секвенца има Глутамин

и) амино киселинската секвенца има Proline
(Pro, P) на позиција 14, Аргинин (Arg, R) на

(Gin, Q) на позиција 105, каде што наведената
позиција
се
одредува
според
Кабат

позиција 19, Леуцин (Leu, L) на позиција 20 и
Леуцин (Leu, L) на позиција 108, каде што

нумерирање;
ии) амино киселинската

наведените позиции се одредуваат според
Кабат
нумерирање;
и

секвенца

и
врзува

протеин Ф од чРСВ со истиот или повисок

ии)

афинитет, каде што наведениот афинитет се
мери со површинска плазмон резонанца, и/или

протеин Ф од чРСВ со истиот или повисок
афинитет, каде што наведениот афинитет се

амино киселинската секвенца ја има истата или
повисока потенција, каде што наведената

мери со површинска плазмон резонанца, и/или
амино киселинската секвенца ја има истата или

потенција се одредува со анализа на
микронеутрализација, споредено со амино

повисока потенција, каде што наведената
потенција се одредува со анализа на

киселинската секвенца без 3, 2 или 1 амино

микронеутрализација,

киселина
ц)
СЕК

киселинската секвенца без 3, 2 или 1 амино
киселина
разлика.

ИД

БР-и:

разлика,
146-153;

д) амино киселински секвенци што имаат не
повеќе од 3, подобро не повеќе од 2, уште

амино

да:

киселинската

секвенца

споредено

со

врзува

амино

, има уште 13 патентни барања

подобро не повеќе од 1 амино киселина
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(51) B 01J 13/02, C 08J 3/14, C 08J 3/12, A 61K

со

9/16

Рисперидо-нот во органски солвент, каде што

растварање

на

PLGA

полимерот

и

(13) Т1
(22) 10/08/2017

концентрацијата на полимерот во внатрешната
маслена фаза е во распон од 5-8% w/w;

(45) 31/03/2018
(30) PCT/EP2013/001821 20/06/2013 --

б. подготвување на надворешна водена фаза
која што се состои од вода, поливинил алкохол

(96) 18/06/2014 EP14733524.4
(97) 26/07/2017 EP3010962

(PVA), незадолжително воден бафер раствор
за да се подеси pH на вредност на која

(73) Pharmathen S.A.

Риспери-донот

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

растворливост, и истиот органски солвент
употребен во маслената фаза, каде што

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

количината на органскиот солвент додаден во
надворешната фаза е доволна за да ја засити

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KARAVAS, Evangelos; HAITIDOU, Sotiria;

надворешната
фаза;
в. емулзифицирање на внатрешната фаза во

MANTOURLIAS, Theofanis; PAPANIKOLAOU,

надворешната фаза или со механичко мешање

Georgia and KOUTRIS, Efthymios
(54) ПОДГОТОВКА НА ПОЛИЛАКТИД-

или со употреба на хомогенизатор (high shear
homogenizer);

ПОЛИГЛИКОЛИД МИКРОЧЕСТИЧКИ СО
ПРОФИЛ НА СИГМОИДНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

г. префрлување на емулзијата во медиуми за
калење кои што имаат температура подесена

(57)
1
Процес за подготовка на
биоразградливи микрочестички на поли(D,L

на
д.

лактид-ко-гликолид) (PLGA) полимер, кој што

микрочестички и, незадолжително миење на

има профил
Рисперидон,

ослободување
содржан
во

микро-чес¬тич¬ките,
и
ѓ. сушење на микрочестичките во еден чекор на

микро¬чес¬тичките, кој што ги опфаќа следните
чекори:

сушење без понатамошен чекор на миење и /
или
сушење.

a. подготвување на внатрешна маслена фаза

, има уште 7 патентни барања

(11) 7827
(21) 2017/607
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на
кој

сигмоидно
што
е

покажува

пониска

5°C и термостатички контролирана;
одвојување на добиените стврднати
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(51) G 01N 33/50, G 01N 33/574, C 07K 16/30, A
61K 39/395, A 61P 35/00
(11) 7829
(21) 2017/621

(57) 1 Изолиранo антитело од анти-рецептор
на Епидермален фактор за раст (EGFR), за

(13) Т1
(22) 16/08/2017

употреба во третирање рак што живее во мозок
кај цицач, назначено со тоа, што ракот што

(45) 31/03/2018

живее во мозок е одбран од групата составена

(30) US388504 18/02/2009 US
(96) 17/02/2010 EP15160629.0

од глиобластом, медулобластом, менингиом,
неопластичен астроцитом и неопластична

(97) 02/08/2015 EP2913344
(73) Ludwig Institute for Cancer Research Ltd

артериовенозна малформација, и каде што
наведеното антитело содржи променлив регион

Stadelhoferstrasse 22 8001 Zürich, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

на тежок ланец што ја содржи амино
киселинската секвенца претставена во СЕК ИД

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

БР: 164, променлив регион на лесен ланец што

(72) Old, Lloyd J.; Johns, Terrance Grant;
Panousis, Con; Scott, Andrew Mark; Renner,

ја содржи амино киселинската секвенца
претставена во СЕК ИД БР: 166, и е коњугирано

Christoph; Ritter, Gerd; Jungbluth, Achim;
Stockert, Elizabeth; Collins, Peter; Cavenee,

за агенс одбран од групата составена од агенс
за хемиска аблација, токсин, имуномодулатор,

Webster K.; Huang, Huei-Jen Su; Burgess, Antony
Wilks; Nice, Edouard, Collins; Murray, Anne and

цитокин, цитотоксичен агенс, хемотерапевтски
агенс
и
лек.

Mark, George

, има уште 18 патентни барања

(54) СПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ
И НИВНИ УПОТРЕБИ

Меѓународни патенти
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(51) C 07K 16/28
(11) 7828
(21) 2017/622

(13) Т1
(22) 16/08/2017
(45) 31/03/2018

врзува за човечки B7-H1, назначено со тоа, што
антителото или неговиот врзувачки фрагмент
содржи:
VH CDR1 што ја има амино

(30) US264061P 24/11/2009 US

киселинската секвенца од GFTFSRYWMS; и

(96) 24/11/2010 EP10833923.5
(97) 09/08/2017 EP2504364

VH CDR2 што ја има амино киселинската
секвенца
од
NIKQDGSEKYYVDSVKG;
и

(73) Medimmune Limited
Milstein Building Granta Park Cambridge,

VH CDR3 што ја има амино киселинската
секвенца
од
EGGWFGELAFDY;
и

Cambridgeshire CB21 6GH, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

VL CDR1 што ја има амино киселинската
секвенца
од
RASQRVSSSYLA;
и

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

VL CDR2 што ја има амино киселинската

(72) QUEVA, Christophe; MORROW, Michelle;
HAMMOND, Scott; ALIMZHANOV, Marat;

секвенца
од
DASSRAT;
и
VL CDR3 што ја има амино киселинската

BABCOOK, John; FOLTZ, Ian; KANG, Jaspal,
Singh; SEKIROV, Laura; BOYLE, Melanie;

секвенца
од
QQYGSLPWT,
и каде што антителото или неговиот

CHODORGE, Matthieu; MULGREW, Kathleen Ann
and STEWART, Ross

врзувачки фрагмент инхибира B7-H1 индуцира
пролиферација
на
тумор.

(54) ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ НАСОЧЕНИ
ПРОТИВ B7-H1
(57) 1 Изолирано антитело или врзувачки

, има уште 23 патентни барања

фрагмент од истото кој што специфично се
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(51) C 07B 61/00, C 12N 15/10, C 12P 19/34, C

(54) МЕТОД ЗА СИНТЕЗА НА

40B 40/06
(11) 7863

(13) Т1

БИФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС
(57) 1 Сплит-и-микс метода за добивање на

(22) 17/08/2017
(45) 31/03/2018

еден или повеќе бифункционални комплекси,
секој од нив содржи дел од прикажаниот

(21) 2017/625

(30) DK20020001652 30/10/2002 DK;
DK20020001955 19/12/2002 DK;

молекул
и
кодиран
олигонуклеотид,

дел

кој

содржи

DK20030001064 11/07/2003 DK;
US20020422167P 30/10/2002 US;
US20020434425P 19/12/2002 US and

каде
што
зародишниот
бифункционален
комплекс кој содржи место за хемиска реакција

US20030486199P 11/07/2003 US
(96) 30/10/2003 EP10184069.2

и сајт за примање погоден за ензимско
додавање на таг, се реагира на местото на

(97) 21/06/2017 EP2348125
(73) Nuevolution A/S

хемиска реакција со еден или повеќе реактанти,
и

Ronnegade 8, 5th floor 2100 Copenhagen, DK
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

каде што соодветната ознака(и) кои го
идентификуваат реактантот(ите) се обезбедени

(72) Freskgard, Per-Ola; Franch, Thomas;
Gouliaev, Alex Haahr; Lundorf, Mikkel, Dybro;

на местото на примање со користење на еден
или
повеќе
ензими.

Felding, Jakob; Olsen, Eva, Kampmann;
Holtmann, Anette; Jakobsen, Soren, Nyboe; Sams,
Christian; Glad, Sanne, Schrøder; Jensen, Kim

, има уште 16 патентни барања

Birkebæk and Pedersen, Henrik

Меѓународни патенти
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437
(11) 7865
(21) 2017/629

(57)

1

Соединение

со

формулата

(I)

(13) Т1
(22) 21/08/2017

(45) 31/03/2018
(30) EP13183427 06/09/2013 -- and
EP14153887 04/02/2014 -(96) 03/09/2014 EP14758564.0
(97) 26/07/2017 EP3041839

или негова стереохемиска изомерна форма,
назначено
со
тоа,
што

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

R1 е одбрано од групата составена од C16алкил, (C3-8циклоалкил)C1-3алкил, и (C1-

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

3алкилокси)C1-3алкил;
секое R2 е независно одбрано од F, Cl, C1-

(72) CID-NÚÑEZ, José, Maria; TRABANCOSUÁREZ, Andrés, Avelino; LAVREYSEN, Hilde

3алкил, C1-3алкилокси, моно- или полихалоC1-

and CEUSTERS, Marc André

3алкил, и моно- или полихалоC1-3алкилокси;
n е цел број одбран од 1, 2, и 3;

(54) 1,2,4-ТРИАЗОЛО[4,3-A]ПИРИДИН
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА КАКО

или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват.

ПОЗИТИВНИ АЛОСТЕРИЧНИ МОДУЛАТОРИ
НА MGLUR2 РЕЦЕПТОРИ

, има уште 17 патентни барања

(51) C 12Q 1/68

(21) 2017/631

(11) 7867

142 | С т р а н а

(13) Т1

(22) 22/08/2017
(45) 31/03/2018
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(30) US20090253758P 21/10/2009 US

веројатност да има корист од третманот со

(96) 20/10/2010 EP10768847.5

анти-VEGF антитело со висок афинитет, којшто

(97) 09/08/2017 EP2491134
(73) Genentech, Inc.

содржи скрининг на примерок изолиран од
наведениот
пациент
за
геномски

1 DNA Way South San Francisco, CA 94080, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

полиморфизам во матриксот металопротеаза
25 gen (MMP25) Алел што одговара на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) GRAHAM, Robert

rs1064875, при што пациентот има зголемена
веројатност да има корист од наведениот

(54) ГЕНЕТСКИ ПОЛИМОРИЗМИ ВО

третман, ако соодветниот генотип се состои од

СТАРОСНА МАКУЛАРНА ДЕГЕНЕРАЦИЈА
(57)
1
Метода за предвидување дали

AA
или
, има уште 9 патентни барања

влажниот

AMD

пациент

има

AG.

зголемена

(51) C 07C 311/20, C 07D 213/61, A 61K 31/18, A

(54) N-(4-HYDROXY-4-METHYL-

61K 31/4418, A 61P 29/00
(11) 7826

(13) Т1

CYCLOHEXYL)-4-PHENYLBENZENESULFONAMIDES И N-(4-HYDROXY-4-

(22) 22/08/2017
(45) 31/03/2018

METHYL-CYCLONEXYL)-4-(2PYRIDYL)BENZENESULFONAMIDES И НИВНА

(21) 2017/632

(30) GB20130011361 26/06/2013 GB
(96) 24/06/2014 EP14735642.2

ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА
(57) 1 Соединение одбрано од соединенија од

(97) 26/07/2017 EP3013799

следните формули, или негова фармацевтски

(73) Pimco 2664 Limited
The Walbrook Building 25 Walbrook London

прифатлива

сол,

хидрат

или

солват:

и

EC4N 8AF, GB
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) GREIG, Iain Robert; PATEL, Lisa; SMITH,
Stephen Allan and WILLIAMS, Samuel Cameron
Меѓународни патенти
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, има уште 42 патентни барања
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кадешто

соединението

(11) 7761

(13) Т1

добиено

со

(21) 2017/639

(22) 24/08/2017
(45) 31/03/2018

формула

(51) C 07D 239/48

хидролиза

со
на

формула

(I)

соединение

е
со
(II)

(30) US201161486363P 16/05/2011 US
(96) 07/05/2012 EP12718262.4
(97) 05/07/2017 EP2709988
(73) Actimis Pharmaceuticals, Inc.
400 S. El Camino Real, Suite 1200 San Mateo,
CA 94402, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

во присуството на прва база и прв растворувач

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RODRIGUEZ DEHLI, Juan M.;

или на прва смеса од растворувачи и кадешто

HAGENKOETTER, Robert; SCHUL, Michael;
STANGE, Christian; WANG, Xiao-Jun; ZHANG, Li

соединението со формула (II) е добиено со
реагирање на соединение со формула (III)

and MASSOT, Oriol
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА [4,6БИС-ДИМЕТИЛАМИНО-2-[4-(4ТРИФЛУОРОМЕТИЛБЕНЗОИЛАМИНО)БЕНЗИЛ]ПИРИМИДИН-5ИЛ]АЦЕТАТНА КИСЕЛИНА
(57) 1 Постапка за подговување на соединение
со

формула

(I),
со 4-трифлуорометилбензоил
присуството на втора база

хлорид во
и на втор

растворувач, кадешто вториот растворувач е
метанол.
, има уште 17 патентни барања

Меѓународни патенти
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(51) C 07K 16/32, A 61K 31/551, A 61K 39/395, A

(73) Medimmune Limited and ADC

61P 35/00

Therapeutics SA

(11) 7762
(21) 2017/640

(13) Т1
(22) 24/08/2017

Milstein Building Granta Park Cambridge,
Cambridgeshire CB21 6GH, GB and Route de la

(45) 31/03/2018
(30) US201261712924P 12/10/2012 US;

Corniche 3B 1066 Epalinges, CH
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

US201261712928P 12/10/2012 US;
US201361784233P 14/03/2013 US;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HOWARD, Philip Wilson and VAN BERKEL,

US201361784249P 14/03/2013 US and

Patricius Hendrikus Cornelis

US201361784270P 14/03/2013 US
(96) 11/10/2013 EP13788691.7

(54) PYRROLOBENZODIAZEPINE-ANTI-HER2
АНТИТЕЛО КНЈУГАТИ

(97) 14/06/2017 EP2906252

(57)

146 | С т р а н а
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Меѓународни патенти

Гласник Бр.3/2018

Меѓународни патенти

31 Март 2018

147 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

Каде Ab е антитело кое се врзува за HER2,

на антитело (Ab) е цел број од 1 до околу 8.

антителото содржи VH домен кој ја има
секвенцата според до SEQ ID NO. 1; и
при што лекот (p) кој ги оптоварува лекови (D)

, има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 231/40, C 07D 405/12, C 07D 487/14,
C 07D 401/12, A 61K 31/155, A 61P 37/00
(11) 7763
(13) Т1
(21) 2017/641

(22) 25/08/2017
(45) 31/03/2018

(30) US20100420950P 08/12/2010 US
(96) 08/12/2011 EP11846595.4
(97) 28/06/2017 EP2648511
(73) Lycera Corporation
2800 Plymouth Rd. NCRC Building 26 Ann
Arbor, MI 48109, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

вклучувајќи ги сите стереоизомери, геометриски
изомери

и

таутомери;

или

фармацевтска

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

прифатлива сол или солват од било кое од
гореспоменатите;
кадешто:

(72) GLICK, Gary D.; HURD, Alexander R.;
TAYLOR, Clarke B. and VANHUIS, Chad A.

A1 е фенилен или шест-член хетероарилен;

(54) ИНХИБИТОРИ НА ПИРАЗОЛИЛ
ГУАНДИН F1F0-АТПАЗА И НИВНА

A2

е

ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА
(57) 1 Соединение претставено со Формула I:
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тие се сврзани за да формираат 3 до 7 член
хетероцикличен

прстен

опционално

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти
независно избрани од групата составена од
халоген,
халоалкил,
циклоалкил,
и
R5
R6

е

хидроксил,
алкил,
C1-C6
алкокси;

водород
е

или

алкил;
халоалкил;

R1 претставува независно за секоја појава

R7 е водород, халоген, алкил, или халоалкил;

халоген,
халоалкил,
алкил,
циклоалкил,
хетероциклоалкил, хидроксил, C1-C6 алкокси,

R8 претставува независно на секое појавување
водород, алкил, или циклоалкил; или две појави

цијано, -CO2R8, -C(O)R9, -S(O)R9, -SO2R9, SO2N(R10)(R11),
-C(O)N(R10)(R11),
-

на R8 сврзани за истиот јаглероден атом се
земени заедно со споменатиот јаглероден атом

N(R10)(R11),
R2
е

за да формираат
прстен;

или
водород

-N(R8)C(O)(R9);
или
алкил;

заситен

карбоцикличен

R3 е арил, аралкил, циклоалкил, -(C(R8)2)m-

R9 претставува независно за секоја појава

циклоалкил,
хетероарил,
хетероциклоалкил,

хетероаралкил,
-(C(R8)2)m-

алкил
или
циклоалкил;
R10 и R11 секој претставува независно за

хетероциклоалкил,
алкил,
халоалкил,
хидроксиалкил,
-(C(R8)2)m-алкоксил,
-

секоја појава на водород, алкил, или
циклоалкил; или R10 и R11 се земени заедно со

(C(R8)2)m-O-(C(R8)2)m-алкоксил,

или

-

(C(R8)2)m-CN, кадешто споменатиот арил,
аралкил,
циклоалкил,
хетероарил,

азотниот атом кон којшто тие се сврзани за да
формираат 3 до 7 член хетероцикличен прстен
опционално супституиран со 1, 2, или 3

хетероаралкил, и хетероциклоалкил се секој
опционално супституиран со 1, 2, или 3

супституенти независно избрани од групата
составена од халоген, халоалкил, хидроксил,

супституенти независно избрани од групата
составена од халоген, халоалкил, хидроксил,

алкил,
n
е

алкил,

m

циклоалкил,

хидроксиалкил,

C1-

C6алкокси, цијано, и -C1-C6алкилен-CO2R8;
R4 е водород, алкил, или -C(O)R9; или R3 и R4

е

циклоалкил,
и
0,
1,
2,
1,

2,

C1-C6алкокси;
или
3;
и

3,

4,

или

5.

, има уште 25 патентни барања

се земени заедно со азотниот атом кон којшто

(51) A 61K 31/22, A 61K 31/366, A 61K 31/40, A
61K 31/404, A 61K 31/47, A 61K 31/505, A 61P

(73) LondonPharma Ltd.
Innovation Centre Norwich Research Park

3/06
(11) 7765

(13) Т1

Norwich, Norfolk NR4 7GJ, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2017/642

(22) 25/08/2017

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(45) 31/03/2018
(30) GB20110021503 14/12/2011 GB

(72) BOOLES, Clive; SAMS, Martin James;
HIGH, Juliet Victoria and JAMIESON, Paul Andrew

(96) 14/12/2012 EP12806096.9
(97) 31/05/2017 EP2790693

(54) СУБЛИНГУАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА
СТАТИНИ

Меѓународни патенти
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(57)

1

Фармацевтски состав за употреба во

кадешто наведениот статин е солубилизиран во

постапка на превенција или лекување на

наведениот

носач;

или

хиперхолестеролемиа,
дислипидемиа,
кардиоваскуларно заболување или рак, кај

(b) статин избран од групата која што се состои
од флувастатин, правастатин, росувастатин,

човечки индивидуи, кадешто составот е
испорачан преку трансмикозно сублингуална

или негова сол, и носач кој што содржи воден
раствор, кадешто наведениот статин е

или трансмукозно букална администрација како
спреј, и кадешто наведениот состав содржи:

солубилизиран во наведениот носач, и кадешто
составот содржи <25%v/v етанол, со тоа што
доколку статинот е правастатин тогаш составот

(a) статин избран од групата која што се состои
од симвастатин, аторвастатин, ловастатин,

има pH од најмалку 8 и содржи <1%v/v етанол.

питавастатин, или негова сол, и носач којшто
содржи масло кое што содржи триглицериди,

, има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 9/20, A 61K 31/5575

(74) Друштво за застапување од областа на

(13) Т1
(22) 29/08/2017

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 31/03/2018
(30)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Selvaraj, Sekar; Elumalai, Baskar;

(96) 11/07/2014 EP14176821.8

Arunachalam, Malaiarasan and Venugopal,

(97) 02/08/2017 EP2965750
(73) Azanta Danmark A/S

Prabhakaran
(54) МИЗОПРОСТОЛ ДИСПЕРЗИВНА

2500 Valby, DK

ТАБЛЕТА

(11) 7766
(21) 2017/644
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1

31 Март 2018

Фармацевтски состав кој што содржи

мизопростол

негова

орална примена, и каде што споменатиот

фармацевтски

состав овозможува дис-перзија на еден или

прифатлива сол, за употреба при третман кој
што опфаќа созревање на грлото на матката

повеќе од споменатите фармацевтски состави
во 100 ml вода на 25°C во рок од 3 минути по

или провоцирање на по¬ро-дување, кој што
содржи 0.5 - 50 μg мизопростол, или

мешањето, со што се обезбедува дисперзија;
при што споменатата дисперзија поми-ну¬ва

еквивалентна количина од негова фарма¬цевтски прифатлива сол, каде што споменатиот

низ сито со номинални отвори на мрежата од
710
μm.

фармацевтски состав е погоден за форма на

, има уште 16 патентни барања

приме¬на

или

селектирана

од

подјазична

или

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(51) A 61M 15/00
(11) 7767

(13) Т1

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(21) 2017/645

(22) 29/08/2017
(45) 31/03/2018

(72) BACON, Raymond and MCDERMENT, Iain
(54) БРОЈАЧ
1

Бројач (203) кој што се состои од:

(30) GB0904040 10/03/2009 GB
(96) 10/03/2010 EP10710405.1

(57)

(97) 19/07/2017 EP2408497
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

прв прстенест член (201) кој што има први
индикации (701) и втор прстенест член (202),

2350 Luxembourg, LU

(1510) кој што има втори индикации (702), при

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

што секој од споменатите прв и втор прс¬тенест член може да ротира постапно околу една
заедничка оска (214), при што една или две¬те

Меѓународни патенти
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од споменатите прва

индикација

да се овозможи независно ротирање на спо-

означуваат број; трет прстенест член (1502) кој

и

втора

менатиот прв прстенест член кога не е споен;

што е коаксијално поставен околу споменатата
заедничка оска на споменатите прв и втор

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

прс¬те¬нест
член;
погонски механизам (205) за ротирање на

жи¬ра¬ње (704), (705), (1516), и дефлектор
(1002), (1504) при што споменатото прво

споменатиот прв прстенест член и за ротирање
на споменатиот втор прстенест член по еден

средство за ангажирање може да се движи
радијално нанадвор и радијално навнатре во

или повеќе однапред одредени степени на

од¬нос на спо¬¬менатата оска и, при што

рота¬ци¬ја на споменатиот прв прстенест член;
и

споменатиот дефлектор е поврзан за, или
интегрален со спо-ме¬на¬тиот трет прстенест

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

член, и го одбива споменатото прво средство
за
ангажирање
радијал¬но
нанадвор.

спо¬ме¬натиот втор прстенест член, за да се
овозможи споменатиот прв и втор прстенест

, има уште 34 патентни барања

член да ро¬ти¬раат заедно кога се споени и за

(51) C 07K 7/64, A 61K 38/12
(11) 7866
(13) Т1

(97) 31/05/2017 EP2882770
(73) Polyphor AG

(21) 2017/646

(22) 29/08/2017

Hegenheimermattweg 125 4123 Allschwil, CH

(45) 31/03/2018

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(30)
(96) 07/08/2013 EP13745432.8
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(54) КОМБИНАЦИИ СО ЦИКЛИЗИРАН СТОЛБ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

НА ПЕПТИД

(72) DALE, Glenn E.; OBRECHT, Daniel and
BERNARDINI, Francesca

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07C 47/565, C 07C 47/575, C 07C 51/377,
C 07C 59/72, C 07C 67/29, C 07C 69/18, C 07F
7/18, C 12P 31/00, C 12P 41/00
(11) 7768
(21) 2017/647

(13) Т1
(22) 29/08/2017
(45) 31/03/2018

(30)
(96) 15/06/2012 EP12172191.4
(97) 07/06/2017 EP2674413
(73) SciPharm SaRL
26-28, rue Edward Steichen L-2540
Luxembourg, LU
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Jain, Nareshkumar, F.; Kirkup, Michael, P.;
Marella, Michael, A. and Ghone, Sanjeevani, A.
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА
ТРЕПРОСТИНИЛ И НЕГОВИ ДЕРИВАТИ
(57) 1 Соединение со формула I, или формула

кадешто
X

е

Y

Br;

е

H

и

PG1 е метил, метоксиметил, бензоилоксиметил,
метоксиетоксиметил, бензил, 4-метоксибензил,
2-6-дихлоробензил,
3,4-дихлоробензил
CH2COOH, CH2COORx, и CH2CH2OPG2;
PG2
Ra
Rx

е

терц-бутил-диметилсилил;
е

е

C1-4

алкил

и

хидрокси
или
арил.

II,
, има уште 3 патентни барања

(51) C 07K 16/28
(11) 7769
(21) 2017/648

Меѓународни патенти

(13) Т1

(30) EP12155641 15/02/2012 --; EP12158974
12/03/2012 --; EP12176892 18/07/2012 --;

(22) 30/08/2017
(45) 31/03/2018

US201261598968P 15/02/2012 US;
US201261599447P 16/02/2012 US;
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US201261672799P 18/07/2012 US and

(72) STENNICKE, Vibeke Westphal; READ,

US201261674434P 23/07/2012 US

Christine Brender; GRELL, Susanne Nedergaard;

(96) 30/11/2012 EP12794962.6
(97) 02/08/2017 EP2814844

WIBERG, Charlotte; SALBO, Rune; HENRIKSEN,
Anette and PADKJÆR, Søren

(73) Novo Nordisk A/S
Novo Allé 2880 Bagsværd, DK

(54) АНТИТЕЛА КОИ СЕ СВРЗУВААТ И ГО
БЛОКИРААТ АКТИВИРАЧКИОТ РЕЦЕПТОР

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

ЕКСПРЕСИРАН ВО МИЕЛОИДНИТЕ КЛЕТКИ-1
(TREM-1)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 25/00, A

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

61P 11/00
(11) 7770

(13) Т1

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

(22) 30/08/2017
(45) 31/03/2018

(72) ROBERTS, Daniel Richard; SCHARTMAN,
Richard Raymond and WEI, Chenkou

(21) 2017/649

(30) US201261603598P 27/02/2012 US
(96) 25/02/2013 EP13708603.9

(54) N-(5S, 6S, 9R) - 5 -АМИНО- 6 - (2,3 ДИФЛУОРОФЕНИЛ) -6,7,8,9 - ТЕТРАХИДРО -

(97) 02/08/2017 EP2820016

5H - ЦИКЛОХЕПТА [B]ПИРИДИН-9-ИЛ- 4 - (2 -

(73) Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road Princeton,

ОКСО-2,3 - ДИХИДРО - 1H - ИМИДАЗО [4, 5 B] ПИРИДИН - 1 - ИЛ) ПИПЕРИДИН - 1 -

NJ 08543, US

КАРБОКСИЛАТ, ХЕМИСУЛФАТНА СОЛ
(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 403/14

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 7771

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2017/650

(22) 30/08/2017
(45) 31/03/2018

(72) DALLY, Robert Dean and WOODS, Timothy
Andrew

(30) US201361782798P 14/03/2013 US and
US201361789108P 15/03/2013 US

(54) CDC7 ИНХИБИТОРИ
(57)
1
Соединение

(96) 07/03/2014 EP14712966.2
(97) 28/06/2017 EP2970221

флуоропиримидин-4-ил)-3-метил-6-(1Hпиразол-4-ил)изоиндолин-1-он,
или
негова

(73) Eli Lilly and Company

фармацевтска прифатлива сол или хидрат.

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

, има уште 12 патентни барања
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(51) H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H

трансформација

04N 19/91, H 04N 19/184, H 04N 19/463, H 04N

скенирање

19/61, H 04N 19/18
(11) 7871

(13) Т1

скенирање
помеѓу
трансформација;

(22) 31/08/2017
(45) 31/03/2018

утврдување на локација на последниот
значаен коефициент за трансформација со

(21) 2017/652

има

според

последен

индекс

на

определен

ред

на

коефициентите

за

(30) US20100362844P 09/07/2010 US
(96) 08/07/2011 EP16180222.8

декодирање на информација за локацијата на
хоризонталната оска на правец и локација на

(97) 30/08/2017 EP3101900

вертикалната

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

декодирање на последниот значаен
коефициент на трансформација врз основа на

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

локацијата на последниот значаен коефициент
на
трансформација;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LEE, Bae-Keun and SOHN, Yu-Mi

декодирање на индикатор за значајниот
коефициент, вклучен во приемниот бинарен

(54) УРЕД ЗА ЕНТРОПСКО ДЕКОДИРАЊЕ НА

тек, кој ја претставува локацијата на вториот

КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ
(57) 1 Уред (2000) за ентропско декодирање на

значаен коефициент на трансформација; и
декодирање
на
вториот
значаен

коефициенти за трансформација, постапката
вклучува:

коефициент на трансформација со користење
на индикаторот за значајниот коефициент;

екстракција на информација во врска со
локацијата на хоризонталната оска на правец и

кадешто, информацијата вклучена во
вредноста x одговара на локацијата на

вертикалната оска на правец на последниот

хоризонталната оска на правец а вредноста на

значаен кофициент на трансформација кој е
различен од нула, и кој е вклучен во блок за

y одговара на локацијата на вертикалната оска
на
правец

трансформација, од примен бинарен тек
кадешто последниот значаен коефициент на

, има уште 0 патентни барања

Меѓународни патенти
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(51) H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H
04N 19/91, H 04N 19/184, H 04N 19/463, H 04N

индикатор
кој
најмалку еден

19/61, H 04N 19/18
(11) 7873

(13) Т1

трансформација кој што има вредност кој што
не е нула, постои во блок за трансформација;

(21) 2017/653

(22) 31/08/2017

кога

што
претставува
дали
значаен коефициент на

кодираниот

блок

индикатор

(45) 31/03/2018
(30) US20100362844P 09/07/2010 US

претставува постоење
значаен
коефициент

(96) 08/07/2011 EP16180224.4
(97) 30/08/2017 EP3101901

трансформација,
информација во

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

хоризонталната оска на правец и вертикалната
оска на правец на последниот значаен

Gyeonggi-do 16677, KR

кофициент на трансформација кој е различен

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

од нула, и кој е
трансформација, од

(72) LEE, Bae-Keun and SOHN, Yu-Mi
(54) ПОСТАПКА ЗА ЕНТРОПСКО

кадешто последниот значаен коефициент на
трансформација има последен индекс на

ДЕКОДИРАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА
ТРАНСФОРМИРАЊЕ

скенирање
скенирање

(57) 1 Постапка за ентропско декодирање на

трансформација;

коефициенти за трансформација, постапката
вклучува:

утврдување (1920) на локацијата на на
последниот
значаен
коефициент
за

добивање, од податочен тек, кодиран блок

трансформација
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на најмалку еден
во
блокот
за

екстракција
(1910)
врска со локацијата

според
помеѓу

со

вклучен
примен

на
на

во блок за
бинарен тек

определен
ред
коефициентите

декодирање

на
за
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информација за локацијата на хоризонталната

декодирање

на

вториот

значаен

оска на правец и локација на вертикалната оска

коефициент на трансформација со користење

на

правец;
значаен

на индикаторот за значајниот коефициент;
кадешто, информацијата вклучена во

коефициент на трансформација врз основа на
локацијата на последниот значаен коефициент

вредноста x
одговара на локацијата на
хоризонталната оска на правец а вредноста на

на

y одговара на локацијата на вертикалната оска
на
правец

декодирање

на

последниот

трансформација;
декодирање на индикатор за значајниот

коефициент, вклучен во приемниот бинарен
тек, кој ја претставува локацијата на вториот
значаен коефициент на трансформација; и

, има уште 0 патентни барања

(51) H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si,

04N 19/91, H 04N 19/184, H 04N 19/463, H 04N
19/61, H 04N 19/18

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

// (H 04N 19:61 )
(11) 7874

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LEE, Bae-Keun and SOHN, Yu-Mi

(22) 31/08/2017
(45) 31/03/2018

(54) УРЕД ЗА ЕНТРОПСКО ДЕКОДИРАЊЕ НА
КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ

(21) 2017/654

(30) US20100362844P 09/07/2010 US

(57) 1 Уред (2000) за ентропско декодирање на

(96) 08/07/2011 EP16180225.1
(97) 30/08/2017 EP3104616

коефициенти за трансформација, уредот
содржи ентропски декодер конфигуриран за:

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

добивање, од податочен тек, кодиран блок

Меѓународни патенти
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индикатор
најмалку

кој
еден

што

претставува

значаен

коефициент

дали

информација за локацијата на хоризонталната

на

оска на правец и локација на вертикалната оска

трансформација кој што има вредност кој што
не е нула, постои во блок за трансформација;

на

кога
претставува

коефициент на трансформација врз основа на
локацијата на последниот значаен коефициент

кодираниот
блок
индикатор
постоење на најмалку еден

декодирање

на

последниот

правец;
значаен

значаен
коефициент
во
блокот
за
трансформација, екстракција (на информација

на

во врска со локацијата на хоризонталната оска

коефициент, вклучен во приемниот бинарен

на правец и вертикалната оска на правец на
последниот
значаен
кофициент
на

тек, кој ја претставува локацијата на вториот
значаен коефициент на трансформација; и

трансформација кој е различен од нула, и кој е
вклучен во блок за трансформација, од примен

декодирање
на
вториот
значаен
коефициент на трансформација со користење

бинарен тек кадешто последниот значаен
коефициент на трансформација има последен

на индикаторот за значајниот коефициент;
кадешто, информацијата вклучена во

индекс на скенирање според определен ред на

вредноста x

скенирање
помеѓу
трансформација;

за

хоризонталната оска на правец а вредноста на
y одговара на локацијата на вертикалната оска

локацијата на
коефициент

на
за

на

декодирање

на

, има уште 0 патентни барања

утврдување на
последниот
значаен
трансформација
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со

коефициентите

трансформација;
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(51) C 07C 321/00, A 61K 31/19, A 61K 31/275, A

иден)метил]-2-фурил}бензоева

61P 35/00

(Соединение

(11) 7877
(21) 2017/655

киселина
30-12)

(13) Т1
(22) 01/09/2017

(45) 31/03/2018
(30) US20080058742P 04/06/2008 US
(96) 03/06/2009 EP09759351.1
(97) 16/08/2017 EP2299999
(73) Baylor College Of Medicine
One Baylor Plaza Houston, TX 77030-3411, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TWEARDY, David, J.; KASEMBELI, Moses,
M. and XU, Xuejun,
(54) ИНХИБИТОРИ НА СТАТ3
(57)

1

Соединение за употреба како лек со

инхибирање на Стат3 во клетка, кадешто
соединението е избрано од групата составена
од:
4-[({3-[(карбоксиметил)тио]-4-хидрокси-1нафтил}амино)сулфонил]бензоева
киселина

и нивна смеса, кадешто клетката е ин виво кај
човек, и кадешто човекот е познат, сомнителен

(Соединение

или

188)

4{5-[(3-етил-4-оксо-2-тиоксо-1,3-тиазолидин-5илиден)метил]-2-фурил}бензоева
киселина
(Соединение
4-хлоро-3-{5-[(1,3-диетил-4,6-диоксо-2тиоксотетрахидро-5(2H)-пиримидинил-

Меѓународни патенти

30)

е

во

ризик

од

развивање

на

рак,

хиперпролиферативна болест, белодробна
фиброза, астма или инфламаторна цревна
болест.
, има уште 11 патентни барања
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(51) C 12Q 1/68
(11) 7880
(21) 2017/657

(13) Т1

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

(22) 04/09/2017
(45) 31/03/2018

(72) LINDSTEDT, Malin; BORREBAECK, Carl A
K; JOHANSSON, Henrik and ALBREKT, Ann-Sofie

(30) GB201018014 26/10/2010 GB
(96) 26/10/2011 EP11791614.8

(54) АНАЛИТИЧКИ ПОСТАПКИ И ЧИПОВИ ЗА
УПОТРЕБА ВО ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА

(97) 07/06/2017 EP2633077

АГЕНСИ КОИ ИНДУЦИРААТ

(73) SenzaGen AB
Medicon Village Scheelevägen 2 223 81 Lund,

СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА ЧОВЕЧКА КОЖА
(57) , има уште патентни барања

SE

(51) A 01K 67/027, C 07K 14/705
(11) 7883
(13) Т1

хистокомпатибилност II
нуклеотидна секвенција

(21) 2017/659

полипептид
човек/глодач

(22) 04/09/2017
(45) 31/03/2018

(MHC II) содржи
што енкодира α-

на
химеричниот
MHC
II
и/или во генетскиот β-локус

(30) US201161552584P 28/10/2011 US

содржи нуклеотидна секвенција што енкодира

(96) 26/10/2012 EP12806199.1
(97) 14/06/2017 EP2770822

β-полипептид
човек/глодач,

MHC

II

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

каде што човековиот дел од
полипептидот
на
химеричниот
MHC

αII

10591, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

човек/глодач е составен од α1 и α2 домените на
човековиот MHC II и/или човековиот дел од β-

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

полипептидот

(72) STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn;
GURER, Cagan; MURPHY, Andrew J.; TU, Naxin

човек/глодач е составен од β1 и β2 домените на
човековиот
MHC
II
и

and VORONINA, Vera
(54) ГЕНЕТСКИ МОДИФИКУВАНИ ГЛУВЦИ

каде
што
глодачот
изразува
функционален химеричен комплекс MHC II на

ШТО ИЗРАЗУВААТ ХИМЕРИЧНИ МОЛЕКУЛИ
Н ГЛАВНИОТ КОМПЛЕКС НА

површината

ХИСТОКОМПАТИБИЛНОСТ (MHC) II

, има уште 13 патентни барања

на

на

на

химеричниот

химеричниот

клетката

на

MHC

II

глодачот.

(57) 1 Глодач што во генетскиот α-локус на
ендогениот
главен
комплекс
на

160 | С т р а н а
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5-хидроксилната група, нуклеозидната база и

(51) C 07H 19/16, C 07H 19/06
(13) Т1
(22) 04/09/2017

3'-амино
групата
се
незаштитени;
(b) селективно реагирање на наведената

(45) 31/03/2018
(30) US20040585193P 02/07/2004 US

3'-амино група со првата заштитна група
составена од киселинска лабилна група или

(96) 30/06/2005 EP05768112.4

флуоренилметоксикарбонилна

(97) 16/08/2017 EP1778711
(73) GERON CORPORATION

дериват на флуоренилметоксикарбонил група;
реакција на наведената 5'-хидроксилна

149 Commonwealth Drive Menlo Park, CA
94025, US

група со втора заштитна група составена од
ацил, база-лабилен триалкил силил етер или

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

флуориден лабилен силил етер; и реакција на
наведената нуклеозидна база со трета

(72) GRYAZNOV, Sergei, M.; PONGRACZ,

заштитна група која е ацилна група или

Krisztina and ZIELINSKA, Daria
(54) СИНТЕЗА НА ЗАШТИТЕНИ 3'-АМИНО

формамидинил
група;
каде што наведената прва заштитна група

НУКЛЕОЗИДНИ МОНОМЕРИ
(57) 1 Постапка за добивање на аденозин,

може да се отстрани од наведената 3'-амино
група под услови кои не ја депротекционираат

гванозин или цитидин мономер кој има
заштитена нуклеозидна база и заштитена 3'-

наведената нуклеозидна база, и наведената
втора заштитна група може да се отстрани од

амино група, каде што наведената база и

наведената 5'-хидроксилна група под услови

наведената 3'-амино група се ортогонално
заштитени,
методот
содржи:

кои не ја депротекционираат наведената
нуклеозидна база или кажаната 3'-амино група.

(а)
обезбедување
3'-амино-3'-деокси
аденозин, цитидин или гуанозин мономер во кој

, има уште 40 патентни барања

(11) 7884
(21) 2017/660

Меѓународни патенти

група

или
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(51) C 07D 231/56, A 61K 31/4192, A 61K
31/4245, A 61K 31/437, A 61K 31/4439, A 61K

Ryuichi; MORITOMO, Hiroyuki and MORITOMO,
Ayako

31/4709, A 61K 31/497, A 61K 31/501, A 61K
31/502, A 61K 31/506, A 61K 31/517, A 61K

(54) БИЦИКЛИЧНО ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО
СОЕДИНЕНИЕ

31/5377, A 61K 31/416, A 61K 31/4184, A 61P

(57) 1 Соединение представено со формула (I)

25/04, A 61P 25/18, A 61P 3/04, A 61P 3/06, A
61P 3/10, A 61P 19/10

или неговата фармацевтски прифатлива сол:

(11) 7885
(21) 2017/661

(13) Т1
(22) 04/09/2017

(45) 31/03/2018
(30) JP20110228822 18/10/2011 JP
(96) 17/10/2012 EP12840990.1
(97) 28/06/2017 EP2772484
(73) Astellas Pharma Inc.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome
Chuo-ku
Tokyo 103-8411, JP
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KAWANO, Noriyuki; SHIRAISHI, Nobuyuki;
KAWAKAMI, Shimpei; SAKURAI, Minoru; SUZUKI,
Takayuki; HAMAGUCHI, Wataru; SEKIOKA,

162 | С т р а н а

во која:
бицикличниот прстен кој е формиран од прстен
А фузиониран со соседниот прстен,
представува 4,5,6,7-тетрахидроиндазoл-5-il;
R1 представува циклопропил;
R3 представува арил или хетероарил, који што
респективно можат да бидат супституирани со
група одбрана од Група Q;
Групата Q e група која што ја сочинуваат
халоген, C1-6 aлкил, халогено-C1-6 aлкил, OR0, C1-6 aлкилен-OR0, -S-C1-6 aлкил, aрил,
хетероциклична група, и C1-6 aлкиленМеѓународни патенти
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хетероциклична група, каде, арил и

R0 представува -H или C1-6 aлкил.

хетероциклична група во Група Q можат да
бидат супституирани со халоген, цијано, C1-6
aлкил, -OR0,или оксо; и

, има уште 12 патентни барања

(51) C 07H 21/04, C 07K 14/46, C 07K 14/61, C

аминокиселинската

12N 5/10, C 12N 15/63, C 12N 15/62, C 12N 1/21,
C 12N 9/64, A 61K 38/48, A 61K 38/27, A 61P

хормон за раст како што е прикажано во Табела
1, каде што наведениот GH е поврзан со

3/04, A 61P 3/10, A 61P 3/08
(11) 7893

(13) Т1

проширен рекомбинантен полипептид (XTEN)
од најмалку 200 амино киселински остатоци,

(21) 2017/662

(22) 04/09/2017

каде што XTEN се карактеризира со тоа што:

(45) 31/03/2018
(30) WO2010US23106 03/02/2010 --;

(а) XTEN секвенцата содржи најмалку 200
соседни амино киселини кои покажуваат

US20090185112P 08/06/2009 US;
US20090236836P 25/08/2009 US;

најмалку 90% идентитет на секвенца со
споредлива должина на аминокиселинска

US20090280955P 10/11/2009 US and
US20100699761 03/02/2010 US

секвенца избрана од групата составена од
AE912, AE288, AD576, AE576, AE624, AD836,

(96) 08/06/2010 EP10786725.1

AE864, AF864, AG864, AM875, AM923 и AM1318

(97) 09/08/2017 EP2440241
(73) Amunix Operating Inc.

како

500 Ellis Street Mountain View, CA 94043, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

клеточен епитоп кога е
алгоритмот
TEPITOPE,

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SCHELLENBERGER, Volker; SILVERMAN,

предвижувањето на алгоритмот TEPITOPE за
епитопите во рамките на XTEN секвенцата се

Joshua; STEMMER, Willem, P.; WANG, Chia-Wei;

базира

GEETHING, Nathan; CLELAND, Jeffrey. L. and
SPINK, Benjamin

секвенца

на

хуманиот

што е прикажано во Табела 3;
(b) XTEN-секвенцата нема предвиден Т-

на

резултат

од

анализиран со
при
што

-6

или

поголем;

(c) има повлечен резултат помал од 10; и
(d) остатоците од глицин (G), аланин (A),

(54) РАСТ НА ХОРМОН НА ПОЛИПЕПТИДИ И
МЕТОДИ НА ИЗРАБОТКА И КОРИСТЕЊЕ НА

серин (S), треонин (T), глутамат (E) и пролин (P)
остатоци претставуваат повеќе од околу 90%

ИСТИТЕ
(57)
1

од вкупните аминокиселински остатоци од
XTEN.

Фузиран протеин, којшто содржи

секвенца на хормон за раст (GH) одбран од
човечки хормон за раст како што е прикажано
во Табела 1 и варијанта на секвенца која е

, има уште 18 патентни барања

најмалку 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95% , 96%,
97%,
98%
или
99%
идентични
со

Меѓународни патенти
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(51) C 07K 1/36, C 07K 16/00, C 12N 1/02, C 12N
5/00, C 12P 21/00, C 12P 21/02
(11) 7897
(21) 2017/663

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

(13) Т1
(22) 04/09/2017

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) ARUNAKUMARI, Alahari; DAI, Xiao-Ping;

(45) 31/03/2018

GARCIA, Javier and MARTEL, Richard

(30) US261886P 17/11/2009 US
(96) 17/11/2010 EP10782133.2

(54) МЕТОДИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОТЕИНИ

(97) 16/08/2017 EP2501822
(73) E. R. Squibb & Sons, L.L.C.

(57) , има уште патентни барања

Route 206 and Province Line Road Princeton,
NJ 08540, US

(51) C 07K 16/28, C 07K 16/32, A 61K 39/395, A

(97) 05/07/2017 EP2552966

61K 45/06, A 61K 39/00, A 61P 35/02, A 61P

(73) ImClone LLC

35/00
(11) 7901

(13) Т1

440 Route 22 East Bridgewater, NJ 08807, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(22) 04/09/2017
(45) 31/03/2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DOODY, Jacqueline, Francoise and LI,

(21) 2017/664

(30) US20100319896P 01/04/2010 US
(96) 28/03/2011 EP11713416.3
164 | С т р а н а

Yanxia
(54) АНТИТЕЛА ПРОТИВ CSF-1R
Меѓународни патенти
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(57) 1 Антитело коешто специфично се врзува

лесна

за човечки CSF-1R варијанти (SEQ ID NO. 15),

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:10.

коишто содржат тешка низа којашто содржи
аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:9 и

, има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 31/455, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A

(54) КОМБИНАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ

61P 35/00
(11) 7909

(13) Т1

МЕТОТРЕКСАТ И ИНХИБИТОРИ НА DHODH
(57)
1
Комбинација којашто содржи (a)

(22) 04/09/2017
(45) 31/03/2018

метотрексат и (b) DHODH инхибитор којшто е 2(3’-етокси-3,5-дифлуоробифенил-4-

(21) 2017/665

низа

којашто

ја

содржи

(30) EP20080382022 20/06/2008 --

иламино)никотинска

киселина,

2-(3,5-

(96) 18/06/2009 EP09765623,.5
(97) 16/08/2017 EP2296663

дифлуоро-3’-ме-токсибифенил-4иламино)никотинска
киселина,

2-(3,5-

(73) Almirall, S.A.
Ronda del General Mitre 151 08022 Barcelona,

дифлуоро-3’-метоксибифенил-4-иламино)-5метилникотинска
киселина
или
2-(3’-

ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

циклопропокси-3,5-дифлуоробифенил-4иламино)никотинска киселина или негова

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

фармацевтска прифатлива сол или негов N-

(72) GODESSART MARINA, Nuria and
PIZCUETA LALANZA, Maria, Pilar

оксид.
, има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/165, A 61K 31/335,

(54) КОМБИНАЦИЈА НА АДРЕНАЛИН И

A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61P
37/08

АНТИДЕПРЕСИВ ЗА УПОТРЕБА ПРИ
ТРЕТМАН НА ШОКОВИ

(11) 7910

(13) Т1

(57) 1 Воден раствор кој содржи адреналин и

(21) 2017/666

(22) 05/09/2017
(45) 31/03/2018

антидепресив, каде антидепресивот е избран
од групата на амоксапин, амитриптилиноксид,

(30) EP20120306207 03/10/2012 -(96) 02/10/2013 EP13771500.9

бутрипилин,
кломипрамин,
демексиптилин,
дибензепин, диметакрин, досулепин, доксепин,

(97) 16/08/2017 EP2903607
(73) Bioprojet

имипраминоксид,
лофепрамин,мапротилин,
миансерин,
мелтрацен,
метапрамин,

30 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris, FR

нитроксазепин,

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

пипофезин,
пропизепин,
протриптилин,
квинупрамин, аминептин и тримипрамин, или

(72) SCHWARTZ, Jean-Charles; LECOMTE,
Jeanne-Marie; LIGNEAU, Xavier; LANDAIS,

една од нивните фармацевтски прифатливи
соли; назначено со тоа што адреналинот во

Laurent, François, Gérard and PERRIN, David

растворот е во концентрација помеѓу 0.05 мг/мл
и
1.0
мг/мл;
и

Меѓународни патенти
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со тоа што антидепресивот во растворот е во
концентрација помеѓу 0,1 мг/мл и 10 мг/мл.

, има уште 15 патентни барања

(51) G 01N 33/68

(57) 1 Метод за откривање на клинички важна

(11) 7911

(13) Т1

имунолошка

реакција

на

VLA-4

врзувачко

(21) 2017/667

(22) 05/09/2017
(45) 31/03/2018

антитело кај еден субјект, при што методот се
состои од утврдување дали еден биолошки

(30) US20050668404P 04/04/2005 US
(96) 04/04/2006 EP13158951.7

примерок од еден суб¬јект кому му било давано
VLA-4 врзувачко антитело содржи најмалку

(97) 14/06/2017 EP2645106
(73) Biogen MA Inc.

клинички важно ниво на праг од 500 ng/ml од
растворливо антитело кое што се врзува за

225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

VLA-4

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

присуството најмалку на ниво на праг на
растворливото антитело е индикативно за

(72) Subramanyam, Meena; Amaravadi, Lakshmi;
Wakshull, Eric; Lynn, Frances; Panzara, Michael;

намалување на ефикасноста или за недостаток
на ефикасност на VLA-4 врзувачкото антитело.

Barbour, Robin McDaid and Taylor, Julie Elizabeth
(54) МЕТОДИ ЗА ЕВАЛУИРАЊЕ НА

, има уште 20 патентни барања

врзувачкото

антитело,

каде

што

ИМУНОЛОШКА РЕАКЦИЈА НА ТЕРАПЕВТСКИ
АГЕНС
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(51) C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61P 43/00

(72) BETTENCOURT, Brian; FITZGERALD,
Kevin; QUERBES, William; YASUDA, Makiko and

(13) Т1
(22) 05/09/2017

DESNICK, Robert, J.
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ

(45) 31/03/2018

НА ALAS1 ГЕНСКАТА ЕКСПРЕСИЈА

(11) 7913
(21) 2017/669

(30) US201261622288P 10/04/2012 US and
US201313835613 15/03/2013 US

(57) 1 Рибонуклеинска киселина со две низи
(днРНК) за инхибирање експресија на ALAS1,

(96) 10/04/2013 EP13721433.4
(97) 14/06/2017 EP2836595

назначено со тоа,
(i) античуствителна

(73) Alnylam Pharmaceuticals, Inc. and Icahn
School of Medicine at Mount Sinai

барем на нуклеотидите 871-889 од СЕК ИД:БР1;
(ii) чуствителна низа што содржи барем 15

300 Third Street Cambridge, MA 02142, US and

гранични нуклеотиди од СЕК ИД БР:1295; и

One Gustave L. Levy Place New York, NY
10029, US

(iii) лиганд што содржи еден или повеќе
деривати на N-ацетилгалактозамин (GalNAc).

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

, има уште 13 патентни барања
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што
низа

днРНК содржи:
комплементарна

167 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

(51) C 07D 405/14, C 07D 471/04, C 07D 401/12,
C 07D 401/14, C 07D 491/10, C 07D 413/14, C

иламино]пиридин-4-ил}бензонитрил
"A2"

07D 417/14, A 61K 31/506, A 61K 31/4433
(11) 7914
(13) Т1

5-{2-[1-(1-Метилпиперидин-4-ил)-1Hпиразол-4-иламино]пиридин-4-ил}-2-

(21) 2017/670

(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил

(22) 05/09/2017

(45) 31/03/2018
(30) DE201110112978 09/09/2011 DE

"A3"

(96) 13/08/2012 EP12747896.4
(97) 19/07/2017 EP2753615

иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4илокси)бензонитрил

(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

"A4"

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DORSCH, Dieter; EGGENWEILER, Hans-

илокси)бензонитрил
"A5"

Michael and HOELZEMANN, Guenter
(54) БЕНЗОНИТРИЛ ДЕРИВАТИ КАКО

5-[2-(1-Метил-1H-пиразол-3иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

КИНАЗА ИНХИБИТОРИ
(57)
1
Соединенија избрани од групата

илокси)бензонитрил
"A6"

5-[2-([3,3’]бипиридинил-6-

5-[2-(5-Метилизоксазол-3-

5-[2-(2-Фуран-2-илметил-2H-пиразол-3Соединение бр.
"A1"

Име

и/или

структура

2-(Тетрахидропиран-4-илокси)-5-{2-[1-(3трифлуорометилфенил)-1H-пиразол-4168 | С т р а н а

иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4илокси)бензонитрил
"A7"
5-[2-(5-Морфолин-4-илпиридин-2Меѓународни патенти
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иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

Соединение бр.

илокси)бензонитрил

"A18"

"A8"

5-[2-(4-Хидроксиметилпиридин-2иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

5-[2-(1-Фенил-1H-пиразол-4-

Име

и/или

структура

иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4илокси)бензонитрил

илокси)бензонитрил
"A19"

"A9"

5-{4-[3-Цијано-4-(тетрахидропиран-4илокси)фенил]пиридин-2-ил-

5-{2-[5-(1H-Пиразол-4-ил)пиридин-2иламино]пиридин-4-ил}-2-(тетрахидропиран-4-

амино}бензофуран-2-карбоксамид

илокси)бензонитрил
"A10"

"A20"

5-[2-(5-терц-Бутил-1
H-пиразол-3иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

4-иламино]пиридин-4-ил}-2-(тетрахидропиран4-илокси)бензонитрил

илокси)бензонитрил
"A11"

"A21"

6-{4-[3-Цијано-4-(тетрахидропиран-4-

5-{2-[1-(2,2-Дифлуороетил)-1H-пиразол-

5-{2-[1-(2-Пиперидин-4-илетил)-1Hпиразол-4-иламино]пиридин-4-ил}-2-

илокси)фенил]пиридин-2-иламино}никотинонитрил

(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил
"A22"

"A12"

5-{2-[1-(2-Морфолин-4-илетил)-1Hпиразол-4-иламино]пиридин-4-ил}-2-

5-[2-(5-Циклопропил-2H-пиразол-3иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4илокси)бензонитрил

(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил
"A23"

"A13"

5-{2-[1-(3-Метоксипропил)-1H-пиразол-4-

2-(Тетрахидропиран-4-илокси)-5-[2-(5трифлуорометилпиридин-2-ил-амино)пиридин-

иламино]пиридин-4-ил}-2-(тетрахидропиран-4илокси)бензонитрил

4-ил]бензонитрил
"A14"

"A24"

5-[2-(Пиримидин-2-иламино)пиридин-4ил]-2-(тетрахидропиран-4-ил-окси)бензонитрил

пиразол-4-иламино]-пиридин-4-ил}-2(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил

"A15"

"A25"

5-[2-(5-Хидроксиметилпиридин-2иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

5-[2-(1-Азетидин-3-ил-1H-пиразол-4иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

илокси)бензонитрил
"A16"

илокси)бензонитрил
"A26"

5-[2-(1-Пиперидин-4-ил-1H-пиразол-4иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

5-{2-[1-((1S,2S)-2Хидроксиметилциклопропилметил)-1H-пиразол-

илокси)бензонитрил

4-иламино]пиридин-4-ил}-2-(тетрахидропиран-

"A17"

4-илокси)-бензонитрил
"A27"

2-{4-[3-Цијано-4-(тетрахидропиран-4-

5-{2-[1-(2-Цијаноциклопропилметил)-1H-

илокси)фенил]пиридин-2-иламино}изоникотинонитрил

5-{2-[1-(Тетрахидрофуран-3-илметил)1H-пиразол-4-иламино]-пиридин-4-ил}-2-

(продолжение)

(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил
"A28"
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5-[2-(1-Пиролидин-3-ил-1H-пиразол-4-

5-{2-[1-(2-Пиразол-1-илетил)-1H-

иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

пиразол-4-иламино]пиридин-4-ил}-2-

илокси)бензонитрил
"A29"

(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил
"A39"

5-[2-(1-{2-[1-(2Хидроксиацетил)пиперидин-4-ил]етил}-1H-

5-{2-[1-(2-Морфолин-4-илетил)-1Hпиразол-4-иламино]пиримидин-4-ил}-2-

пиразол-4-иламино)пиридин-4-ил]-2(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил

(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил
"A40"

"A30"

5-[2-(1-Пиролидин-3-ил-1H-пиразол-4-

5-[2-(1-{2-[1-(2-Аминоацетил)пиперидин4-ил]етил}-1H-пиразол-4-иламино)пиридин-4-

иламино)пиримидин-4-ил]-2-(тетрахидропиран4-илокси)бензонитрил

ил]-2-(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил
"A31"

"A41"

5-[2-(3-терц-Бутилизоксазол-5иламино)пиридин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

1H-пиразол-4-иламино]-пиримидин-4-ил}-2(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил

илокси)бензонитрил

"A42"

"A32"

5-{4-[3-Цијано-4-(тетрахидропиран-4илокси)фенил]пиримидин-2-ил-

2-(Тетрахидропиран-4-илокси)-5-{2-[1-(3-

5-{2-[1-(Тетрахидрофуран-3-илметил)-

трифлуорометилфенил)-1H-пиразол-4иламино]пиримидин-4-ил}бензонитрил

амино}бензофуран-2-карбоксамид
"A43"

"A33"

5-{2-[1-(2-Пиразол-1-илетил)-1Hпиразол-4-иламино]пиримидин-4-ил}-2-

5-[2-(1-Метил-1H-пиразол-3иламино)пиримидин-4-ил]-2-(тетрахидропиран-

(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил

4-илокси)бензонитрил
"A34"

"A44"

5-[2-(1H-Пиразол-4-иламино)пиримидин4-ил]-2-(тетрахидропиран-4-

4-иламино]пиримидин-4-ил}-2(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил

илокси)бензонитрил
"A35"

"A45"

5-{2-[1-(2,2-Дифлуороетил)-1H-пиразол-

5-{2-[1-(2-Пиперидин-4-илетил)-1H-

5-{2-[1-(2-Метоксиетил)-1H-пиразол-4-

пиразол-4-иламино]пиримидин-4-ил}-2-

иламино]пиримидин-4-ил}-2-(тетрахидропиран4-илокси)бензонитрил

(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил
"A46"

"A36"

5-{2-[1-(3-Метоксипропил)-1H-пиразол-4иламино]пиримидин-4-ил}-2-(тетрахидропиран-

2-(Тетрахидропиран-4-илокси)-5-[2(5,6,7,8-тетрахидропиридо-[4,3-d]пиримидин-2иламино)пиридин-4-ил]бензонитрил

4-илокси)бензонитрил
"A47"

"A37"

5-{2-[5-(3,6-Дихидро-2H-пиран-4-

6-{4-[3-Цијано-4-(тетрахидропиран-4илокси)фенил]пиридин-2-ил-

ил)пиридин-2-иламино]пиридин-4-ил}-2(тетрахидропиран-4-илокси)бензонитрил

амино}никотинамид
(продолжение)

"A48"

Соединение бр.
"A38"
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"A53"

"A62"

"A58"

"A63"

(продолжение)
Соединение бр.

и нивни фармацевтски употребливи
соли, таутомери и стереоизомери, вклучувајќи

Име

и/или

структура

"A59"
"A60"

нивни

"A61"

, има уште 4 патентни барања

(51) A 61K 9/16, A 61K 31/4152
(11) 7915
(13) Т1

избрана

(21) 2017/671

смеси

во

сите

односи.

од:

(22) 05/09/2017

(45) 31/03/2018
(30) EP20090382261 25/11/2009 --

1-(3,4-дихлорофенил)-5-метил-3-[2-(пиролидин1-ил)етокси]-1H-пиразол,

(96) 25/11/2010 EP10787354.9
(97) 05/07/2017 EP2503994

1-{2-[1-(3,4-Дихлорофенил)-5-метил-1Hпиразол-3-илокси]етил}-4-метилпиперазин,

(73) Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.
Avda Mare de Deu de Montserrat 221 08041

1-(4-(2-(1-(3,4-дихлорофенил)-1H-пиразол-3илокси)етил)пиперидин-1-ил)етанон,

Barcelona, ES

2-[1-(2,4-дихлорофенил)-1H-пиразол-3-илокси]

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

N,N-диетилетанамин,
2-[1-(3,4-Дихлорофенил)-4,5-диметил-1H-

(72) SOLER RANZANI, Luis; ESPOSITO,
Pierandrea; CASADEVALL PUJALS, Gemma and

пиразол-3-илокси]-N,N-диетилетанамин,
4-[1-(3,4-дихлорофенил)-1H-пиразол-3-илокси]-

CUBEL SUÑÉ, Nuria
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО

N,N-диетилбутан-1-амин,
1-{2-[5-Метил-1-(нафтален-2-ил)-1H-пиразол-3-

СОДРЖАТ СИГМА РЕЦЕПТОРНИ ЛИГАНДИ

илокси]етил}пиперидин,

(57) 1 Фармацевтски состав во формата на
пелета коjшто содржи (i) соединение со

1-(4-(2-(1-(нафтален-2-ил)-1H-пиразол-3илокси)бутил)пиперазин-1-ил)етанон,

формула
состојка:

4-{2-[5-Метил-1-(нафтален-2-ил)-1H-пиразол-3илокси]етил}морфолин,

(I)

како

активната

фармацевтска

и

или негова фармацевтска прифатлива сол,
енантиомер,
солват;
и
(ii)

диастереоизомер

барем

фармацевтски

или

негов

прифатлив

ексципиенс избран од лактоза хидрат;
микрокристална целулоза; скроб; полиетилен
гликол со просечна маса помеѓу 7000 и 9000; и
лауроил полиоксилглицерид; или нивни смеси,
кадешто активната фармацевтска состојка е
присутна во количина од барем 80% од
вкупната
сува
маса
на
составот.
Меѓународни патенти
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, има уште 7 патентни барања

(51) C 07D 473/34, C 07D 473/06, C 07D 417/14,

(97) 05/07/2017 EP2308509

C 07D 487/04, C 07D 487/14, C 07D 495/04, A
61K 45/00, A 61K 31/522, A 61K 31/52, A 61K

(73) Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
1-6-1, Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo 100-8185,

31/519, A 61K 31/506, A 61K 31/4439, A 61K

JP

31/343, A 61K 31/427, A 61P 25/04, A 61P 43/00

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(11) 7916
(21) 2017/672

(13) Т1
(22) 06/09/2017

(72) OUCHI, Jun; KUNORI, Shunji; KOJIMA,
Yozo; SHINODA, Katsumi; SASAKI, Katsutoshi

(45) 31/03/2018
(30) JP2008141178 29/05/2008 JP and

and SHIRAKURA, Shiro
(54) ИНХИБИТОР НА ТОЛЕРАНЦИЈАТА НА

JP2008302783 27/11/2008 JP

АНАЛГЕТИЦИ

(96) 29/05/2009 EP09754797.0

(51) C 12Q 1/68
(11) 7918
(21) 2017/673

(13) Т1

(97) 28/06/2017 EP2756099
(73) Self-screen B.V.

(22) 06/09/2017
(45) 31/03/2018

Biothof 15 1 1098 RX Amsterdam, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) EP20110181492 15/09/2011 -(96) 13/09/2012 EP12783347.3
172 | С т р а н а

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(72) SNIJDERS, Petrus Josephus Ferdinandus;

цервико-вагинална лаважа за присуството на

STEENBERGEN, Renske Daniëla Maria;

промена во метилација на созреан поврзан

HEIDEMAN, Daniëlle Anne Marie and MEIJER,
Christophorus Joannes Lambertus Maria

протеин (MAL) на T-лимфоцит и hsa-miR124,
кадешто наведената промена укажува на

(54) ПОСТАПКА ЗА ОТКРИВАЊЕ НА РАК НА
МАТКА ПРЕДИЗВИКАН ОД ХПВ

присуството на лезии на прекурсори
предизвикани од ХПВ со инвазивен потенцијал

(57) 1 Постапка за откривање на појавата на
преканцерогени цервикални лезии со висок

и/или инвазивни канцери предизвикани од ХПВ.
, има уште 11 патентни барања

степен предизвикани од ХПВ и/или инвазивни
цервикални канцери предизвикани од ХПВ,
коишто содржат испитување на примерок од

(51) C 07K 14/01, C 07K 14/005, A 61K 38/16, A

(73) Proclara Biosciences, Inc.

61K 48/00, A 61P 25/28
(11) 7919

(13) Т1

222 Third Street, Suite 3120 Cambridge, MA
02142, US

(22) 06/09/2017
(45) 31/03/2018

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

(21) 2017/674

(30) US201261708709P 02/10/2012 US;
US201261730316P 27/11/2012 US;

(72) KRISHNAN, Rajaraman and FISHER,
Richard

US201361801349P 15/03/2013 US and

(54) УПОТРЕБА НА Р3 ОД БАКТЕРИОФАГНИ

US201361828105P 28/05/2013 US
(96) 01/10/2013 EP13776674.7

ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ КАКО АМИЛОИДНИ
СВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ

(97) 19/07/2017 EP2906235

Меѓународни патенти
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Фузиран протеин којшто содржи

(m) аминокиселини 21-506 од SEQ ID NO: 11;

амилоиден сврзувачки фрагмент на g3p и Fc

(n) аминокиселини 22-506 од SEQ ID NO: 11;

фрагмент
на
имуноглобулин,
кадешто
протеинот содржи аминокиселинска секвенца

(o) аминокиселини 23-506 од SEQ ID NO: 11;
(p) аминокиселини 21-505 од SEQ ID NO: 11;

избрана

од:

(q) аминокиселини 22-505 од SEQ ID NO: 11;
(r) аминокиселини 23-505 од SEQ ID NO: 11;

(a) аминокиселини 21-509 од SEQ ID NO: 13;
(b) аминокиселини 22-509 од SEQ ID NO: 13;

(s) аминокиселини 21-528 од SEQ ID NO: 31;
(t) аминокиселини 22-528 од SEQ ID NO: 31;

(c) аминокиселини 23-509 од SEQ ID NO: 13;

(u) аминокиселини 23-528 од SEQ ID NO: 31;

(d) аминокиселини 21-508 од SEQ ID NO: 13;
(e) аминокиселини 22-508 од SEQ ID NO: 13;

(v) аминокиселини 21-527 од SEQ ID NO: 31;
(w) аминокиселини 22-527 од SEQ ID NO: 31;

(f) аминокиселини 23-508 од SEQ ID NO: 13;
(g) аминокиселини 21-506 од SEQ ID NO: 9;

(x) аминокиселини 23-527 од SEQ ID NO: 31; и
(y) мутант или варијанта којашто е барем 95%

(h) аминокиселини 22-506 од SEQ ID NO: 9;
(i) аминокиселини 23-506 од SEQ ID NO: 9;

идентична со аминокиселинската секвенца од
било кое од (a)-(x) и е способна за врзување со

(j) аминокиселини 21-505 од SEQ ID NO: 9;

амилоид.

(k) аминокиселини 22-505 од SEQ ID NO: 9;
(l) аминокиселини 23-505 од SEQ ID NO: 9;

, има уште 13 патентни барања

(57)

1

(51) B 28B 1/093, B 28B 11/00, B 28B 19/00, B

(45) 31/03/2018

32B 13/08, B 32B 13/14
(11) 7920

(13) Т1

(30) 13732138.6 26/06/2013 -(96) 26/06/2013 EP13732138.6

(21) 2017/675

(22) 06/09/2017

(97) 09/08/2017 EP3013543
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(73) Knauf Gips KG

меѓу нив, и за формирање и стврднување на

97346 Iphofen, DE

слојот гипс (16), при што уредот за подвижна

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

лента (10) има потпорен ремен (11) за
поддршка на долната страна (17) од слојот гипс

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

(16), и кадешто во областа на уредот за
подвижна лента (10) има уред за апликација на

(72) KNAUF, Carlo; KARAKOUSSIS, Stergios and
HARTMANN, Alexander

ултразвук кој има еден или повеќе ултразвучни
предаватели (15, 20, 22, 24), се карактеризира

(54) УРЕД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГИПС

со тоа што најмалку еден предавател од

КАРТОН И ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ГИПС КАРТОН

ултразвук на долната страна е поставен помеѓу
потпорниот ремен (11) и долната страна (17) од

(57) 1 Постројка за производство на гипс
картон која содржи најмалку еден уред за

слојот гипс (16), а потпорниот ремен (11) во
областа
на
наведениот
ултразвучен

подвижна лента (10) за примање на гипсен слој
(16) формиран од обвивка од горната страна

предавател е воден преку уред за девијација
(13).

(27) и обвивка од дното (28) и еднослојно или

, има уште 14 патентни барања

повеќеслојно гипсено јадро (26) распоредено

(51) A 61K 31/196, A 61K 31/606, A 61K 31/616,

Baslerstrasse 5 4310 Rheinfelden, CH

A 61K 9/28, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

9/20, A 61K 47/32
(11) 7888

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Bravo Gonzàles, Roberto Carlos; Buser,

(22) 02/01/2018
(45) 31/03/2018

Thomas; Goutte, Frédéric Jean-Claude; Basit,
Abdul Waseh; Varum, Felipe José Oliveira and

(21) 2018/4

(30)
(96) 30/04/2012 EP12166110.2

Freire, Ana Cristina
(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ЛЕК СО ОДЛОЖЕНО

(97) 29/11/2017 EP2659881

ОСЛОБОДУВАЊЕ

(73) TILLOTTS PHARMA AG
Меѓународни патенти
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(57)

1

Формулација на лек со одложено

со pH праг на pH 6.5 или погоре и кадешто

ослободување за орална администрација за да

внатрешниот

ослободи лек во дебелото црево на субјект,
споменатата формулација содржи јадро и

материјал којшто е растворлив во интестинална
течност, споменатиот трет полимер е полимер

обложување на јадрото, јадрото содржи лек и
обложувањето содржи надворешен слој и

на поликарбоксилна киселина којшто е барем
делумно неутрализиран, кадешто барем 10%

внатрешен слој, кадешто надворешниот слој
содржи смеса од прв полимерен материјал

од групите на карбоксилната киселина на
полимерот на поликарбоксилната киселина се

којшто

во

е

осетлив

на

напад

на

колонска

формата

слој

на

содржи

трет

полимерен

карбоксилатни

анјони.

бактерија и втор полимерен материјал којшто е

, има уште 15 патентни барања

(51) C 07H 15/23, C 07H 1/00, A 61K 31/7036, A

(74) Друштво за застапување од областа на

61P 43/00

индустриската сопственост ЖИВКО

(11) 7890
(21) 2018/5

(13) Т1
(22) 03/01/2018

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

(45) 31/03/2018
(30) US414956P 18/11/2010 US

(72) BAASOV, Timor; ATIA-GLIKIN, Dana;
KANDASAMY, Jeyakumar and BELAKHOV,

(96) 17/11/2011 EP11799501.9
(97) 18/10/2017 EP2640734

Valery
(54) АМИНОГЛИКОЗИДИ И НИВНИ

(73) Technion Research & Development

УПОТРЕБИ ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА ГЕНЕТСКИ

Foundation Ltd.
32000 Haifa, IL

ПОРЕМЕТУВАЊА

176 | С т р а н а
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(57) 1 Соединение кое што ја има општата
формула I:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што:
R1 е алкил кој што има 1-4 јаглеродни атоми;
R2 е водород или (S)-4-амино-2хидроксибутирил (AHB);
R3 е селектиран од групата која што се состои
од водород и алкил кој што има 1-4 јаглеродни
атоми; и
стерео-конфигурација на секој на позиција 6’ и
позиција 5" е независно R конфигурација или S
конфигурација.
, има уште 14 патентни барања
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)

(51) основен

(11)

(13)

8E04F15/02

8B32B37/24

7787

T1

8C07D239/48

8C07D239/48

7761

T1

8B07B9/00

8B07B4/02

7788

T1

8H04N19/117

8H04N19/117

7777

T1

8B42D13/00

8B42D13/00

7792

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

7841

T1

8C07D409/14

8C07D405/14

7796

T1

8F16L55/10

8F16L55/10

7850

T1

8A61K31/415

8A61K31/165

7797

T1

8C07D513/04

8C07D279/08

7840

T1

8C08L27/06

8C09K3/10

7798

T1

8A61K31/4418

8C07D213/61

7826

T1

8A61P17/02

8A61K41/00

7802

T1

8A61P37/00

8C07D473/18

7834

T1

8A61P25/00

8C07D231/56

7804

T1

8A61K31/137

8A61K31/137

7835

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

7805

T1

8A61K31/4174

8A61K31/137

7835

T1

8C07D493/04

8C07D401/04

7807

T1

8A61P17/00

8A61K31/137

7835

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

7809

T1

8C07D413/14

8C07D413/14

7839

T1

8H01R13/639

8H01R13/639

7855

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

7892

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

7856

T1

8A61K38/27

8A61K38/48

7893

T1

8B03D1/14

8B03D1/14

7858

T1

8C07H21/04

8A61K38/48

7893

T1

8A61K31/416

8C07D231/56

7885

T1

8C12N5/10

8A61K38/48

7893

T1

8A61K31/437

8C07D231/56

7885

T1

8C07D219/04

8C07C245/02

7923

T1

8A61K31/517

8C07D231/56

7885

T1

8C07H19/073

8C07C245/02

7923

T1

8C07D231/56

8C07D231/56

7885

T1

8A61K9/20

8A61K9/14

7900

T1

8C07C47/575

8C07C67/29

7768

T1

8C07D231/40

8C07D487/14

7763

T1

8C07C69/18

8C07C67/29

7768

T1

8H04N19/129

8H04N19/129

7776

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

7770

T1

8H04N19/176

8H04N19/129

7776

T1

8C07D261/18

8C07D211/62

7862

T1

8H04N19/91

8H04N19/129

7776

T1

8A61K31/138

8A61K9/00

7816

T1

8A61K45/06

8C07K16/28

7901

T1

8G01N33/50

8C07K16/30

7829

T1

8C07K16/32

8C07K16/28

7901

T1

8B60T13/36

8B60T13/36

7830

T1

8A61P5/00

8C07D231/54

7905

T1

8A61P25/24

8C07D519/00

7831

T1

8A61K31/195

8A61K31/195

7775

T1

8B28B11/00

8B28B1/093

7920

T1

8G02B6/00

8G02B6/00

7906

T1

8H04N19/129

8H04N19/91

7871

T1

8F17C13/00

8A61M16/12

7908

T1

8H04N19/184

8H04N19/91

7871

T1

8A61P35/00

8A61K31/519

7912

T1

8H04N19/61

8H04N19/91

7871

T1

8H04W52/14

8H04W52/40

7781

T1

8A44B1/00

8A44B1/00

7872

T1

8C07D271/12

8A61K31/497

7786

T1

8H04N19/18

8H04N19/91

7873

T1

8C07D277/68

8A61K31/497

7786

T1

8C07C253/04

8C07D249/18

7875

T1

8C07D401/12

8A61K31/497

7786

T1

8A61K9/00

8A61K31/437

7876

T1
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8H05K3/10

8H05K3/10

7849

T1

8G01K11/12

8G01K13/00

7803

T1

8H05K3/38

8H05K3/10

7849

T1

8A61K31/4188

8C07D487/04

7805

T1

8E04B1/94

8B27M1/02

7878

T1

8C07D413/14

8C07D401/04

7807

T1

8E05F3/12

8E05F3/12

7879

T1

8C07D495/04

8C07D401/04

7807

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

7883

T1

8C12N9/42

8C12N9/42

7886

T1

8A61P7/06

8C07D401/06

7817

T1

8H04N19/46

8H04N19/176

7860

T1

8H04N19/18

8H04N19/91

7874

T1

8H04N19/50

8H04N19/176

7860

T1

8A61K31/366

8A61K31/366

7765

T1

8A61K31/4184

8C07D231/56

7885

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

7842

T1

8A61P3/04

8C07D231/56

7885

T1

8A61K31/575

8A61K31/575

7824

T1

8A61P35/00

8A61K31/519

7909

T1

8C07K14/755

8C07K14/755

7825

T1

8A61K45/06

8A61K31/165

7910

T1

8C07K16/10

8C07K16/10

7832

T1

8A61P37/08

8A61K31/165

7910

T1

8B01J37/26

8C07C21/18

7833

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

7766

T1

8A61K31/4164

8A61K31/137

7835

T1

8C07C67/29

8C07C67/29

7768

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

7838

T1

8C07D401/12

8C07D401/12

7914

T1

8A61K31/422

8C07D413/14

7839

T1

8C07D491/10

8C07D401/12

7914

T1

8A61P11/00

8C07D413/14

7839

T1

8A61K31/506

8C07D211/62

7862

T1

8F16B25/00

8F16B25/00

7887

T1

8C12N15/12

8C07K14/47

7811

T1

8A61K47/36

8A61K9/00

7888

T1

8A61K9/16

8A61K9/16

7813

T1

8C07D213/75

8C07C311/20

7889

T1

8A61K31/4152

8A61K9/16

7915

T1

8E04H12/08

8E04H12/08

7891

T1

8A61K31/506

8A61K45/00

7916

T1

8C07D401/12

8C07D401/14

7892

T1

8A61K31/52

8A61K45/00

7916

T1

8A61K31/57

8A61K9/14

7925

T1

8A61K31/522

8A61K45/00

7916

T1

8A61P25/28

8C07D285/08

7895

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

7865

T1

8A61P3/10

8C07D285/08

7895

T1

8C07D221/00

8C07D221/00

7917

T1

8A01N37/06

8A01P3/00

7773

T1

8C07K14/005

8A61K38/16

7919

T1

8A61P37/00

8C07D487/14

7763

T1

8B28B1/093

8B28B1/093

7920

T1

8A61K31/047

8A23L29/00

7774

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

7837

T1

8A61K31/416

8C07D231/54

7905

T1

8A61K31/47

8A61K9/20

7843

T1

8A61P9/00

8C07D231/54

7905

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

7843

T1

8C07D231/54

8C07D231/54

7905

T1

8H01M10/052

8H01M10/02

7844

T1

8B65D88/70

8B65D88/70

7907

T1

8C07B59/00

8C07D487/04

7845

T1

8A61K31/5513

8A61K31/497

7786

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

7845

T1

8B32B38/00

8B32B37/24

7787

T1

8H04N19/184

8H04N19/91

7873

T1

8B02C23/12

8B07B4/02

7788

T1

8C07B57/00

8C07D251/10

7846

T1

8B02C23/22

8B07B4/02

7788

T1

8A61K38/00

8C07K14/435

7847

T1

8A61P25/00

8C07D498/14

7793

T1

8H05K3/18

8H05K3/10

7849

T1

8C07D498/14

8C07D498/14

7793

T1

8C07D279/06

8C07D279/06

7881

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

7794

T1

8A01B15/06

8A01B15/06

7812

T1

8E01C7/18

8C08L95/00

7799

T1

8A61K31/506

8C07D401/06

7817

T1

8A61P11/00

8C07D405/12

7800

T1

8C09D175/04

8C09D175/04

7818

T1

8G06F17/30

8G06F17/30

7801

T1

8H04N19/184

8H04N19/91

7874

T1

8A61K31/728

8A61K41/00

7802

T1

8A61P31/12

8C07J63/00

7820

T1
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8A61K31/40

8A61K31/366

7765

T1

8A61K31/4166

8A61K41/00

7802

T1

8A61K38/12

8C07K7/64

7866

T1

8A61P29/00

8C07D231/56

7804

T1

8A61P35/00

8A61K31/575

7824

T1

8C07D491/107

8C07D401/04

7807

T1

8A61P43/00

8C07D279/08

7840

T1

8C07D403/14

8C07D401/14

7809

T1

8C07D417/10

8C07D279/08

7840

T1

8F16L55/10

8F16L55/10

7852

T1

8C07D417/14

8C07D279/08

7840

T1

8H01R103/00

8H01R13/639

7855

T1

8C07C17/087

8C07C21/18

7833

T1

8H01R24/78

8H01R13/639

7855

T1

8C07C17/20

8C07C21/18

7833

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

7856

T1

8A61K31/522

8C07D473/18

7834

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

7856

T1

8A61P35/00

8C07D473/18

7834

T1

8A61K31/4439

8C07D231/56

7885

T1

8C07D473/16

8C07D473/18

7834

T1

8A61K31/501

8C07D231/56

7885

T1

8C07D473/18

8C07D473/18

7834

T1

8A61K31/5377

8C07D231/56

7885

T1

8F03D11/04

8E04H12/08

7891

T1

8A61P19/10

8C07D231/56

7885

T1

8C07K14/46

8A61K38/48

7893

T1

8C07D413/14

8C07D401/12

7914

T1

8C12N9/64

8A61K38/48

7893

T1

8A61K31/505

8C07D471/04

7810

T1

8G09F15/00

8G09F9/33

7924

T1

8A61K31/505

8C07D211/62

7862

T1

8A61K45/06

8A61K9/14

7925

T1

8C07D213/81

8C07D211/62

7862

T1

8A61K9/14

8A61K9/14

7925

T1

8C07D233/90

8C07D211/62

7862

T1

8C12P21/00

8C12N1/02

7897

T1

8A61K38/00

8C07K14/47

7811

T1

8A01P3/00

8A01P3/00

7773

T1

8A61K9/28

8A61K9/16

7813

T1

8A61K31/535

8A61K31/535

7899

T1

8C07B61/00

8C12N15/10

7863

T1

8A61K9/16

8A61K9/14

7900

T1

8A61K9/16

8C08J3/12

7827

T1

8A61K31/4045

8A23L29/00

7774

T1

8A61K31/343

8A61K45/00

7916

T1

8H04N19/122

8H04N19/129

7776

T1

8A61P35/00

8C07K16/30

7829

T1

8H04N19/96

8H04N19/129

7776

T1

8B60T15/42

8B60T13/36

7830

T1

8B31F1/07

8B31F1/07

7902

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

7865

T1

8A61K31/196

8A61K31/195

7775

T1

8C07D223/04

8C07D221/00

7917

T1

8G01N33/50

8A61K31/195

7775

T1

8C07D231/04

8C07D221/00

7917

T1

8A61M16/20

8A61M16/12

7908

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

7918

T1

8A61K31/395

8C07D471/04

7778

T1

8C07K14/01

8A61K38/16

7919

T1

8A61P43/00

8C12N15/113

7913

T1

8B32B13/14

8B28B1/093

7920

T1

8C07K7/14

8C07K7/14

7782

T1

8A61K9/20

8A61K9/00

7837

T1

8A61P35/00

8A61K31/497

7786

T1

8H01M10/02

8H01M10/02

7844

T1

8C07D239/42

8A61K31/497

7786

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

7845

T1

8C07D277/64

8A61K31/497

7786

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

7845

T1

8C07D407/12

8A61K31/497

7786

T1

8C07D251/10

8C07D251/10

7846

T1

8B32B37/02

8B32B37/24

7787

T1

8C07K14/435

8C07K14/435

7847

T1

8B32B38/10

8B32B37/24

7787

T1

8C12N9/38

8A61K38/47

7848

T1

8A61K31/30

8A61K31/165

7797

T1

8H01L21/768

8H05K3/10

7849

T1

8A61K31/366

8A61K31/165

7797

T1

8A61K31/541

8C07D279/06

7881

T1

8A61K31/40

8A61K31/165

7797

T1

8A61P25/28

8C07D279/06

7881

T1

8C09K3/10

8C09K3/10

7798

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

7882

T1

8A61P15/00

8C07D405/12

7800

T1

8A61P29/00

8C07D489/12

7819

T1
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8C07J63/00

8C07J63/00

7820

T1

8B42D3/00

8B42C7/00

7854

T1

8A61K31/505

8A61K31/366

7765

T1

8A61K31/497

8C07D231/56

7885

T1

8A61K39/12

8A61K39/12

7823

T1

8A61P25/04

8C07D231/56

7885

T1

8C07D279/08

8C07D279/08

7840

T1

8A61P3/06

8C07D231/56

7885

T1

8A61K38/00

8C07K14/755

7825

T1

8A61K31/455

8A61K31/519

7909

T1

8C07C19/10

8C07C21/18

7833

T1

8A61K31/165

8A61K31/165

7910

T1

8A61K45/06

8A61K31/137

7835

T1

8C07C51/377

8C07C67/29

7768

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

7838

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

7770

T1

8A61K31/196

8A61K9/00

7888

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

7810

T1

8A61K31/606

8A61K9/00

7888

T1

8C07C237/24

8C07D211/62

7862

T1

8A61K31/616

8A61K9/00

7888

T1

8C07D239/28

8C07D211/62

7862

T1

8A61K31/196

8C07C311/20

7889

T1

8C07D271/10

8C07D211/62

7862

T1

8A61K31/40

8C07C311/20

7889

T1

8C07D405/12

8C07D211/62

7862

T1

8A61P43/00

8C07H15/23

7890

T1

8C40B40/06

8C12N15/10

7863

T1

8C12N1/21

8A61K38/48

7893

T1

8B01J13/02

8C08J3/12

7827

T1

8C12N15/62

8A61K38/48

7893

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

7828

T1

8B32B15/04

8B32B15/04

7894

T1

8A61K31/4439

8A61K45/00

7916

T1

8C07D241/46

8C07C245/02

7923

T1

8A61P43/00

8A61K45/00

7916

T1

8C07H21/00

8C07C245/02

7923

T1

8C07D473/34

8A61K45/00

7916

T1

8A61K31/433

8C07D285/08

7895

T1

8A61K48/00

8A61K38/16

7919

T1

8C07D285/08

8C07D285/08

7895

T1

8A61K47/24

8A61K9/20

7843

T1

8C12P21/02

8C12N1/02

7897

T1

8H04N19/91

8H04N19/91

7871

T1

8B29C70/26

8B09B3/00

7898

T1

8H04N19/176

8H04N19/91

7873

T1

8A01N43/10

8A01P3/00

7773

T1

8H04N19/61

8H04N19/91

7873

T1

8H04N19/18

8H04N19/129

7776

T1

8H01L21/288

8H05K3/10

7849

T1

8H04N19/61

8H04N19/129

7776

T1

8B27N9/00

8B27M1/02

7878

T1

8A61P35/02

8C07K16/28

7901

T1

8C07H19/16

8C07H19/06

7884

T1

8A61K31/135

8A61K31/195

7775

T1

8C07D401/06

8C07D401/06

7817

T1

8G01N33/00

8A61K31/195

7775

T1

8C07D401/14

8C07D401/06

7817

T1

8A61B19/00

8G02B6/00

7906

T1

8H04N19/159

8H04N19/117

7777

T1

8C07K14/245

8C07K14/245

7780

T1

8H04N19/176

8H04N19/117

7777

T1

8C07D319/18

8A61K31/497

7786

T1

8H04N19/593

8H04N19/117

7777

T1

8C07D409/12

8A61K31/497

7786

T1

8H04N19/13

8H04N19/91

7874

T1

8C07D417/14

8A61K31/497

7786

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

7880

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

7791

T1

8C02F1/28

8B01J20/04

7821

T1

8A61K31/485

8A61K9/16

7795

T1

8C02F103/28

8B01J20/04

7821

T1

8C08L33/06

8C09K3/10

7798

T1

8A61J1/20

8A61J1/20

7822

T1

8C08L95/00

8C08L95/00

7799

T1

8A61P31/12

8C07D401/14

7842

T1

8A61K31/443

8C07D405/12

7800

T1

8C07K7/64

8C07K7/64

7866

T1

8C07D231/56

8C07D231/56

7804

T1

8A61K31/5415

8C07D279/08

7840

T1

8C07D401/14

8C07D401/04

7807

T1

8A61K31/18

8C07D213/61

7826

T1

8C07D409/14

8C07D401/04

7807

T1

8C07C17/42

8C07C21/18

7833

T1

8C07D401/04

8C07D401/14

7809

T1

8A61K31/498

8A61K31/137

7835

T1
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8C07D519/00

8C07D487/04

7838

T1

8H04N19/147

8H04N19/176

7860

T1

8A61K31/44

8C07C311/20

7889

T1

8H04N19/167

8H04N19/176

7860

T1

8A61K31/451

8C07C311/20

7889

T1

8H04N19/463

8H04N19/176

7860

T1

8C07D213/82

8C07C311/20

7889

T1

8H04N19/91

8H04N19/176

7860

T1

8A61K31/7036

8C07H15/23

7890

T1

8A61K31/4192

8C07D231/56

7885

T1

8C07H1/00

8C07H15/23

7890

T1

8A61K31/4709

8C07D231/56

7885

T1

8E04H12/00

8E04H12/08

7891

T1

8A61K31/502

8C07D231/56

7885

T1

8E04H12/34

8E04H12/08

7891

T1

8A61K31/519

8A61K31/519

7909

T1

8A61P3/04

8A61K38/48

7893

T1

8A61K31/137

8A61K31/165

7910

T1

8C07K14/61

8A61K38/48

7893

T1

8C07C59/72

8C07C67/29

7768

T1

8G02F1/133

8G09F9/33

7924

T1

8C07F7/18

8C07C67/29

7768

T1

8A61P5/30

8A61K9/14

7925

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

7769

T1

8C07D417/06

8C07D285/08

7895

T1

8A61P11/00

8C07D471/04

7770

T1

8C07K1/36

8C12N1/02

7897

T1

8C07D403/14

8C07D403/14

7771

T1

8A01N43/56

8A01P3/00

7773

T1

8A61K31/4433

8C07D401/12

7914

T1

8H04N19/109

8H04N19/129

7776

T1

8A61K31/506

8C07D401/12

7914

T1

8A61K39/00

8C07K16/28

7901

T1

8C07D417/14

8C07D401/12

7914

T1

8A61P25/00

8A61K31/195

7775

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

7810

T1

8C07D495/04

8A61K31/519

7912

T1

8A61K31/165

8C07D211/62

7862

T1

8C07D215/36

8A61K31/497

7786

T1

8A61K31/44

8C07D211/62

7862

T1

8C07D215/40

8A61K31/497

7786

T1

8C07K14/47

8C07K14/47

7811

T1

8B27D1/08

8B32B37/24

7787

T1

8A61K31/4745

8A61K9/127

7814

T1

8B27N3/06

8B32B37/24

7787

T1

8C12N15/10

8C12N15/10

7863

T1

8A23J1/14

8A23J1/14

7789

T1

8C07D495/04

8A61K45/00

7916

T1

8A61K31/485

8A61K9/20

7791

T1

8A61K39/395

8C07K16/30

7829

T1

8A61K31/5383

8C07D498/14

7793

T1

8G01N33/574

8C07K16/30

7829

T1

8A61K9/20

8A61K9/16

7795

T1

8A61P25/18

8C07D519/00

7831

T1

8C07D409/12

8C07D405/14

7796

T1

8C07D519/00

8C07D519/00

7831

T1

8C08L67/02

8C09K3/10

7798

T1

8C07D223/02

8C07D221/00

7917

T1

8E04D5/06

8C09K3/10

7798

T1

8B28B19/00

8B28B1/093

7920

T1

8B28C5/00

8C08L95/00

7799

T1

8C07D519/00

8C07D487/04

7845

T1

8E01C19/22

8C08L95/00

7799

T1

8H04N19/13

8H04N19/91

7871

T1

8C07D405/12

8C07D405/12

7800

T1

8H04N19/463

8H04N19/91

7871

T1

8A61K31/7008

8A61K41/00

7802

T1

8H04N19/129

8H04N19/91

7873

T1

8A61P13/00

8C07D231/56

7804

T1

8C12P21/04

8C07K14/435

7847

T1

8A61P35/00

8C07D401/04

7807

T1

8C12P21/06

8C07K14/435

7847

T1

8C07D417/14

8C07D401/04

7807

T1

8A61K31/19

8A61K31/275

7877

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

7809

T1

8A61K31/275

8A61K31/275

7877

T1

8H02G1/12

8H02G1/12

7851

T1

8C07K14/705

8A01K67/027

7883

T1

8H01R13/74

8H01R13/639

7855

T1

8C07H19/06

8C07H19/06

7884

T1

8C07K14/54

8C07K14/54

7857

T1

8C08G18/10

8C09D175/04

7818

T1

8C07K16/24

8C07K14/54

7857

T1

8A61K31/4353

8C07D489/12

7819

T1

8B05C17/005

8A61B17/00

7859

T1

8H04N19/82

8H04N19/117

7777

T1
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8A61K31/56

8C07J63/00

7820

T1

8A61K31/417

8A61K31/165

7797

T1

8B01J20/32

8B01J20/04

7821

T1

8C08L51/00

8C09K3/10

7798

T1

8C02F1/52

8B01J20/04

7821

T1

8E01C7/26

8C08L95/00

7799

T1

8C02F1/56

8B01J20/04

7821

T1

8A61K31/4412

8C07D401/04

7807

T1

8A61K31/22

8A61K31/366

7765

T1

8C07D487/04

8C07D401/04

7807

T1

8A61K31/4188

8C07D401/14

7842

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

7808

T1

8A61K31/4439

8C07D279/08

7840

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

7808

T1

8A61K31/542

8C07D279/08

7840

T1

8A61K31/44

8C07D213/56

7815

T1

8A61K38/37

8C07K14/755

7825

T1

8G01N33/68

8G01N33/68

7853

T1

8A61K39/00

8C07K14/755

7825

T1

8B42C7/00

8B42C7/00

7854

T1

8C07C311/20

8C07D213/61

7826

T1

8B42C9/00

8B42C7/00

7854

T1

8A61K31/381

8C07D333/20

7836

T1

8G09F15/02

8B42C7/00

7854

T1

8C07D333/20

8C07D333/20

7836

T1

8H01R13/652

8H01R13/639

7855

T1

8A61K31/4985

8C07D487/04

7838

T1

8A61B17/00

8A61B17/00

7859

T1

8A61K47/32

8A61K9/00

7888

T1

8A61M5/30

8A61B17/00

7859

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

7888

T1

8H04N19/467

8H04N19/176

7860

T1

8A61K9/20

8A61K9/00

7888

T1

8A61K31/4245

8C07D231/56

7885

T1

8A61P3/00

8C07C311/20

7889

T1

8A61K31/55

8A61K31/165

7910

T1

8C07H15/23

8C07H15/23

7890

T1

8C07C47/565

8C07C67/29

7768

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

7892

T1

8C12P31/00

8C07C67/29

7768

T1

8A61P3/08

8A61K38/48

7893

T1

8A61P25/00

8C07D471/04

7770

T1

8C12N15/63

8A61K38/48

7893

T1

8C07D401/14

8C07D401/12

7914

T1

8C07K16/00

8C12N1/02

7897

T1

8C07D471/04

8C07D401/12

7914

T1

8C12N5/00

8C12N1/02

7897

T1

8C07D207/277

8C07D211/62

7862

T1

8A01N43/40

8A01P3/00

7773

T1

8C07D239/557

8C07D211/62

7862

T1

8A61K31/4025

8A61K9/14

7900

T1

8A61K9/68

8A61K9/00

7816

T1

8C07D487/14

8C07D487/14

7763

T1

8A61P25/04

8A61K45/00

7916

T1

8A23L33/10

8A23L29/00

7774

T1

8C07D417/14

8A61K45/00

7916

T1

8A61K31/519

8A23L29/00

7774

T1

8C07D487/04

8A61K45/00

7916

T1

8H04N19/11

8H04N19/129

7776

T1

8C07K16/30

8C07K16/30

7829

T1

8H04N19/13

8H04N19/129

7776

T1

8B60T8/17

8B60T13/36

7830

T1

8H04N19/159

8H04N19/129

7776

T1

8A61K31/522

8A61K9/20

7843

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

7901

T1

8A61K9/24

8A61K9/20

7843

T1

8A61P13/00

8C07D231/54

7905

T1

8A61K9/50

8A61K9/20

7843

T1

8A61M16/12

8A61M16/12

7908

T1

8A61P31/18

8A61K9/20

7843

T1

8A61P37/00

8C07D471/04

7778

T1

8H04N19/176

8H04N19/91

7871

T1

8A61K31/4188

8C07D471/06

7784

T1

8H04N19/463

8H04N19/91

7873

T1

8B42D15/00

8B42D15/00

7785

T1

8H04N19/91

8H04N19/91

7873

T1

8B29C43/20

8B32B37/24

7787

T1

8C07C255/42

8C07D249/18

7875

T1

8B29C43/34

8B32B37/24

7787

T1

8C07D231/56

8C07D249/18

7875

T1

8E04D1/26

8B32B37/24

7787

T1

8A61K38/47

8A61K38/47

7848

T1

8C07K16/24

8C07K16/24

7790

T1

8A61P1/04

8A61K38/47

7848

T1

8G01N33/68

8C07K16/24

7790

T1

8A61P35/00

8A61K31/275

7877

T1
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8E05F3/20

8E05F3/12

7879

T1

8C07D311/96

8C07D405/14

7796

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

7882

T1

8C07D405/04

8C07D405/14

7796

T1

8C07D489/12

8C07D489/12

7819

T1

8A61K31/416

8A61K31/165

7797

T1

8H04N19/61

8H04N19/117

7777

T1

8A61K45/06

8A61K31/165

7797

T1

8A61K31/404

8A61K31/366

7765

T1

8A61P29/00

8A61K31/165

7797

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

7867

T1

8A61P25/00

8C07D405/12

7800

T1

8A61P25/28

8C07D279/08

7840

T1

8A61P9/00

8C07D405/12

7800

T1

8B01J23/86

8C07C21/18

7833

T1

8G06Q30/00

8G06F17/30

7801

T1

8A61P17/10

8A61K31/137

7835

T1

8G01K13/00

8G01K13/00

7803

T1

8A61P25/00

8C07D333/20

7836

T1

8A61K31/415

8C07D231/56

7804

T1

8A61K9/28

8A61K9/00

7888

T1

8A01K13/00

8A01K13/00

7806

T1

8C07D295/155

8C07C311/20

7889

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

7807

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

7892

T1

8C07D407/12

8C07D401/04

7807

T1

8A61P3/10

8A61K38/48

7893

T1

8C07D213/56

8C07D213/56

7815

T1

8C09B31/02

8C07C245/02

7923

T1

8F16K1/18

8F16L55/10

7852

T1

8H05K7/20

8G09F9/33

7924

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

7860

T1

8A61K31/565

8A61K9/14

7925

T1

8H04N19/85

8H04N19/176

7860

T1

8B09B3/00

8B09B3/00

7898

T1

8A61K31/506

8C07D231/56

7885

T1

8A01N35/04

8A01P3/00

7773

T1

8A61K9/00

8A61K31/165

7910

T1

8A61P35/00

8A61K31/535

7899

T1

8C07D405/14

8C07D401/12

7914

T1

8C07D491/04

8A61K31/535

7899

T1

8C07D211/62

8C07D211/62

7862

T1

8A61K9/14

8A61K9/14

7900

T1

8A61K9/127

8A61K9/127

7814

T1

8A61K31/155

8C07D487/14

7763

T1

8A61P35/00

8A61K9/127

7814

T1

8C07D405/12

8C07D487/14

7763

T1

8A61K31/427

8A61K45/00

7916

T1

8H04N19/136

8H04N19/129

7776

T1

8A61K31/519

8A61K45/00

7916

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

7901

T1

8C07D473/06

8A61K45/00

7916

T1

8C07D231/56

8C07D231/54

7905

T1

8C07D487/14

8A61K45/00

7916

T1

8A61F9/007

8G02B6/00

7906

T1

8B60T8/18

8B60T13/36

7830

T1

8A61K31/519

8A61K31/519

7912

T1

8A61K31/519

8C07D519/00

7831

T1

8C12N15/113

8C12N15/113

7913

T1

8A61K38/16

8A61K38/16

7919

T1

8F25B49/02

8F25B49/02

7779

T1

8A61P25/28

8A61K38/16

7919

T1

8C12N15/70

8C07K14/245

7780

T1

8H01M10/04

8H01M10/02

7844

T1

8H04W52/24

8H04W52/40

7781

T1

8A01N37/34

8C07D249/18

7875

T1

8H04W52/40

8H04W52/40

7781

T1

8C07D249/18

8C07D249/18

7875

T1

8B65G17/40

8B65G17/40

7783

T1

8A61K31/437

8A61K31/437

7876

T1

8F16G13/10

8B65G17/40

7783

T1

8C12N9/40

8A61K38/47

7848

T1

8A61P29/00

8C07D471/06

7784

T1

8C07C321/00

8A61K31/275

7877

T1

8A61K31/497

8A61K31/497

7786

T1

8A61M15/00

8A61M15/00

7767

T1

8C07D241/20

8A61K31/497

7786

T1

8C07D401/10

8C07D401/06

7817

T1

8C07D295/192

8A61K31/497

7786

T1

8H04N19/129

8H04N19/91

7874

T1

8C07D401/14

8A61K31/497

7786

T1

8H04N19/176

8H04N19/91

7874

T1

8B32B37/24

8B32B37/24

7787

T1

8H04N19/463

8H04N19/91

7874

T1

8B07B4/02

8B07B4/02

7788

T1

8H04N19/61

8H04N19/91

7874

T1
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8H04N19/91

8H04N19/91

7874

T1

8C07D405/12

8C07D405/14

7796

T1

8A61P31/18

8C07J63/00

7820

T1

8C07D405/14

8C07D405/14

7796

T1

8B01J20/04

8B01J20/04

7821

T1

8A61K31/165

8A61K31/165

7797

T1

8C02F1/66

8B01J20/04

7821

T1

8B23B27/12

8C09K3/10

7798

T1

8C02F11/14

8B01J20/04

7821

T1

8A61K41/00

8A61K41/00

7802

T1

8A61K31/47

8A61K31/366

7765

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

7805

T1

8A61P3/06

8A61K31/366

7765

T1

8C07D407/14

8C07D401/04

7807

T1

8A61P15/00

8C07D471/04

7841

T1

8A61K31/4985

8C07D487/04

7808

T1

8A61P9/00

8C07D471/04

7841

T1

8A61K31/4725

8C07D401/14

7809

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

7841

T1

8F16L23/036

8F16L55/10

7852

T1

8C07D417/12

8C07D279/08

7840

T1

8B42F13/00

8B42C7/00

7854

T1

8F17C13/08

8F17C13/08

7896

T1

8B03B11/00

8B03D1/14

7858

T1

8A61P29/00

8C07D213/61

7826

T1

8H04N19/196

8H04N19/176

7860

T1

8C07D213/61

8C07D213/61

7826

T1

8A61P25/18

8C07D231/56

7885

T1

8C07C17/25

8C07C21/18

7833

T1

8A61P3/10

8C07D231/56

7885

T1

8C07C21/18

8C07C21/18

7833

T1

8A61K45/06

8A61K31/519

7909

T1

8A61K31/437

8C07D487/04

7838

T1

8A61K31/335

8A61K31/165

7910

T1

8C07D471/04

8C07D487/04

7838

T1

8G01N33/68

8G01N33/68

7911

T1

8A61P7/00

8C07C311/20

7889

T1

8A61K31/5575

8A61K9/20

7766

T1

8C07C311/20

8C07C311/20

7889

T1

8C12P41/00

8C07C67/29

7768

T1

8A61K31/4439

8C07D401/14

7892

T1

8C07D401/12

8C07D211/62

7862

T1

8C07D405/14

8C07D401/14

7892

T1

8C07K16/18

8C07K14/47

7811

T1

8A61K38/48

8A61K38/48

7893

T1

8A61K31/506

8A61K9/16

7813

T1

8C07C245/02

8C07C245/02

7923

T1

8A61K9/20

8A61K9/16

7813

T1

8G09F21/04

8G09F9/33

7924

T1

8A61K31/4985

8A61K9/00

7816

T1

8G09F9/33

8G09F9/33

7924

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

7816

T1

8A61K9/10

8A61K9/14

7925

T1

8C12P19/34

8C12N15/10

7863

T1

8C12N1/02

8C12N1/02

7897

T1

8A61K9/16

8A61K9/16

7915

T1

8C07D401/12

8C07D487/14

7763

T1

8C08J3/12

8C08J3/12

7827

T1

8A23L29/00

8A23L29/00

7774

T1

8C08J3/14

8C08J3/12

7827

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

7901

T1

8A61K45/00

8A61K45/00

7916

T1

8F16L37/32

8F16L37/32

7904

T1

8A61P25/00

8C07D519/00

7831

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

7778

T1

8B32B13/08

8B28B1/093

7920

T1

8A61K31/713

8C12N15/113

7913

T1

8A61K31/192

8A61K9/00

7837

T1

8C07D471/06

8C07D471/06

7784

T1

8A61K31/513

8A61K9/20

7843

T1

8C07D487/06

8C07D471/06

7784

T1

8A61K31/5377

8A61K9/20

7843

T1

8C07D243/08

8A61K31/497

7786

T1

8H04N19/18

8H04N19/91

7871

T1

8C07D403/12

8A61K31/497

7786

T1

8H04N19/13

8H04N19/91

7873

T1

8C07D417/12

8A61K31/497

7786

T1

8A01N43/707

8C07D249/18

7875

T1

8B32B38/06

8B32B37/24

7787

T1

8A61P33/00

8C07D249/18

7875

T1

8A61K9/16

8A61K9/20

7791

T1

8A61K39/00

8C07K14/435

7847

T1

8A61K9/16

8A61K9/16

7795

T1

8B27M1/02

8B27M1/02

7878

T1

8A61K31/35

8C07D405/14

7796

T1

8E05F1/12

8E05F3/12

7879

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)

(51)

(11)

(13)

AbbVie Bahamas Ltd.

A 61K 31/4025, A 61K 9/20, A 61K 9/16, A 61K 9/14

7900

T1

AbbVie

G 01N 33/68, C 07K 16/24

7790

T1

Ablynx N.V.

C 07K 16/10

7832

T1

Acell Industries Limited

E 04D 1/26, E 04F 15/02, B 27D 1/08, B 27N 3/06, B 29C

7787

T1

C 07D 239/48

7761

T1

Adverio Pharma GmbH

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 9/00, A 61P 15/00

7841

T1

Agios

C 07D 277/64, C 07D 417/12, C 07D 409/12, C 07D 215/36, C

7786

T1

Biotherapeutics

Inc.

43/34, B 29C 43/20, B 32B 38/10, B 32B 38/06, B 32B 38/00,
B 32B 37/02, B 32B 37/24
Actimis

Pharmaceuticals,

Inc.
Pharmaceuticals,

Inc.

07D 215/40, C 07D 239/42, C 07D 241/20, C 07D 243/08, C
07D 271/12, C 07D 417/14, C 07D 277/68, C 07D 295/192, C
07D 319/18, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 403/12, C
07D 407/12, A 61K 31/5513, A 61K 31/497, A 61P 35/00

Alcon Research, Ltd.

G 02B 6/00, A 61B 19/00, A 61F 9/007

7906

T1

Alfasigma S.p.A.

A 61K 31/192, A 61K 9/20, A 61K 9/00

7837

T1

Alfasigma S.p.A.

C 12N 9/40, C 12N 9/38, A 61K 38/47, A 61P 1/04

7848

T1

Alfasigma S.p.A.

A 61K 9/00, A 61K 31/437

7876

T1

Alm Holding Co.

E 01C 19/22, E 01C 7/18, E 01C 7/26, C 08L 95/00, B 28C 5/00

7799

T1

Almirall, S.A.

A 61K 31/455, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A 61P 35/00

7909

T1

Alnylam Pharmaceuticals,

C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61P 43/00

7913

T1

C 07H 21/04, C 07K 14/46, C 07K 14/61, C 12N 5/10, C 12N

7893

T1

Inc. and Icahn School of
Medicine at Mount Sinai
Amunix Operating Inc.

15/63, C 12N 15/62, C 12N 1/21, C 12N 9/64, A 61K 38/48, A
61K 38/27, A 61P 3/04, A 61P 3/10, A 61P 3/08
Apitope International NV

C 07K 14/755, A 61K 39/00, A 61K 38/00, A 61K 38/37

7825

T1

Arkema France

B 01J 23/86, B 01J 37/26, C 07C 17/25, C 07C 17/42, C 07C

7833

T1

19/10, C 07C 21/18, C 07C 17/087, C 07C 17/20
Array Biopharma, Inc.

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00

7856

T1

ASD Therapeutics Partners

C 07D 285/08, C 07D 417/06, A 61K 31/433, A 61P 25/28, A

7895

T1
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LLC

61P 3/10

Astellas Pharma Inc.

C 07D 231/56, A 61K 31/4192, A 61K 31/4245, A 61K 31/437,

7885

T1

A 61K 31/4439, A 61K 31/4709, A 61K 31/497, A 61K 31/501,
A 61K 31/502, A 61K 31/506, A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A
61K 31/416, A 61K 31/4184, A 61P 25/04, A 61P 25/18, A 61P
3/04, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 19/10
Azanta Danmark A/S

A 61K 9/20, A 61K 31/5575

7766

T1

Aziende Chimiche Riunite

A 61K 31/165, A 61K 31/30, A 61K 31/366, A 61K 31/40, A

7797

T1

Angelini

61K 31/415, A 61K 31/416, A 61K 31/417, A 61K 45/06, A 61P

Francesco

A.C.R.A.F. S.p.A.

29/00

Aziende Chimiche Riunite

G 01K 13/00, G 01K 11/12

7803

T1

Aziende Chimiche Riunite

C 07D 231/56, A 61K 31/415, A 61P 29/00, A 61P 13/00, A

7804

T1

Angelini

Francesco

61P 25/00

Baxter International Inc.

A 61J 1/20

7822

T1

C 07C 321/00, A 61K 31/19, A 61K 31/275, A 61P 35/00

7877

T1

Betek GmbH & Co. KG

A 01B 15/06

7812

T1

Biogen MA Inc.

G 01N 33/68

7911

T1

BIOM'UP

B 05C 17/005, A 61B 17/00, A 61M 5/30

7859

T1

Bioprojet

A 61K 31/137, A 61K 31/165, A 61K 31/335, A 61K 31/55, A

7910

T1

7923

T1

7862

T1

A 61K 39/12

7823

T1

Squibb

C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 31/18, A 61P 31/12

7820

T1

Squibb

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 25/00, A 61P 11/00

7770

T1

Squibb

A 61K 31/506, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 9/16

7813

T1

Squibb

C 07D 213/56, A 61K 31/44

7815

T1

Angelini

Francesco

A.C.R.A.F. S.p.A.

A.C.R.A.F. S.p.A.
and Baxter Healthcare S.A.
Baylor

College

Of

Medicine

61K 45/06, A 61K 9/00, A 61P 37/08
Biosearch

Technologies,

Inc.
Boehringer

C 07C 245/02, C 07D 219/04, C 07D 241/46, C 07H 19/073, C
07H 21/00, C 09B 31/02

Ingelheim

International GmbH

C 07C 237/24, C 07D 213/81, C 07D 401/12, C 07D 271/10, C
07D 261/18, C 07D 207/277, C 07D 211/62, C 07D 405/12, C
07D 233/90, C 07D 239/28, C 07D 239/557, A 61K 31/165, A
61K 31/506, A 61K 31/505, A 61K 31/44

Boehringer

Ingelheim

Vetmedica GmbH
Bristol-Myers
Company
Bristol-Myers
Company
Bristol-Myers
Holdings Ireland
Bristol-Myers
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Holdings Ireland
Bundesdruckerei GmbH

B 42D 13/00

7792

T1

Bunge Global Innovation,

A 23J 1/14

7789

T1

C 07D 409/14, C 07D 493/04, C 07D 401/04, C 07D 401/14, C

7807

T1

7892

T1

LLC.
Celgene Corporation

07D 407/12, C 07D 407/14, C 07D 495/04, C 07D 413/14, C
07D 417/14, C 07D 487/04, C 07D 491/107, A 61K 31/4412, A
61P 35/00
Constellation

C 07D 401/12, C 07D 405/14, C 07D 471/04, C 07D 401/14, A

Pharmaceuticals, Inc.

61K 31/4439, A 61P 35/00

Curis, Inc.

C 07D 491/04, A 61K 31/535, A 61P 35/00

7899

T1

Curis, Inc.

C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

7912

T1

Daiichi Sankyo Company,

C 07D 401/06, C 07D 401/10, C 07D 401/14, A 61K 31/506, A

7817

T1

Limited

61P 7/06

Daiichi Sankyo Company,

C 07C 311/20, C 07D 213/82, C 07D 295/155, C 07D 213/75,

7889

T1

Limited

A 61K 31/40, A 61K 31/44, A 61K 31/451, A 61K 31/196, A
61P 7/00, A 61P 3/00

Dako-CZ, a.s.

B 60T 13/36, B 60T 8/18, B 60T 8/17, B 60T 15/42

7830

T1

Dolby International AB

H 04N 19/147, H 04N 19/167, H 04N 19/176, H 04N 19/196,

7860

T1

C 08G 18/10, C 09D 175/04

7818

T1

C 07K 1/36, C 07K 16/00, C 12N 1/02, C 12N 5/00, C 12P

7897

T1

7849

T1

7840

T1

B 02C 23/12, B 02C 23/22, B 07B 4/02, B 07B 9/00

7788

T1

Eli Lilly & Company

C 07D 279/06, A 61K 31/541, A 61P 25/28

7881

T1

Eli Lilly and Company

C 07D 231/54, C 07D 231/56, A 61K 31/416, A 61P 9/00, A

7905

T1

H 04N 19/91, H 04N 19/463, H 04N 19/467, H 04N 19/50, H
04N 19/85, H 04N 19/46
Durable

Compliant

Coatings B.V.
E. R. Squibb & Sons, L.L.C.

21/00, C 12P 21/02
Earthone

Circuit

H 01L 21/768, H 01L 21/288, H 05K 3/18, H 05K 3/38, H 05K

Technologies Corporation

3/10

Eisai R&D Management

C 07D 417/14, C 07D 513/04, C 07D 279/08, C 07D 417/10, C

Co., Ltd.

07D 417/12, A 61K 31/5415, A 61K 31/542, A 61K 31/4439, A
61P 25/28, A 61P 43/00

Electricity Generation and
Retail Corporation

61P 13/00, A 61P 5/00
Eli Lilly and Company

C 07D 403/14

7771

T1

Erwin, William Alexander

F 16L 37/32

7904

T1

Euro-Celtique S.A.

C 07D 489/12, A 61K 31/4353, A 61P 29/00

7819

T1

EURO-CELTIQUE S.A.

A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/16

7791

T1

and Milligan, John
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EURO-CELTIQUE S.A.

A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/16

7795

T1

EURO-CELTIQUE S.A.

A 61M 15/00

7767

T1

Exelixis, Inc.

C 07D 471/04, A 61K 31/505, A 61P 35/00

7810

T1

F 16G 13/10, B 65G 17/40

7783

T1

Furminator, INC.

A 01K 13/00

7806

T1

Galderma Pharma S.A.

A 61K 31/137, A 61K 31/4164, A 61K 31/4174, A 61K 31/498,

7835

T1

Flexmove

System

(m)

Sdn.bhd.

A 61K 45/06, A 61P 17/00, A 61P 17/10
Genentech, Inc.

C 07K 16/28, A 61K 39/395

7882

T1

Genentech, Inc.

C 12Q 1/68

7867

T1

GERON CORPORATION

C 07H 19/16, C 07H 19/06

7884

T1

Gilead Pharmasset LLC

C 07D 401/14, A 61K 31/4188, A 61P 31/12

7842

T1

Gilead Sciences, Inc.

A 61K 31/47, A 61K 31/513, A 61K 31/522, A 61K 31/5377, A

7843

T1

C 07D 413/14, A 61K 31/422, A 61P 11/00

7839

T1

C 07D 473/16, C 07D 473/18, A 61K 31/522, A 61P 35/00, A

7834

T1

61K 47/24, A 61K 9/20, A 61K 9/24, A 61K 9/50, A 61P 31/18
GlaxoSmithKline
Intellectual

Property

Development Limited
GlaxoSmithKline LLC

61P 37/00
Griem, John

E 04B 1/94, B 27M 1/02, B 27N 9/00

7878

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 519/00, A 61K 31/519, A 61P 25/24, A 61P 25/00, A

7831

T1

H 01M 10/02, H 01M 10/052, H 01M 10/04

7844

T1

C 07D 519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/437, A

7838

T1

7798

T1

7901

T1

C 07K 14/47, C 07K 16/18, C 12N 15/12, A 61K 38/00

7811

T1

E 05F 1/12, E 05F 3/20, E 05F 3/12

7879

T1

C 07D 221/00, C 07D 231/04, C 07D 223/04, C 07D 223/02

7917

T1

INO Therapeutics LLC

F 17C 13/00, A 61M 16/12, A 61M 16/20

7908

T1

INSERM (Institut National

G 01N 33/00, G 01N 33/50, A 61K 31/195, A 61K 31/135, A

7775

T1

de la Santé et de la

61K 31/196, A 61P 25/00

61P 25/18
HE3DA s.r.o.
Hutchison

Medipharma

Limited

61K 31/4985, A 61P 35/00

Icopal Danmark A/S

E 04D 5/06, C 08L 33/06, C 08L 27/06, C 08L 51/00, C 08L
67/02, C 09K 3/10, B 23B 27/12

ImClone LLC

C 07K 16/28, C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K
39/00, A 61P 35/02, A 61P 35/00

Immatics Biotechnologies
GmbH
In & Tec S.r.l.
Incyte

Holdings

Corporation

Recherche

Médicale);

Université d'Aix Marseille
and CHU de Brest
Меѓународни патенти
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Ionescu, Silvian
ISHIHARA

SANGYO

B 09B 3/00, B 29C 70/26

7898

T1

A 01N 35/04, A 01N 37/06, A 01N 43/10, A 01N 43/40, A 01N

7773

T1

7847

T1

KAISHA, LTD.

43/56, A 01P 3/00

Janssen Biotech, Inc.

C 07K 14/435, C 12P 21/06, C 12P 21/04, A 61K 39/00, A 61K
38/00

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 471/04, A 61K 31/437

7865

T1

Jiangsu Hengrui Medicine

A 61K 31/4745, A 61K 9/127, A 61P 35/00

7814

T1

A 61K 31/4166, A 61K 31/7008, A 61K 31/728, A 61K 41/00, A

7802

T1

7920

T1

7916

T1

Co., Ltd. and Shanghai
Hengrui

Pharmaceutical

Co. Ltd.
KLOX Technologies, Inc.

61P 17/02
Knauf Gips KG

B 28B 1/093, B 28B 11/00, B 28B 19/00, B 32B 13/08, B 32B
13/14

Kyowa Hakko Kirin Co.,

C 07D 473/34, C 07D 473/06, C 07D 417/14, C 07D 487/04, C

Ltd.

07D 487/14, C 07D 495/04, A 61K 45/00, A 61K 31/522, A
61K 31/52, A 61K 31/519, A 61K 31/506, A 61K 31/4439, A
61K 31/343, A 61K 31/427, A 61P 25/04, A 61P 43/00

Laboratorios

del

Dr.

C 07D 498/14, A 61K 31/5383, A 61P 25/00

7793

T1

del

Dr.

A 61K 9/16, A 61K 31/4152

7915

T1

LanthioPep B.V.

C 07K 7/14

7782

T1

LO. LI. Pharma S.r.l.

A 23L 33/10, A 23L 29/00, A 61K 31/4045, A 61K 31/519, A

7774

T1

7765

T1

7829

T1

7763

T1

7776

T1

7777

T1

Esteve, S.A.
Laboratorios
Esteve, S.A.

61K 31/047
LondonPharma Ltd.

A 61K 31/22, A 61K 31/366, A 61K 31/40, A 61K 31/404, A
61K 31/47, A 61K 31/505, A 61P 3/06

Ludwig Institute for Cancer

G 01N 33/50, G 01N 33/574, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A

Research Ltd

61P 35/00

Lycera Corporation

C 07D 231/40, C 07D 405/12, C 07D 487/14, C 07D 401/12, A
61K 31/155, A 61P 37/00

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/109, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H 04N 19/129, H
04N 19/13, H 04N 19/96, H 04N 19/159, H 04N 19/176, H
04N 19/18, H 04N 19/61, H 04N 19/91, H 04N 19/136

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/117, H 04N 19/159, H 04N 19/82, H 04N 19/593, H
04N 19/61, H 04N 19/176

Medimmune Limited

C 07K 16/28

7828

T1

Medimmune Limited and

C 07K 16/32, A 61K 31/551, A 61K 39/395, A 61P 35/00

7762

T1

A 61K 31/575, A 61P 35/00

7824

T1

ADC Therapeutics SA
Medizinische
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Graz
Merck Patent GmbH

C 07D 405/14, C 07D 471/04, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C

7914

T1

7875

T1

07D 491/10, C 07D 413/14, C 07D 417/14, A 61K 31/506, A
61K 31/4433
Merial, Inc. and Aventis

A 01N 37/34, A 01N 43/707, C 07C 253/04, C 07C 255/42, C

Agriculture

07D 231/56, C 07D 249/18, A 61P 33/00

Messer GasPack GmbH

F 17C 13/08

7896

T1

MIB ITALIANA S.p.A.

F 16L 55/10

7850

T1

MIB ITALIANA S.p.A.

F 16K 1/18, F 16L 55/10, F 16L 23/036

7852

T1

MIGHTY STYLEY SL

A 44B 1/00

7872

T1

MODA E TECNOLOGIA SRL

G 06F 17/30, G 06Q 30/00

7801

T1

Morpho B.V.

B 42D 15/00

7785

T1

Novartis AG

C 07B 59/00, C 07D 519/00, C 07D 487/04, A 61K 31/519, A

7845

T1

CON UNICO SOCIO

61P 35/00
Novartis AG

C 07D 471/04, A 61K 31/395, A 61P 37/00

7778

T1

Novartis AG

C 07D 487/04, A 61K 31/4188, A 61P 35/00

7805

T1

Novo Nordisk A/S

C 07K 16/28

7769

T1

Nuevolution A/S

C 07B 61/00, C 12N 15/10, C 12P 19/34, C 40B 40/06

7863

T1

Omya International AG

B 01J 20/04, B 01J 20/32, C 02F 1/56, C 02F 1/66, C 02F

7821

T1

103/28, C 02F 11/14, C 02F 1/28, C 02F 1/52
Outotec Oyj

B 03B 11/00, B 03D 1/14

7858

T1

Pharmathen S.A.

B 01J 13/02, C 08J 3/14, C 08J 3/12, A 61K 9/16

7827

T1

Phononic Devices, Inc.

F 25B 49/02

7779

T1

Pimco 2664 Limited

C 07C 311/20, C 07D 213/61, A 61K 31/18, A 61K 31/4418, A

7826

T1

61P 29/00
Polyphor AG

C 07K 7/64, A 61K 38/12

7866

T1

Poxel

C 07B 57/00, C 07D 251/10

7846

T1

Proclara Biosciences, Inc.

C 07K 14/01, C 07K 14/005, A 61K 38/16, A 61K 48/00, A 61P

7919

T1

25/28
Qualcomm Incorporated

H 04W 52/14, H 04W 52/40, H 04W 52/24

7781

T1

Redx Pharma Plc

C 07D 405/12, A 61K 31/443, A 61P 9/00, A 61P 25/00, A 61P

7800

T1

A 01K 67/027, C 07K 14/705

7883

T1

Samsung Electronics Co.,

H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H 04N 19/91, H

7871

T1

Ltd.

04N 19/184, H 04N 19/463, H 04N 19/61, H 04N 19/18

Samsung Electronics Co.,

H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H 04N 19/91, H

7873

T1

Ltd.

04N 19/184, H 04N 19/463, H 04N 19/61, H 04N 19/18

Samsung Electronics Co.,

H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H 04N 19/91, H

7874

T1

11/00, A 61P 15/00
Regeneron
Pharmaceuticals, Inc.
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Ltd.

04N 19/184, H 04N 19/463, H 04N 19/61, H 04N 19/18
// (H 04N 19:61 )

Sanovel Ilac Sanayi ve

A 61K 31/138, A 61K 9/68, A 61K 9/00, A 61K 31/4985

7816

T1

C 07C 47/565, C 07C 47/575, C 07C 51/377, C 07C 59/72, C

7768

T1

7855

T1

Ticaret A.S.
SciPharm SaRL

07C 67/29, C 07C 69/18, C 07F 7/18, C 12P 31/00, C 12P
41/00
Scolmore

(International)

H 01R 103/00, H 01R 13/639, H 01R 24/78, H 01R 13/74, H

Limited

01R 13/652

Self-screen B.V.

C 12Q 1/68

7918

T1

SELVITA S.A.

C 07D 487/06, C 07D 471/06, A 61K 31/4188, A 61P 29/00

7784

T1

SenzaGen AB

C 12Q 1/68

7880

T1

Signal

C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 35/00

7808

T1

B 65D 88/70

7907

T1

F 16B 25/00

7887

T1

C 12N 9/42

7886

T1

C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K 31/4725,

7809

T1

Pharmaceuticals,

LLC
SOCIETE FINANCIERE DE
GESTION
SPAX International GmbH
& Co. KG
Süd-Chemie IP GmbH &
Co. KG
Takeda

Pharmaceutical

Company Limited

A 61P 35/00

Tannpapier GmbH

B 31F 1/07

7902

T1

Tata Steel IJmuiden BV

B 32B 15/04

7894

T1

C 07H 15/23, C 07H 1/00, A 61K 31/7036, A 61P 43/00

7890

T1

C 12Q 1/68

7794

T1

A 61K 31/565, A 61K 31/57, A 61K 45/06, A 61K 9/10, A 61K

7925

T1

Technion

Research

&

Development Foundation
Ltd.
Technische

Universität

Dresden
Techsphere, S.A. De Cv.

9/14, A 61P 5/30
Theradiag SA

G 01N 33/68

7853

T1

TILLOTTS PHARMA AG

A 61K 31/196, A 61K 31/606, A 61K 31/616, A 61K 9/28, A

7888

T1

7796

T1

61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K 47/32
Trevena, Inc.

C 07D 405/12, C 07D 311/96, C 07D 405/04, C 07D 409/14, C
07D 405/14, C 07D 409/12, A 61K 31/35

UCB Biopharma SPRL

C 07K 16/24, C 07K 14/54

7857

T1

UCB Biopharma SPRL

C 07K 14/245, C 12N 15/70

7780

T1

UCB Biopharma SPRL

C 07K 16/24

7903

T1
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UCB Pharma GmbH

C 07D 333/20, A 61K 31/381, A 61P 25/00

7836

T1

Unibind Limited

G 09F 15/02, B 42C 7/00, B 42C 9/00, B 42D 3/00, B 42F

7854

T1

13/00
Wobben Properties GmbH

F 03D 11/04, E 04H 12/34, E 04H 12/00, E 04H 12/08

7891

T1

Wobben Properties GmbH

H 02G 1/12

7851

T1

YESCO Electronics LLC

G 02F 1/133, H 05K 7/20, G 09F 9/33, G 09F 15/00, G 09F

7924

T1

21/04
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2005/322

31 Март 2018

(220) 09/05/2005

(210) TM 2015/566

(442) 31/03/2018

(220) 26/05/2015
(442) 31/03/2018

(731) Тутунов комбинат “Боро
Петрушевски-Папучар“ A.Д. Куманово

(731) Constantin Film-Holding GmbH
Siebensterngasse 37, 1070 Vienna, AT

, MK
(540)

(740) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) жолта и бела
(531) 05.03.01;25.01.19;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушење
(210) TM 2009/9

(220) 12/01/2009
(442) 31/03/2018

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

кл. 9 носачи на податоци од сите видови,
со или без податоци; магнетни носачи на
податоци од сите видови; опрема, апарати
и инструменти за снимање, складирање,
трансфер и репродукција на слика и звук;
видео касети, записи, CD-ROM-ови,
CDE-a; ДВД-а; развиени филмови; магнетни и
оптички носачи на податоци; видеа
кл. 41 забава; правење на аудиовизуелна
продукција од сите видови, исто така
филмови и видео филмови во или надвор
од студиа, како и технички совети во врска
со таквите активности; кинематографска
филмска

продукција

и

видео

филмска

продукција, изнајмување на долгометражни
и видео филмови
(210) TM 2015/941

(220) 24/09/2015

(442) 31/03/2018
(731) Акционерско друштво за
производство и промет на вино

(531) 25.01.19
(551) индивидуална

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експортимпорт АД Скопје

(510, 511)

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 5 гел за ултразвучна дијагностичка
терапија

(540)

Пријави на трговски марки

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

(510, 511)
кл. 33 вино
(210) TM 2015/943

(220) 24/09/2015

(442) 31/03/2018
(731) Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експортимпорт АД Скопје
(591) црвена, црна, златна, бела
(531) 05.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

безалкохолни пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи
производство

и

други
на

препарати за
пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35
демонстрација на производи,
ширење рекламен материјал
(210) TM 2015/942

(220) 24/09/2015

(442) 31/03/2018
(731) Акционерско друштво за

(591) црна, бела, златна

производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

(551) индивидуална
(510, 511)

импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

кл. 33 вино

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2015/992

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(731) Мирко Петровски

(531) 25.01.19;27.05.04;27.05.25

(220) 07/10/2015
(442) 31/03/2018

ул. Женевска бр. 20-22, Скопје, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна
(531) 25.01.19;26.01.03;26.11.12
(551) индивидуална
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(591) жолта, црна
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Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(531) 27.05.09;27.05.17;27.05.25

кл. 35 рекламирање; водење на работење;

(551) индивидуална

управување

(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции што се користат

работи
кл. 45 правни услуги

во
медицината
кл. 28 производи за гимнастика и спорт кои

(210) TM 2016/223

не се опфатени со другите класи
кл. 41 образовни услуги;подготвување на

(442) 31/03/2018
(300) 86889990 28/01/2016 US

наставата;забава;спортски активности

(731) HP Hewlett Packard Group LLC, a

(210) TM 2016/202

Delaware limited liability company
11445 Compaq Center Drive West,

(220) 25/02/2016
(442) 31/03/2018

со

работи;

канцелариски

(220) 01/03/2016

(731) NOVARTIS AG

Houston, Texas, 77070, US
(740) Друштво за застапување од областа

4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

(540)

(540)

SCHIZOSTAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2016/206

(220) 25/02/2016

(442) 31/03/2018
(731) Адвокатско друштво Трпеноски
ул. Аминта Трети бр. 37/22, Скопје, MK
(540)

(531) 26.11.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутери, персонални компјутери,
лаптоп компјутери, компјутерски бележници
(notebook),

десктоп

компјутери,

таблет

компјутери, компјутерски хардвер, рачни
компјутери, компјутерски периферни уреди,
имено компјутерско глувче, компјутерски
дисплеј екран, мобилни телефони, паметни
(591) бела, сива и портокалова
(531) 25.01.19;26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(smart)
кл. 35

продавници

за

компјутери,

таблет

компјутери,
компјутерски
хардвер,
и
компјутерски периферни делови; услуги на
мобилни

Пријави на трговски марки

телефони,
фаблети
услуги на онлајн малопродажни

малопродажни

продавници

за
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

компјутери, таблет компјутери, компјутерски
хардвер,

и

периферни

делови;

(210) TM 2016/234

(220) 02/03/2016

обезбедување вебсајт со онлајн место за
продажба за продавачи и купувачи на

(442) 31/03/2018
(731) Виолета Дангова

компјутерски стоки и услуги

Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

(210) TM 2016/232

ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка

(220) 02/03/2016
(442) 31/03/2018

(731) Виолета Дангова

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

(540)

ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)

(591) сите бои
(531) 07.11.20;26.11.03;27.05.17

(591) сите бои

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 27.05.17

кл. 45 правни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/235

кл. 45 правни услуги
(210) TM 2016/233

(220) 02/03/2016

(442) 31/03/2018
(731) Виолета Дангова
(220) 02/03/2016
(442) 31/03/2018

Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

(731) Виолета Дангова

ПАРТЕС СКОПЈЕ

Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка

(540)

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)

(591) сите бои
(531) 07.11.20;26.11.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги
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(591) сите бои
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

Пријави на трговски марки

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(531) 10.01.05
(210) TM 2016/667

(220) 01/07/2016

(551) индивидуална

(442) 31/03/2018

(510, 511)
кл. 34
филтри за цигари, хартија за

(731) Стојков Душко
Колешино 76, Општина Ново Село, 2400,
Струмица, MK

виткање цигари

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

(210) TM 2016/748

(540)

(731) Јуроп Шок Абсорберс ДООЕЛ

(220) 29/07/2016
(442) 31/03/2018

Илинден
ул. Технолошко Индустриска развојна
зона бр. 15, Скопје, MK
(740) Јорданка Галева
(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална

ул. Јане Сандански бр.12/2-15, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, торти,
колачиња, слатки, алва, бисквити, брашно
за исхрана, ванила (арома);овошни желеа
(слаткарски
производи),
крекери,
кристализиран
шеќер
за
исхрана,
марципан, производи од тесто; колач од
ориз, палачинки, чоколадо, какао, ролни,
пролетни ролати, слаткарски производи,
слатки од кикирики, бонбони;слатки од
бадем, тесто за колач, фондан, шербети,
шеќер.
кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 амортизери
(210) TM 2016/888

(220) 16/09/2016
(442) 31/03/2018

канцелариски работи
(210) TM 2016/730

(591) темносина и жолта
(531) 26.04.02;26.04.18;27.05.02

(731) 3М Company
(220) 22/07/2016
(442) 31/03/2018

(731) I G L A Sh.p.k.
Komuna Vaqarr, Tirana, AL
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

3M Center, 2501 Hudson Road, St.Paul,
Minnesota 55144, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) бела, портокалова, жолта, црвена
Пријави на трговски марки
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

SCOTCH-BRITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 апарати за домаќинство или кујнски
прибор

кл. 21 апарати за домаќинство или кујнски
прибор и садови; артикли што се
употребуваат за чистење; сунѓерчиња,
перничиња и четки за полирање, миење и
триење, сунѓерчиња со рачка, перничиња
со рачка и четки со рачка за полирање,
миење и триење; крпи и марамчиња за
чистење; крпи за бришење прашина; шепи
за бришење прашина; џогери; метали;
четки со лопатки; прашко; помагала за
собирање на влакненца и влакна од
домашни миленичиња и рефили за нив,
на
во

домаќинствата; одзатнувачи на тоалети;
џогери со сунѓер; држачи за сунѓерчиња и
други апарати за домаќинство и кујнски
елементи; четки со средство за миење;
сунгерчиња за миење садови во форма на
четки со средство за миење; кофи за
домашна употреба
(210) TM 2016/889

артикли

што

се

триење, сунѓерчиња со рачка, перничиња
со рачка и четки со рачка за полирање,

(551) индивидуална
(510, 511)

засобирање
за употреба

садови;

употребуваат за чистење; сунѓерчиња,
перничиња и четки за полирање, миење и

(531) 01.01.02;01.01.10;01.01.12

листови
и
ролери
влакненца; ракавици

и

(220) 16/09/2016
(442) 31/03/2018

миење и триење; крпи и марамчиња за
чистење; крпи за бришење прашина; шепи
за бришење прашина; џогери; метали;
четки со лопатки; прашко; помагала за
собирање на влакненца и влакна од
домашни миленичиња и рефили за нив,
листови
и
ролери
засобирање
на
влакненца; ракавици за употреба во
домаќинствата; одзатнувачи на тоалети;
џогери со сунѓер; држачи за сунѓерчиња и
други апарати за домаќинство и кујнски
елементи; четки со средство за миење;
сунгерчиња за миење садови во форма на
четки со средство за миење; кофи за
домашна употреба
(210) TM 2016/915

(220) 26/09/2016

(442) 31/03/2018
(731) Агенција за супервизија на
капитално финансирано пензиско
осигурување МАПАС
ул. Стив Наумов бр. 100, Скопје, MK
(540)

(731) 3М Company
3M Center, 2501 Hudson Road, St.Paul,
Minnesota 55144, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)
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(591) темно сина, светло сина и црна

маслиново масло за храна; пастеризирани

(531) 26.01.05;26.07.25

маслинки;

(551) индивидуална
(510, 511)

пастеризирани круши; туршија; кисели
краставички; чипс од компири; колбаси;

кл. 36 супервизија на осигурување

супи; доматно пире; зеленчукови сокови за
готвење;
пастеризирани
зеленчуци;

(210) TM 2017/60

зготвени зеленчуци;
конзервирани

(220) 25/01/2017
(442) 31/03/2018

пастеризиран

сушени

кромид;

зеленчуци;
зеленчуци

(731) Piquante Brands International (Pty)

кл. 30

кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

Ltd.
Block F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane

тапиока, саго, вештачко кафе, брашно и
подготовки од житарки, леб, колачи и

Street, Bryanston, ZA
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец,
прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови;

АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3,

зачини; мраз; ароматични подготовки за
храна; индиски сосови; пастеризирани

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

билки од градина; сосови; готварска сол;

(540)

крекери; преливи за салата; аромати
различни од етерични масла; кечап; овошно
пире; маринади; сос за тестенини; толчник
за месо за домашна употреба; пипер; песто;
малиџано; сосови; зачини; тако; доматен
сос; тортиљи
(210) TM 2017/102

(220) 08/02/2017
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за трговија со нафта и
нафтени деривати, транспорт и услуги

(531) 05.07.21;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
месо, риба, живина и дивеч;
екстракти од месо; пастеризирани, сушени
и зготвени овошки и зеленчуци; желеа,
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни
производи; јадливи масла и масти;
пастеризиран грав; чадено месо; сирење;

ТВИНС ПЕТРОЛЕУМ ДОО с. Негорци,
Гевгелија
Мирко Делев бр.90 Негорци Гевгелија,
Гевгелија, MK
(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

пастеризирано
сирење;
пастеризирано
овошје; варено овошје; желе од овошје;
овошна каша; кора од овошје; чипс од
овошје; грицки врз база на
смрзнато овошје; конзервирано

овошје;
овошје;

(591) сина, жолта, зелена

пастеризиран лук; корнишони; желеа за
храна; нискомастен чипс од компири;

(531) 26.11.11;27.05.04
(551) индивидуална

мармалад;

(510, 511)

пастеризирани

печурки;
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кл. 1 хемиски производи за индустријата,

исхрана;ароми за колач, со исклучок на

науката

за

есенцијални масла;ароми за пијалаци, со

земјоделството,
градинарството
и
шумарството; сурови вештачки смоли,

исклучок на есенцијални масла;ароми на
кафе [ароми];ароми, со исклучок на

пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар;

есенцијални
масла;бадеми
бадеми);бадемови

производи за калење и заварување;
хемиски
материи
за
конзервирање

[тестенини];бакардан;бибер;биена павлака
(средства
за
стврднување
биена

прехранбени

за

павлака);бикарбонат на сода за готвење

штавење; лепливи материи што се користат
во
индустријата

[сода бикарбона];бисквити;бисквити петитбер;божикни елки (слатки за украсување

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со

божикни елки);бонбони;бонбони (пеперминт
бонбони);брашно за исхрана*;брашно од

навлажнување
и
врзување;
горива
(вклучително и течни горива за мотори) и

грав;брашно од јачмен;брашно од компири
за исхрана;брашно од синап;брашно од

материи за осветлување; свеќи и фитили за

соја;брашно од тапиока за исхрана;ванила

осветлување
кл. 9
мерни инструменти за бензин

[арома];ванила [замена за ванила];варена
пченка;вафли;вермичели [вид тенки, долги

кл. 37
кл. 39

тестенини];вода
готвење;врзивни

и

фотографиите,

производи;

како

и

материи

поправки; инсталациски услуги
транспортни успуги со нафта и

нафтени деривати
(210) TM 2017/115

(пире
од
слатки

(морска
вода)
средства

за
за

колбаси;гликоза за исхрана;глутен за
исхрана;гриз;гуми за жвакање што не се за
медицинска

(220) 10/02/2017

употреба;двопек;десерт

со

(442) 31/03/2018
(731) Biscuit and Food Products

мраз, овошен сок и шеќер;додатоци на
јадења;доматен
сос;ѓумбир
(леб
со

Manufacturing Company E. J.
PAPADOPOULOS S.A.

ѓумбир);ѓумбир
[мирудија];екстракти од
слад за исхрана;есенции за исхрана, со

26 Petrou Ralli Avenue, 11810, Tavros, ,
Athens, GR

исклучок
на
етерични
есенции
и
есенцијални масла;желеа (овошни желеа)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

[слаткарски производи];жита (мали парчиња

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

храна од жита);замена за кафе;замени за
кафе (растителни подготовки како замени
за
кафе);замрзнат
сладолед];засладувачи

јогурт
[вид
(природни

засладувачи);зачини;земички;златен сируп
[сируп од меласа];излупено жито за
исхрана;исхрана (есенции за исхрана), со

(531) 27.05.11
(551) индивидуална

исклучок
на
есенцијални

(510, 511)
кл.
30
алва;алги
[додатоци
исхраната];анасон;анасоново

во

семе;ароматични
градинарски
тревки,
конзервирани ароматични подготовки за
202 | С т р а н а

јачмен);јачмен
(замрзнат

етерични
есенции
и
масла;јачмен
(дробен
(лупен
јогурт)

јачмен);јогурт
[вид

сладолед];какао;какао (пијалаци што се на
основа на какао);капар [мирудија];карамели
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[бонбони];каранфилче
[мирудија];кафе;кафе

[мирудија];кари

[слаткарски

производи];пеперминт

за

бонбони;пивски оцет;пијалаци (ароми за

кафе);кафе
(непржено
кафе);кафе
(пијалаци што се на основа на кафе);каша

пијалаци, со исклучок на есенцијални
масла);пијалаци од какао со млеко;пијалаци

од брашно, со млеко, за исхрана квасец
*;квасец во форма на таблета што не е за

од кафе со млеко;пијалаци што се на
основа на какао;пијалаци што се на основа

медицинска употреба;квасец за тесто;кечап
[сос];колач;колач (ароми за колач, со

на кафе;пијалаци што се на основа на
чај;пијалаци што се на основа на

исклучок

чоколадо;пипер

на

(замена

есенцијални

масла);колач

[мирудии];пире

од

(прашок
за
колач);колач
(тесто
за
колач);колач (украси за колач) што се за

бадеми;пити;пити со
сланина;сосови (како

јадење;колач (украси за колач) што се за
јадење;колач од ориз;колачиња;колачиња

месо;пици;подготовки
од
жита;пралини;прашок за колач;прашок за

од слад;конзервирање храна (сол за
конзервирање
храна);крекери;крем

печење;прашоци за сладоледи;преливи за
салати;производи од какао;производи од

пудинг;кристализиран

шеќер

јајца, сирење и
мирудии);пити со

за

тесто;пролетни ролати;прополис за исхрана

исхрана;куркума [азиско тропско растение
што
се
користи
за
мирудија
и

на
луѓето;пудинзи;пуканки;пченично
брашно;пченка,
мелена;пченка,

бојосување];кускус [гриз-јадење од Северна
Африка];леб;леб
без
квасец;леб
со

печена;пченкарни
снегулки;пченкарно
брашно;равиоли;растителни
подготовки

ѓумбир;лебни
трошки
[презла];леден
чај;ликорис [слаткарски производи];лупен

како
замени
за
кафе;резанки
тесто;релиш
сосови
[додатоци

јачмен;лупен

исхрана];саго

овес;маја

[нишесте

од

од
за

сагова

[квасец];мајонез;макарони;мали
кифли
[печива];мали парчиња храна од жита;мали

палма];салати (преливи за салати);сафт од
печено
месо;сендвичи;сенф;скроб
за

парчиња
храна
ориз;малтоза;марципан;матичен

храна;слад
за
исхрана;сладолед;сладолед

од
млеч за

човечка
(прашок за

човечка исхрана што не е за медицинска
употреба;мед;меласа
за

сладолед);сладолед
(средства
за
спојување смесиза сладоледи);слаткарски

исхрана;мелничарски производи;месо (пити

производи;слаткарски

со
месо);месо
(сафт
од
печено
месо);мирудии;мирудии за смекнување

кикиритки;слатки;слатки за
украсување
божикни елки;слатки од бадем;снегулки

месо,
за
употреба
домаќинствата;мирудија
направена

во
од

(овесни
снегулки);снегулки
(пченкарни
снегулки);сода бикарбона [бикарбонат на

пименто;морска вода за готвење;мраз за
освежување;мраз,
природен
и

сода за готвење];сол;сенф;соја-сос;сол за
готвење;сол за конзервирање храна;сол од

вештачки;мусли;мушкатов

целер;сорбет [ладен овошен десерт];сос

слаткарски
овес);овес

орев;нане

за

преоизводи;овес
(дробен
(лупен
овес);овесни

производи

(доматен
сос);сосови
[додатоци
храна];состојки
за
згуснување

од

на
при

снегулки;овесно брашно;овошни желеа
[слаткарски производи];ориз;ориз (колач од

готвење;средства за спојување смеси за
сладоледи;средства за стврднување биена

ориз);ориз (мали парчиња храна од
ориз);оцет;палачинки;панцероти;пастили

павлака;стапчиња од ликорис [слаткарски
производи];суши [јапонско јадење];табуле

Пријави на трговски марки

203 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

(вид ориентално јадење од пченица);такос

ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б, MK

[мексиканско

(740) Ѓурѓа Георгиева

јадење];тапиока;тестенини;тестенини
исхрана;тесто за колач;тесто од

за
соја

ул.Димо Хаџи Димов бр. 6Б
(540)

[производи за исхрана];торти;тортиљи;фиде
[тестенини];фондани
[слаткарски
производи];храна од овес;цикорија [замена
за
кафе];цимет
[мирудија];чаеви,
немедицински;чај;чај

(леден

чај);чај

(пијалаци што се на основа на чај);чајни
колачиња;чипс
[производи
од
житарици];чоколадни
пијалаци
со
млеко;чоколадо;чоколадо (пијалаци што се
на основана чоколадо);шатни [туршија од
овошје,
лути
индиски
мирудии
и
шеќер];шафран [мирудии];шербети [прашок
за освежителен пијалак];шеќер *;шоу-шоу
[мирудија];шпагети
(210) TM 2017/419

(220) 12/04/2017

(591) зелена, сива и црна
(531) 26.01.18;26.01.20;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
производство
зеленчук

и

на

конзервиран

замрзнато

овошје

кл. 35 услуги при прдажба на големо и
мало со конзервиран зеленчук и замрзнато
овошје
(210) TM 2017/421

(220) 12/04/2017

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за трговија на големо и

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за трговија на големо и

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б, MK

ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б, MK
(740) Ѓурѓа Георгиева
ул.Димо Хаџи Димов бр. 6Б
(540)

(591) црвена, жолта и бела
(531) 26.13.25;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производство на бисквити и чајни
колачиња
кл. 35 услуги при прдажба на големо и
мало со бисквити и чајни колачиња
(210) TM 2017/420

(220) 12/04/2017

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за трговија на големо и
мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје
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(740) Ѓурѓа Георгиева
ул.Димо Хаџи Димов бр. 6Б
(540)

(591) црвена и бела
(531) 26.01.18;26.01.20;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

29

производство

на

млеко

кл. 35 услуги при прдажба на големо и
мало со млеко
(210) TM 2017/426

(220) 13/04/2017

(442) 31/03/2018
(731) Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
Пријави на трговски марки
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4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad.

кл. 35

No:4 Şehitkamil Gaziantep, TR

стоки преку комуникациски медиуми за

малопродажба (презентација на

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’'ДамеГруев’' 3/ 2-11, 1000, Скопје

малопродажба);презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за малопродажба

(540)
(210) TM 2017/600

(220) 09/06/2017

(442) 31/03/2018
(731) Procter & Gamble Business Services
Canada Company
Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O.
Box 997, Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(591) бела, црвена, сите нијанси на кафена,
жолта и портокалова
(531) 08.01.09;08.01.19;19.03.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки и бисквити
(210) TM 2017/523

(220) 19/05/2017
(442) 31/03/2018

(531) 26.01.04;26.01.06
(554)
(551) индивидуална

(731) Интекс + Ко
ул. Даме Груев бр. 14, 1000, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл.
3

препарати

забите;препарати

кл. 24
крпи од текстил;навлаки
перници;постелнина;прекривки

за
за

душеци;прекривки за кревети;прекривки за
кревети
(јоргани);прекривки
за

25

пелени
што
не

спрејови

за

уста;освежувачи

за

здивот;ленти
за
освежување
здивот;спрејови
за
грло

на
(не-

за

медицински);гелови
за
белење
на
забите;ленти за белење на забите

комплети

импрегнирани со препарати за белење на
забите (козметика);препарати за полирање

(ткаенина);чаршафи

бањарки;бебешки

хартија;ракавици

орална

устата;не-медицински
препарати
за
плакнење
на
устата;не-медицински

(510, 511)

(облека);бебешки
текстил;лигавчиња

за

на

на забите;препарати за чистење забни
протези;препарати
за
испирање
на

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

кл.

нега

хигиена;препарати
за
чистење
на
забите;пасти за заби;лосиони за чистење

(591) црвена, сина, зелена, портокалова,
виолетова

перници;фланел
кревети

за

се

од
од

(облека)

Пријави на трговски марки

на забите;препарати за полирање на забни
протези;пудра за заби;навлажнета пудра за
заби;таблети за лична употреба што
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откриваат и покажуваат каменец на забите

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

кл. 21 четки за заби; рачни четки за заби;

СКОПЈЕ

електрични четки за заби; глави за
електрични четки за заби; материјали за

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

правење четки; артикли за чистење на
забите; конец за заби; стапчиња за заби за
лична употреба; чепкалки за заби; држачи
за чепкалки за заби; четки за заби; држачи
за четки за заби; футроли за четки за заби;
контејнери за препарати за нега на забите;
комплети за орална нега што се состојат од
четки за заби и конец; кутии за држење
вештачки заби; четки за забни протези;
средства за чистење забни протези;
интердентални четки за чистење на забите;
апарати на вода за чистење заби и непца;
ултасонични
протези

уреди

(210) TM 2017/634

за

чистење

забни

(220) 20/06/2017
(442) 31/03/2018

(731) Тони Костов
ул.Козара бр. 42/3-19, Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(531) 01.03.17;26.01.01;26.01.13
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

21

тегла

за

пакување

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за кафе, крем за кафе, пијалоци од кафе со
млеко, замена за млеко
(210) TM 2017/947

(220) 05/10/2017
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за едукација и консалтинг
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМАЧИ
И МЕНАЏЕРИ-ЦЕЕД МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје
(531) 24.09.02;27.05.01;27.05.11
(551) индивидуална

ул.Загребска бр. 28Б/2-1, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

(510, 511)
кл. 45 лични и социјални услуги што ги

ГРОЗДАНОВСКА

обезбедуваат трети лица за задоволување

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје

на потребите на поединците

(540)

(210) TM 2017/914

(220) 22/09/2017
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK
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(551) индивидуална

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

(510, 511)

Скопје

кл. 35 аутсорсинг услуги [поддршка на
бизниси]; бизнис (помош во водењето

(540)

бизнис); бизнис информации;
консултирање
(професионално

бизнис
бизнис

консултирање); консултации за раководење
со
персонал;
консултирање
(професионално

бизнис

консултирање);

помош во водењето бизнис; советување за
бизнис
работење
и
организација
кл.
41
конференции

академии
[образование];
(организирање и водење

(591) сина и сива

конференции; насочување (професионално
насочување)
[совети
во
врска
со

(531) 26.01.18;27.05.17
(551) индивидуална

образованието

(510, 511)
кл. 35 аутсорсинг услуги [поддршка на

објавување
рекламни

и

оспособувањето];

текстови, со
текстови;

исклучок на
образование

(информирање за образование); образовни
услуги;
обука
(практична
обука)
[демонстрирање]; он-лајн
електронски
книги
и
организирање

и

водење

публикување
списанија;
конференции;

организирање и водење работилници
[обука]; организирање и водење семинари;
практична
обука
[демонстрирање];
професионално насочување [совети во
врска со образованието и оспособувањето];
работилници (организирање и водење
работилници)

[обука];

(организирање
и
водење
симпозиуми (организирање

семинари
семинари);
и водење

симпозиуми)
кл. 42 истражување и развој за други
(210) TM 2017/948

(220) 05/10/2017
(442) 31/03/2018

(731) Фондација Центар за развој на
претприемачи и менаџери-ЦЕЕД
Македонија Скопје
ул.Загребска бр. 28Б/2-1, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

Пријави на трговски марки

бизниси];

бизнис

(помош

во

бизнис); бизнис информации;
консултирање
(професионално

водењето
бизнис
бизнис

консултирање); консултации за раководење
со
персонал;
консултирање
(професионално бизнис консултирање);
помош во водењето бизнис; советување за
бизнис

работење

кл.
41
конференции

и

организација

академии
[образование];
(организирање и водење

конференции; насочување (професионално
насочување)
[совети
во
врска
со
образованието
и
објавување текстови,
рекламни

оспособувањето];
со исклучок на

текстови;

образование

(информирање за образование); образовни
услуги;
обука
(практична
обука)
[демонстрирање]; он-лајн
електронски
книги
и
организирање
организирање

публикување
списанија;

и водење конференции;
и водење работилници

[обука]; организирање и водење семинари;
практична
обука
[демонстрирање];
професионално насочување [совети во
врска со образованието и оспособувањето];
работилници (организирање и водење
работилници)

[обука];

семинари
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(организирање
симпозиуми

и

водење

(организирање

семинари);
и

водење

инсталации за мрежно поврзување на ИТ
опрема;

инсталирање

на

телевизиски

симпозиуми)
кл. 42 истражување и развој за други

инсталации и мрежи во станбени у деловни
објекти;

(210) TM 2017/960

(220) 06/10/2017

инсталирање
на
противпожарни
инсталации во станбени и деловни објекти;

(442) 31/03/2018
(731) Ѓеоргиев Никола

поправки и реконструкција на електрични
унсталации во стари објекти

ул. Иван Аговски бр. 7, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2017/1085

(220) 10/11/2017
(442) 31/03/2018

(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(531) 27.05.17

СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
забава

спортски и културни активности;

(210) TM 2017/964

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(220) 09/10/2017
(442) 31/03/2018

(731) ДЕИТ Р.С.Т. - Електрика извоз-увоз
доо Велес
ул. Димитар Влахов 27, Велес, MK
(540)
(591) црвена и златна
(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелана, црвена, црна, сива
(531) 26.11.13;27.05.02

кл. 30 брашно и производи од жита

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37

(210) TM 2017/1096
инсталирање

на

јакострујни

(220) 15/11/2017
(442) 31/03/2018

електрични инсталации во станбени и
деловни
објекти;
инсталирање
на

(731) ВИН БРОКЕР АД Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје, MK

громобрански инсталации во станбени и
деловни
објекти;
инсталирање
на

(540)

инсталации за заземјување во станбени и
деловни
објекти;
инсталирање
на
телефонски инсталацииво станбени и
деловни

објекти;
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(442) 31/03/2018
(731) Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ
бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ
Мавровка, Скопје, MK
(540)

MINEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги за продажба на големо и

(591) бела и сина
(531) 27.05.01;27.05.10;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 посредување при осигурување
(210) TM 2017/1102

(220) 15/11/2017
(442) 31/03/2018

мало
со
прехрамбени
производи
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 37

градежни конструкции, поправки,

инсталациски
услуги
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување

(731) Инфиго ИС ДОО
ул. Матиас Корвина бр. 6, Самобор, HR

(210) TM 2017/1104

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

(731) Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

(220) 15/11/2017
(442) 31/03/2018

бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ
Мавровка, Скопје, MK
(540)

SKOKI
(591) црвена и сива

(551) сертификатна
(510, 511)

(531) 26.01.03;26.11.02;26.11.07;27.05.01
(551) индивидуална

кл. 30
производи од жито, тесто
кл. 32 безалкохолни пијалоци, енергетски

(510, 511)
кл. 9
машини за сметање, опрема за

пијалоци
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

обработка

пијалоци, привремено сместување

на

податоци

и

компјутери,

компјутерски
програми
и
софтвер
кл. 35 водење на работење, управување со

(210) TM 2017/1105

работата,
канцелариски
работи
кл. 39 транспортни услуги, организирање

(442) 31/03/2018
(731) Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ

патување
кл. 42 изработка и развој на компјутерски

бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ
Мавровка, Скопје, MK

хардвер и софтвер

(540)

(210) TM 2017/1103

(220) 15/11/2017

(220) 15/11/2017

Пријави на трговски марки
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(731) Dunhill Tobacco of London Limited

MAGNUM

Globe House, 4 Temple Place, London,

(551) сертификатна
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, енергетски
пијалоци
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со прехрамбени производи и пијалоци
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

WC2R 2PG, UK
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

пијалоци, привремено сместување

DUNHILL
(210) TM 2017/1106

(220) 15/11/2017

(442) 31/03/2018
(731) Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ
бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ
Мавровка, Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела и сите нијанси на: сива и
сребрена
(531) 25.01.19;27.05.13;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари, пури, цигарило (мали
цигари), тутун за виткање, тутун за луле и
производите од тутун

MOREA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски

услуги

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување
(210) TM 2017/1107

(220) 15/11/2017

(210) TM 2017/1159

(220) 04/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) Промофешн ДООЕЛ Скопје
ул.Христијан Тодоровски Карпош бр. 68,
Скопје, MK
ул.Васил Главинов бр. 14/локал 2/1, Скопје
(540)

(442) 31/03/2018
(731) Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ
бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ
Мавровка, Скопје, MK
(540)

NUTINO
(551) сертификатна
(510, 511)
кл. 30
производи од тесто и слатки
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување
(210) TM 2017/1157
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(220) 01/12/2017
(442) 31/03/2018

(591) црна, бакарна, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

25

облека,

обувки

и

капи

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на облека, обувки и капи
(210) TM 2017/1160

(220) 04/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK
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(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(210) TM 2017/1162

(540)

(442) 31/03/2018
(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

(220) 04/12/2017

Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, кафена
(531) 24.17.04;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
крем од чоколадо и лешник
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со крем од чоколадо и лешник
(210) TM 2017/1161

(220) 04/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, зелена, жолта, кафена
(531) 02.07.09;03.01.24;27.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шамичиња натопени со козметички
лосиони
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со шамичиња натопени со козметички
лосиони
(210) TM 2017/1163

(220) 04/12/2017
(442) 31/03/2018

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) бела,сина, црвена, жолта, кафена,
(591) бела, сина
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
сапуни, омекнувачи, детергенти,
средства
за
чистење
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со сапуни, омекнувачи, детергенти,
средства за чистење

Пријави на трговски марки

сива
(531) 02.07.09;03.01.24;26.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шамичиња натопени со козметички
лосиони
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со шамичиња натопени со козметички
лосиони
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(210) TM 2017/1164

(220) 04/12/2017

ул. Борис Крајгер бр. 2, Штип, MK

(442) 31/03/2018

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина
(531) 05.07.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 35

(591) бела,сина, црвена, виолетова, жолта,
златна
(531) 02.07.09;26.01.17;27.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 бебешки пелени, бебешки пелени
гаќички
кл. 35 услуги при продажба на големо и

30
кафе
рекламирање во врска со кафе;

водење на работење во врска со кафе;
управување со работата во врска со кафе
кл. 39

транспортни услуги во врска со

кафе; пакување и складирање на кафе
(210) TM 2017/1170

(220) 05/12/2017
(442) 31/03/2018

мало со бебешки пелени, бебешки пелени,

(731) MEGA DISPOSABLES S.A.
148, Dekelias street, 13678 Aharnes, GR

гаќички

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2017/1168

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(220) 05/12/2017
(442) 31/03/2018

(540)

(731) Приватна здравствена установа
Градска аптека КОЧАНИ п.о. Кочани
ул.„Кеј на раволуцијата“ бр. 3, Кочани,
MK
(540)

(591) бела, црна и зелена
(531) 24.13.22;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и

(591) сина и бела
(531) 26.13.25;27.05.24
(551) индивидуална

големо со фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 5
Пелени за инконтиненција; Гаќи,

(210) TM 2017/1169

впивачки, за инконтиненција; Санитарни
влошки;
Санитарни
гаќи;
Санитарни

(220) 05/12/2017
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за производство, трговија

тампони;

Санитарни

марамчиња

и

и услуги КАФЕ ИДЕАЛЕ ДОО увоз-извоз
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секојдневни влошки; Санитарни пешкири

медиуми

кл. 10 Подлоги за кревет за инконтиненција

апаратите што се активираат со жетони;

(210) TM 2017/1173

(220) 06/12/2017

компјутерски
софтвер;
преносни
електронски направи за прием, пренос и

(442) 31/03/2018
(731) Amazon Europe Core S.à.r.l.

читање текст, слики и звук преку безжичен
Интернет пристап; далечински управувачи

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

за направи за снимање; далечински
управувачи; далечински управувачи за

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

далечинско

Скопје
(540)

функцијата и статусот на други електрични,
електронски, и механички направи или

снимање;

следење

механизми

и

контрола

за

на

системи; компјутерски екрани на допир;
дигитални аудио плеери; аудио рекордери;

ALEXA

дигитални видео плеери; преносни апарати
за снимање, пренос и репродукција на

(551) индивидуална
(510, 511)

музика,

кл. 9
направи
автоматизација
на

за

за контрола на
домот;
безжични

слики,

и

видео;

електронски

апарати и инструменти за обука и учење;
камери; дигитални камери; софтвер за

комуникациски направи за пренос на звук,
податоци или слики; направи за пренос и

препраќање
хардвер
и

прием на звук и податоци; самостојни

репродукција, синхронизација, снимање,
организирање, симнување, прикачување,

информациони
направи
со
гласовна
контрола;
самостојни
направи
како

на
пораки;
компјутерски
софтвер
за
обработка,

стриминг, примање, пуштање и гледање на

персонални
асистенти
со
гласовна
контрола кои интегрираат услуги кои се

телевизиски шоуа, филмови, текст, слики,
дигитални медиуми, мултимеиа, звук, слика

обезбедуваат преку апликации; звучници со
гласовна контрола; научни, наутички,

и податочни фајлови; компјутерски софтвер
за пристап, надгледување, следење,

геодетски, фотографски, кинематографски,

пребарување,
чување,
делење
на
информации на теми од генерален интерес;

оптички апарати и инструменти, апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
апарати

проверка

компјутерски

софтвер,

и

периферни

(контрола),

направи за персонализирано интерактивно
телевизиско
(ТВ)
програмирање;

и инструменти за спасување и обучување;
апарати
за
снимање,
пренос
или

компјутерски
софтвер,
и
периферни
направи за користење при прикажување и

репродукција на звук или слика; машини за

манипулирање со
графички
слики,

сметање;
опрема
за
обработка
информации;
компјутери;
апарати

на
и

визуелни медиуми,
текст,
фотографии,

илустрации, дигитална анимација, видео

инструменти за спроведување, вклучување
и
исклучување,
трансформирање,

клипови,
филмски снимки и
аудио
податоци, како и за користење за социјално

акумулирање, регулирање или контрола на
електрична енергија; магнетни носачи на

вмрежување; компјутерски програми за
влез, работа и пребарување на онлајн бази

податоци; дискови за снимање; компакт

со податоци; компјутерски хардвер и
софтвер за обезбедување интегрирана

дискови,

ДВДа,

и

останати

дигитални
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телефонска

со

содржини, текст, визуелни дела, аудио

компјутеризирани глобални информациони

комуникација

дела, аудиовизуелни дела, литературни

мрежи; компјутерски софтвер кој се користи
за контрола на самостојни направи за

дела, податоци, фајлови, документи и
електронски дела во форма компатибилна

информации и персонални асистенти со
гласовна контрола; компјутерски софтвер

со преносни електронски направи и
компјутери; компјутерски софтвер за

кој се користи во врска со услуги за
претплата
на
дигитални
содржини,

управување со лични информации, и за
пристап, работа, и пребарување на аудио и

обезбедување платформи за пребарување

мултимедијални

кои им овозможуваат на корисниците да
побараат и да добијат содржини од

софтверски апликации; софтвер за звучни
команди и препознавање на звук, софтвер

дигитални медиуми; компјутерски софтвер
за креирање, творење, дистрибуирање,

за преточување на говор во текст, и
софтверски апликации кои се активираат со

симнување, пренос, примање, пуштање,
форматирање,
уредување,
вадење,

звук; софтвер за симнување во вид на
мобилни апликации за компјутери или други

кодирање,

конвертирање,

преносни електронски направи за широка

организирање
аудио дела,

потрошувачка; компјутерски софтвер во
областите пренос и приказ на текст, слики и

декодирање,

прикажување, чување и
текст, визуелни
дела,

содржини,

игри,

и

аудиовизуелни дела, литературни дела,
податоци,
фајлови,
документи
и

звук
кл.
35

електронски
дела
и
мултимедијални
содржини;
компјутерски
софтвер
кој

рекламирање
и
маркетинг,
имено,
промовирање на стоки и услуги од други;

овозможува

услуги

содржини,

текст,

визуелни

рекламирање;

на

одработување

услуги

на

на

нарачано,

дела, аудио дела, аудиовизуелни дела,
литературни дела, податоци, документи и

имено, услуги поврзани со примање
нарачки
и
обработка;
обезбедување

електронски дела да бидат симнувани на, и
да им се пристапува на компјутер или други

информации за производи со цел помагање
при избор на стока за широка потрошувачка

преносни електронски направи за широка
потрошувачка; компјутерски софтвер за

за задоволување
на
потребите на
потрошувачот; обезбедување услуги за

пренос,

симнување,

оптимизација на машини за пребарување;

стриминг, прикажување и пренос на
содржини, текст, визуелни дела, аудио

услуги за споредување при пазарење
имено, промовирање на стоки и услуги од

дела, аудиовизуелни дела, литературни
дела, податоци, фајлови, документи и

други; компјутеризирана база на податоци и
управување со фајлови; креирање индекси

електронски
електронски

преку
преносни
и компјутери и

со информации, страници и други извори
достапни на глобални компјутерски мрежи и

и комуникациски

други електронски и комуникациски мрежи

мрежи; персонални стерео звучници;
микрофони; софтвер за препознавање на

за други; обезбедување информации за
потрошувачи со цел селектирање на

карактери; софтвер за препознавање на
глас; софтвер за електронска пошта и

стоката за широка потрошувачка да биде во
согласност со спецификацијата и потребите

пораки;
компјутерски
софтвер
форматирање
и
конвертирање

на потрошувачот; пазарни информации и
совети
за
потрошувачи,
имено,

делење,

примање,

дела
направи

глобални компјутерски
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обезбедување можности за корисниците на

личен развој, земјени возила и транспорт за

Интернет

вреднувања,

пренос, образование и развој на деца,

евалуации и препораки за широк дијапазон
на стоки за широка потрошувачка; услуги на

недвижнини, мода и дизајн, рецепти,
состојки и готвење, декорирање на домот,

онлајн малопродажни продавници со
широка понуда на стоки за широка

музика и кино, историја, медицина, право и
обезбедување
образовни
и
забавни

потрошувачка
од
други;
услуги
на
продавници на мало со широка понуда на

информации за потрошувачки права;
обезбедување веб страни со информации,

стоки за широка потрошувачка од други;

звук, публикации сите поврзани со забава;

услуги на продавници на мало и онлајн
услуги на малопродажба во врска со книги,

обезбедување вести и информации во
областа
на
забавата
поврзани
со

електроника за широка потрошувачка,
храна, вино и пијалоци, кујнски производи,

информации, натпревари, текст, звук,
публикации сите поврзани со забава;

производи за чистење, садови за готвење,
покуќнина, облека, производи за лична

советување во областа на забавата и
забавната
индустрија;
обезбедување

нега,

информации

да

постираат

производи

за

животни,

спротска

за

забава,

филмови

и

опрема, опрема за кампување, играчки,
накит, цвеќиња, обувки и капи; водење на

телевизиски шоуа преку социјални мрежи;
дистрибуција
на
радио
забава
и

работењето; управување
канцелариски
работи;

интерактивно
забавни

со работата;
обезбедување

рекламирање;
информации,

услуги на
имено,

именици со телефонски броеви, бизнис
адреси, адреси за електронска пошта,

обезбедување можности за размена на
информации и разговори во врска со широк

страници од мрежа, адреси и телефонски

дијапазон на теми преку настани во живо и

броеви од луѓе, места и организации
кл. 41
обезбедување информации

информации преку пошта; обезбедување
информации, мислења и персонализирани

поврзани со забава; објавување на
периодични изданија; обезбедување онлајн

препораки во областа на забавата преку
глобални
комуникациски
мрежи;

електронски публикации (кои не може да се
симнуваат); објавување на електронски

обезбедување информациии и коментари
во областа на забавата или образованието

книги, журнали; објавување на материјали

преку

на магнетни или оптички податочни
медиуми; објавување на музика онлајн;

имено,
информации од областа на
музиката, книгите, филмовите, снимени

обезбедување
областа
на

онлајн информации во
забавата;
обезбедување

содржини, игри, играчки, спортска опрема,
електроника, мултимедијални содржини, и

предходно снимена музика и подкасти кои
не може да се симнуваат; обезбедување

други стоки за домаќинството и стоки за
широка потрошувачка; услуги на забава,

едукативни и забавни информации, вести, и

имено, обезбедување онлајн предходно

коментари во областа на актуелните
настани, забава, културни настани, вести,

снимени звучни програми во областа на
музиката, книгите, филмовите, содржини,

спорт, забава, бизнис и финансии, политика
и влада, здравје и физичка припрема,

игри,
играчки,
спортска
опрема,
електроника, мултимедијални содржини, и

време, наука и технологија, патување,
уметност и литература, животен стил и

други стоки за домаќинството и стоки за
широка потрошувачка; услуги на забава,
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имено,

обезбедување

онлајн

мислења,

визуелни дела, игри, играње, фестивали,

вреднувања и препораки за музика, книги,

музеи,

филмови, снимени содржини, игри, играчки,
спортска
опрема,
електроника,

концерти, издавање, анимација, актуелни
настани,
мода,
и
мултимедијални

мултимедијални презентации, и други стоки
за домаќинството и стоки за широка

презентации достапни преку Интернет или
други компјутерски комуникациски мрежи;

потрошувачка; услуги на забава, имено,
обезбедување
делови
од предходно

продукција на радио програми; радио
забава; услуги на студија за снимање;

снимени

обезбедување

звучни

дела

преку

Интернет;

парквови,

културни

онлајн

настани,

информации

издавање на книги, магазини, публикации,
литературни
дела,
звучни
дела,
и

поврзани
со
компјутерски
игри
и
компјутерски
подобрувања
за
игри;

аудиовизуелни
дела;
обезбедување
предходно снимени звучни, визуелни и

обезбедување онлајн бази со податоци со
забавни содржини кои може да се

аудиовизуелни дела кои не може да се
симнуваат
преку
безжични
мрежи;

пребаруваат онлајн со музика и други
дигитални текстови кои не може да се

обезбедување онлајн компјутерски игри и

симнуваат,

онлајн
интерактивни
приказни;
обезбедување информации, вести, натписи

магазини,
вести
и
информации;
обезбедување на услуги на информирање,

и коментари во областа на образованието и
образовните институции; образовни услуги

советување
и
горенаведеното

во име на насоки за училници и онлајн
учење на далечина на теми за актуелни

кл. 42
обезбедување на машини за
пребарување; компјутерски услуги, имено,

настани,

хостирање

образование,

историја,

јазик,

звучни

на

фајлови

помош

со

книги,

поврзани

оперативни

системи

со

и

либерални уметности, математика, бизнис,
наука, хоби, технологија, култура, спорт,

компјутерски апликации од далечина;
хостирање на оперативни системи и

уметност, психологија, и филозофија;
услуги на интерактивно образование во вид

компјутерски апликации преку Интернет;
компјутерско програмирање; консултантски

на компјутерски базирани и компјутерски
потпомогнати насоки за теми од актуелни

услуги поврзани со управување со
мултимедијални апликации, презентации и

настани,

јазик,

контрола; хардвер, софтвер и дизајн на

уметности,
литература,
бизнис,
наука,
хоби,

компјутерски
системи;
уредување,
освежување на информации, одржување и

технологија, култура, спорт, уметност,
психологија, и филозофија; образовни и

услуги за поддршка за софтвер и
компјутерски системи; компјутерски услуги

услуги на забава во вид на подкасти,
вебкасти, и продолжителни програми со

поврзани
со
управување
на
мултимедијални апликации, презентација и

вести и коментари во областа на музиката,

контрола,

звучните
дела,
книгите,
театарот,
литературните дела, спортски настани,

бази со податоци, управување со помошни
средства и аутсорсирање; компјутерски

рекреативни активности, активности во
слободно време, турнири, уметност, танц,

услуги, имено, хостирање онлајн бази со
податоци со широк спектар на информации

мјузикли, изложби, спортски тренинзи,
клубови, радио, комедија, натпревари,

од генерален интерес преку Интернет;
компјутерски услуги, имено, обезбедување

образование,

либерални
математика,
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на машини за пребарување за добивање

објавуваат и споделуваат нивни лични

информации

интерес;

фотографии, текст, податоци, слики онлајн;

хостирање интерактивна база на податоци
за пренос на пораки помеѓу корисници на

одржување и освежување на софтвер за
обезбедување на компјутери, Интернет и

компјутери и претплатници; хостирање
интерактивна база на податоци за пренос

лозинки и
компјутери,

на
податоци
помеѓу
корисници
на
компјутери и претплатници во врска со

инсталација и одржување на компјутерски
софтвер; обезбедување веб страна со

книги,

технички

од

генерален

филмови,

телевизиски
спортска

снимени

програми,
опрема,

содржини,

игри, играчки,
електроника,

превенција
Интернет

на ризици за
и
лозинки;

информации

компјутерски
компјутерско

софтвер
советување;

поврзани

со

и
хардвер;
пренос
на

милтимедијални презентации, и други стоки
за домаќинство и стоки за широка

податоци
од
документи
од
еден
компјутерски формат во друг; хостирање

потрошувачка, мислења за производи и
продажни информации на Интернет;

дигитални
содржини
на
глобални
компјутерски мрежи, безжични мрежи, и

обезбедување онлајн софтвер за Интернет

мрежи

пребарувачи кој не може да се симнува;
обезбедување
софтвер
за
мобилни

обезбедување на привремено користење на
компјутерски софтвер кој не може да се

комуникациски направи кој не може да се
симнува за појачување на мобилниот

симнува и онлајн помагала за да им се
овозможи на корисниците да пристапат и да

пристап до Интернет преку компјутери,
мобилни
компјутери,
и
мобилни

симнат
компјутерски
софтвер;
обезбедување на привремено користење на

комуникациски

техничка

онлајн компјутерски софтвер кој не се

поддршка, имено, лоцирање на проблеми
кај компјутерски хардвер и софтвер и

симнува а генерира персонализирани
препораки
за
софтверски
апликации

мобилни компјутери и проблеми кај хардвер
и софтвер кај мобилни
комуникациски

базирани на преференците на корисникот;
надгледување
на
компјутеризирани

направи;
советување
и
дизајн
за
компјутерски хардвер и софтвер; дизајн на

податоци и компјутерски системи и мрежи
за
безбедносни
цели;
хостирање,

компјутерски софтвер за други; советување

скелетирање и одржување на онлајн бази

и дизајн за хардвер и софтвер за мобилни
компјутери и мобилни
комуникациски

со податоци за други; компјутерски софтвер
во облак за користење при управување со

направи;
хостирање
на
содржини,
фотографии, текст, податоци, слики, веб

бази
со
податоци;
хостирање
на
електронски бази на податоци преку облак;

страници
платформи

обезбедувачи на услуги на апликации (ASP)
со софтвер за управување со бази со

и
за

овозможуваат

направи;

други;
обезбедување
пребарување кои им
на

корисниците

за

електронска

комуникција;

да

податоци; платформи како услуги (PAAS) со

побаруваат и примаат фотографии, текст,
податоци,
слики,
електронски
дела,

платформи на компјутерски софтвер за
управување со бази со податоци; Софтвер

визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни
дела, литературни дела, и документи;

како Услуга (SAAS) услуги со софтвер за
користење при управување со бази со

услуги на интерактивен хостинг кои им
овозможуваат
на
корисниците
да

податоци; Софтвер како Услуга (SaaS) за
пристап,
набљудување,
следење,
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пребарување,

чување,

и

споделување

звучни

и

мултимедијални

содржини;

информации на теми од генерален интерес;

обезбедување платформи за пребарување

Софтвер како Услуга (SaaS) за управување
со лични информации, и за пристапување,

кои им овозможуваат на корисниците да
бараат и примаат дигитални медиумски

работење и пребарување на онлајн бази со
податоци,
аудио
и
мултимедијални

содржини,
апликација;
обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

содржини, игри, софтверски апликации,
софтверски апликации за пазари, листи на

кој не може да се симнува и апликации за
пристап до стриминг звучни и видео

програми и водичи, и видео по потреба;

фајлови, игри, социјални мрежи, текстуални

Софтвер како Услуга (SaaS) со софтвер за
гласовни
команди
и
софтвер
за

фајлови
и
мултимедијални
фајлови;
компјутерски услуги, имено, обезбедување

препознавање глас, софтвер за конверзија
на говор во текст, софтверски апликации

сервери на бази со податоци со различен
капацитет за други; обезбедување веб

кои се активираат со глас, управување со
лични информации, и за пристап, работење

страни со софтвер кој не може да се
превзема за управување со бази со

и пребарување на онлајн бази со податоци,

податоци;

звучни, видео, и мултимедијални содржини,
игри, софтверски апликации, софтверски

оперативни
системи
и
компјутерски
апликации преку Интернет; изнајмување на

апликации за пазари, програмски листи и
водичи, и видео по нарачка; Софтвер како

простории за чување на компјутери и
податоци
со
различен
капацитет;

Услуга (SaaS) кој овозможува звучни и
мултимедијални фајлови да се симнуваат и

обезбедување, развој и дизајн на софтвер,
кој не може да се симнува, до кој може да

да им се пристапи на компјутер или други

се пристапи преку глобална компјутерска

преносни електронски направи за широка
потрошувачка; Софтвер како Услуга (SaaS)

мрежа, за управување со компјутерски
апликации; дизајнирање, управување и

за мобилни направи кој му овозможува на
корисникот да пребарува низ содржината

следење на онлајн форуми за дискусии;
креирање веб страни кои се чуваат

на направата информации, контакти, и
апликации; Софтвер како Услуга (SaaS) за

електронски за онлајн услуги и Интернет;
складиштење на податоци, образложување

креирање индекси со информации, индекси

и одржување на веб страници за трети

со веб страници, и индекси со други
информативни ресурси; Софтвер како

лица; управување веб страници за други;
изнајмување на веб сервери; одржување на

Услуга (SaaS) за препознавање на гласовни
команди; Софтвер како Услуга (SaaS) за

веб страни, услуги на креирање и хостинг;
обезбедувач на услуги на апликации имено,

контрола на смарт аудио звучници;
Софтвер како Услуга (SaaS) со софтвер за

обезбедување, хостирање, управување,
развој и одржување апликации, софтвер,

користење во врска со услуги на претплата

веб

на дигитални содржини; Софтвер како
Услуга (SaaS) со софтвер за креирање,

областите на електронската трговија,
онлајн плаќања, редослед на нарачки,

творење,
дистрибуција,
превземање,
пренос, прием, пуштање, уредување,

дизјан на веб страни, чување на податоци,
подредување на капацитетот на компјутери

одделување,
прикажување,

кои се делат помеѓу повеќе корисници,
услуги на пораки и пресметки на рангирање
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на веб страници базирани на посетите од

истражување; обезбедување информации,

корисниците; хостирање веб страни кои на

советување и услуги на помош поврзани со

корисниците им даваат можност да дават
мислење
за
различни
отпечатоци,

горенаведеното
кл. 45
интернет базирани услуги на

фотографии, графички слики и звучни
содржини и развој на специјално направен

претставување, социјално вмрежување и
состаноци; обезбедување контакти и

шаблон
за
обезбедување
влезни
информации, одобрување, неодобрување,

потпомагање на претставување со цел
креирање и развој на продуктивни лични

уредување,

врски за луѓе со заедничка желба да

измени,

модификации,

мислења, сугестии,
и коментари
ангажирање во социјално, бизнис

и
и

сретнат други луѓе со слични интереси;
услуги на претставување, лични врски, и

општествено вмрежување; компјутерски
услуги, имено, креирање онлајн заедница

социјално вмрежување обезбедени преку
Интернет или друга компјутерска или

за
регистрираните
корисници
да
учествуваат во дискусии, да добиваат

комуникациска мрежа; онлајн услуги на
социјално
вмрежување,
имено,

повратно

колеги,

потпомагање социјално претставување или

формирање на виртуелни заедници, и
ангажирање во социјално вмрежување;

мислење од

интеракција помеѓу индивидуите; онлајн
услуги на социјално вмрежување; онлајн

дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; дизајн и развој на софтвер за

услуги на социјално вмрежување во
областа на забавата; услуги на социјално

компјутерски
привремено

вмрежување
обезбедени

игри;
користење

нивните

обезбедување
на
онлајн

во областа на забавата
преку
веб
страна
и

софтверски развојни алатки кои не може да

комуникациски мрежи; услуги на лични

се симнуваат за дизајн и развој на
електронски игри; услуги на техничка

асистенти; правни услуги; услуги на
обезбедување на заштита на имот и лица;

поддршка,
имено,
дијагностика
на
проблеми кај софтвер на компјутерски игри;

обезбедување онлајн компјутерски бази со
податоци и онлајн бази со податоци кои

обезбедување софтверски апликации кои
не може да се симнуваат; обезбедување

може да се пребаруваат во областа на
социјалното вмрежување; обезбедување

привремено

онлајн

веб страни за социјално вмрежување за

компјутерски софтвер во облак кој не може
да се симнува за користење при

забавни цели; обезбедување услуги на
социјално
вмрежување
со
цел
за

електронско чување на податоци; развој на
компјутерски софтвер во областа на

коментирање,
советување,

мобилните апликации; обезбедување на
услуги за апликации, имено, хостирање,

истражување, размена на информации,
индексирање, лоцирање на информации и

управување,

забава;

користење

развој,

и

на

одржување

на

лични

споредби,
помош,

услуги

за

соработка,
дискусии,

пазарување;

апликации, софтвер, и веб страни, во
областите на личната продуктивност,

обезбедување база на податоци која може
да се пребарува со звучни, видео и

безжичните комуникации, и мобилната
технологија; научни и технолошки услуги и

аудиовизуелни содржини достапни преку
Интернет, телекомуникациски мрежи и

истражување и дизајн поврзани со тоа;
индустриски
анализи
и
услуги
на

безжични телекомуникациски мрежи во
областа на онлајн социјалното вмрежување
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компјутерски

софтвер;

преносни

(220) 06/12/2017

електронски направи за прием, пренос и

(442) 31/03/2018
(731) Amazon Europe Core S.à.r.l.

читање текст, слики и звук преку безжичен
Интернет пристап; далечински управувачи

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

за направи за снимање; далечински
управувачи; далечински управувачи за

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

далечинско следење и контрола на
функцијата и статусот на други електрични,

(540)

електронски, и механички направи или

(210) TM 2017/1174

системи; компјутерски екрани на допир;
дигитални аудио плеери; аудио рекордери;

ECHO

дигитални видео плеери; преносни апарати
за снимање, пренос и репродукција на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
направи
автоматизација
на

за контрола на
домот;
безжични

музика, слики, и видео; електронски
апарати и инструменти за обука и учење;
камери; дигитални камери; софтвер за

комуникациски направи за пренос на звук,
податоци или слики; направи за пренос и

препраќање
хардвер
и

прием на звук и податоци; самостојни
информациони
направи
со
гласовна

репродукција, синхронизација, снимање,
организирање, симнување, прикачување,

контрола;

стриминг, примање, пуштање и гледање на
телевизиски шоуа, филмови, текст, слики,

самостојни

направи

како

персонални
асистенти
со
гласовна
контрола кои интегрираат услуги кои се

на
пораки;
компјутерски
софтвер
за
обработка,

дигитални медиуми, мултимеиа, звук, слика

обезбедуваат преку апликации; звучници со
гласовна контрола; научни, наутички,

и податочни фајлови; компјутерски софтвер
за пристап, надгледување, следење,

геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички апарати и инструменти, апарати и

пребарување,
чување,
делење
на
информации на теми од генерален интерес;

инструменти за мерење тежина, мерење,

компјутерски
софтвер,
и
периферни
направи за персонализирано интерактивно

сигнализирање,
апарати

проверка

(контрола),

телевизиско

(ТВ)

програмирање;

и инструменти за спасување и обучување;
апарати
за
снимање,
пренос
или

компјутерски
софтвер,
и
периферни
направи за користење при прикажување и

репродукција на звук или слика; машини за
сметање;
опрема
за
обработка
на

манипулирање со
графички
слики,

информации;

илустрации, дигитална анимација, видео
клипови,
филмски снимки и
аудио

компјутери;

апарати

и

инструменти за спроведување, вклучување
и
исклучување,
трансформирање,

визуелни медиуми,
текст,
фотографии,

податоци, како и за користење за социјално

акумулирање, регулирање или контрола на
електрична енергија; магнетни носачи на

вмрежување; компјутерски програми за
влез, работа и пребарување на онлајн бази

податоци; дискови за снимање; компакт
дискови, ДВДа, и останати дигитални

со податоци; компјутерски хардвер и
софтвер за обезбедување интегрирана

медиуми

телефонска
комуникација
со
компјутеризирани глобални информациони

за

снимање;

механизми

за

апаратите што се активираат со жетони;
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мрежи; компјутерски софтвер кој се користи

дела,

за контрола на самостојни направи за

електронски дела во форма компатибилна

информации и персонални асистенти со
гласовна контрола; компјутерски софтвер

со преносни електронски направи и
компјутери; компјутерски софтвер за

кој се користи во врска со услуги за
претплата
на
дигитални
содржини,

управување со лични информации, и за
пристап, работа, и пребарување на аудио и

обезбедување платформи за пребарување
кои им овозможуваат на корисниците да

мултимедијални
содржини,
игри,
и
софтверски апликации; софтвер за звучни

побараат

од

команди и препознавање на звук, софтвер

дигитални медиуми; компјутерски софтвер
за креирање, творење, дистрибуирање,

за преточување на говор во текст, и
софтверски апликации кои се активираат со

симнување, пренос, примање, пуштање,
форматирање,
уредување,
вадење,

звук; софтвер за симнување во вид на
мобилни апликации за компјутери или други

кодирање, декодирање, конвертирање,
прикажување, чување и организирање

преносни електронски направи за широка
потрошувачка; компјутерски софтвер во

текст,

областите пренос и приказ на текст, слики и

и

да

визуелни

добијат

дела,

содржини

аудио

дела,

податоци,

фајлови,

документи

и

аудиовизуелни дела, литературни дела,
податоци,
фајлови,
документи
и

звук
кл.
35

електронски
дела
и
мултимедијални
содржини;
компјутерски
софтвер
кој

рекламирање
и
маркетинг,
имено,
промовирање на стоки и услуги од други;

овозможува содржини, текст, визуелни
дела, аудио дела, аудиовизуелни дела,

услуги на одработување на нарачано,
имено, услуги поврзани со примање

литературни дела, податоци, документи и

нарачки

електронски дела да бидат симнувани на, и
да им се пристапува на компјутер или други

информации за производи со цел помагање
при избор на стока за широка потрошувачка

преносни електронски направи за широка
потрошувачка; компјутерски софтвер за

за задоволување
на
потребите на
потрошувачот; обезбедување услуги за

пренос, делење, примање, симнување,
стриминг, прикажување и пренос на

оптимизација на машини за пребарување;
услуги за споредување при пазарење

содржини, текст, визуелни дела, аудио

имено, промовирање на стоки и услуги од

дела, аудиовизуелни дела, литературни
дела, податоци, фајлови, документи и

други; компјутеризирана база на податоци и
управување со фајлови; креирање индекси

електронски
електронски

преку
преносни
и компјутери и

со информации, страници и други извори
достапни на глобални компјутерски мрежи и

глобални компјутерски и комуникациски
мрежи; персонални стерео звучници;

други електронски и комуникациски мрежи
за други; обезбедување информации за

микрофони; софтвер за препознавање на

потрошувачи

карактери; софтвер за препознавање на
глас; софтвер за електронска пошта и

стоката за широка потрошувачка да биде во
согласност со спецификацијата и потребите

пораки;
компјутерски
софтвер
форматирање
и
конвертирање

за
на

на потрошувачот; пазарни информации и
совети
за
потрошувачи,
имено,

содржини, текст, визуелни дела, аудио
дела, аудиовизуелни дела, литературни

обезбедување можности за корисниците на
Интернет
да
постираат
вреднувања,

дела
направи
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евалуации и препораки за широк дијапазон

недвижнини,

на стоки за широка потрошувачка; услуги на

состојки и готвење, декорирање на домот,

онлајн малопродажни продавници со
широка понуда на стоки за широка

музика и кино, историја, медицина, право и
обезбедување
образовни
и
забавни

потрошувачка
од
други;
услуги
на
продавници на мало со широка понуда на

информации за потрошувачки права;
обезбедување веб страни со информации,

стоки за широка потрошувачка од други;
услуги на продавници на мало и онлајн

звук, публикации сите поврзани со забава;
обезбедување вести и информации во

услуги на малопродажба во врска со книги,

областа

електроника за широка потрошувачка,
храна, вино и пијалоци, кујнски производи,

информации, натпревари, текст, звук,
публикации сите поврзани со забава;

производи за чистење, садови за готвење,
покуќнина, облека, производи за лична

советување во областа на забавата и
забавната
индустрија;
обезбедување

нега, производи за животни, спротска
опрема, опрема за кампување, играчки,

информации за забава, филмови и
телевизиски шоуа преку социјални мрежи;

накит, цвеќиња, обувки и капи; водење на

дистрибуција

работењето; управување
канцелариски
работи;

интерактивно
забавни

со работата;
обезбедување

на

мода

и

дизајн,

забавата

на

рецепти,

поврзани

радио

рекламирање;
информации,

забава

со

и

услуги на
имено,

именици со телефонски броеви, бизнис
адреси, адреси за електронска пошта,

обезбедување можности за размена на
информации и разговори во врска со широк

страници од мрежа, адреси и телефонски
броеви од луѓе, места и организации

дијапазон на теми преку настани во живо и
информации преку пошта; обезбедување

кл.

информации

информации, мислења и персонализирани

поврзани со забава; објавување на
периодични изданија; обезбедување онлајн

препораки во областа на забавата преку
глобални
комуникациски
мрежи;

електронски публикации (кои не може да се
симнуваат); објавување на електронски

обезбедување информациии и коментари
во областа на забавата или образованието

книги, журнали; објавување на материјали
на магнетни или оптички податочни

преку глобални комуникациски мрежи,
имено,
информации од областа на

медиуми; објавување на музика онлајн;

музиката,

обезбедување
областа
на

онлајн информации во
забавата;
обезбедување

содржини, игри, играчки, спортска опрема,
електроника, мултимедијални содржини, и

предходно снимена музика и подкасти кои
не може да се симнуваат; обезбедување

други стоки за домаќинството и стоки за
широка потрошувачка; услуги на забава,

едукативни и забавни информации, вести, и
коментари во областа на актуелните

имено, обезбедување онлајн предходно
снимени звучни програми во областа на

настани, забава, културни настани, вести,

музиката, книгите,

спорт, забава, бизнис и финансии, политика
и влада, здравје и физичка припрема,

игри,
играчки,
спортска
опрема,
електроника, мултимедијални содржини, и

време, наука и технологија, патување,
уметност и литература, животен стил и

други стоки за домаќинството и стоки за
широка потрошувачка; услуги на забава,

личен развој, земјени возила и транспорт за
пренос, образование и развој на деца,

имено, обезбедување онлајн мислења,
вреднувања и препораки за музика, книги,

41
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филмови, снимени содржини, игри, играчки,

концерти, издавање, анимација, актуелни

спортска

настани,

опрема,

електроника,

мода,

и

мултимедијални

мултимедијални презентации, и други стоки
за домаќинството и стоки за широка

презентации достапни преку Интернет или
други компјутерски комуникациски мрежи;

потрошувачка; услуги на забава, имено,
обезбедување
делови
од предходно

продукција на радио програми; радио
забава; услуги на студија за снимање;

снимени звучни дела преку Интернет;
издавање на книги, магазини, публикации,

обезбедување
поврзани
со

литературни

компјутерски

дела,

звучни

дела,

и

онлајн
информации
компјутерски
игри
и
подобрувања

за

игри;

аудиовизуелни
дела;
обезбедување
предходно снимени звучни, визуелни и

обезбедување онлајн бази со податоци со
забавни содржини кои може да се

аудиовизуелни дела кои не може да се
симнуваат
преку
безжични
мрежи;

пребаруваат онлајн со музика и други
дигитални текстови кои не може да се

обезбедување онлајн компјутерски игри и
онлајн
интерактивни
приказни;

симнуваат,
магазини,

обезбедување информации, вести, натписи

обезбедување на услуги на информирање,

и коментари во областа на образованието и
образовните институции; образовни услуги

советување
и
горенаведеното

во име на насоки за училници и онлајн
учење на далечина на теми за актуелни

кл. 42
обезбедување на машини за
пребарување; компјутерски услуги, имено,

настани, образование, историја, јазик,
либерални уметности, математика, бизнис,

хостирање на оперативни системи и
компјутерски апликации од далечина;

наука, хоби, технологија, култура, спорт,

хостирање

уметност, психологија, и филозофија;
услуги на интерактивно образование во вид

компјутерски апликации преку Интернет;
компјутерско програмирање; консултантски

на компјутерски базирани и компјутерски
потпомогнати насоки за теми од актуелни

услуги поврзани со управување со
мултимедијални апликации, презентации и

настани, образование, историја, јазик,
либерални
уметности,
литература,

контрола; хардвер, софтвер и дизајн на
компјутерски
системи;
уредување,

математика,

хоби,

освежување на информации, одржување и

технологија, култура, спорт, уметност,
психологија, и филозофија; образовни и

услуги за поддршка за софтвер и
компјутерски системи; компјутерски услуги

услуги на забава во вид на подкасти,
вебкасти, и продолжителни програми со

поврзани
со
управување
на
мултимедијални апликации, презентација и

вести и коментари во областа на музиката,
звучните
дела,
книгите,
театарот,

контрола, истражување, управување со
бази со податоци, управување со помошни

литературните

средства

бизнис,

дела,

наука,

спортски

настани,

звучни
вести

на

и

фајлови со книги,
и
информации;

помош

поврзани

оперативни

аутсорсирање;

системи

со

и

компјутерски

рекреативни активности, активности во
слободно време, турнири, уметност, танц,

услуги, имено, хостирање онлајн бази со
податоци со широк спектар на информации

мјузикли, изложби, спортски тренинзи,
клубови, радио, комедија, натпревари,

од генерален интерес преку Интернет;
компјутерски услуги, имено, обезбедување

визуелни дела, игри, играње, фестивали,
музеи,
парквови,
културни
настани,

на машини за пребарување за добивање
информации
од
генерален
интерес;
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хостирање интерактивна база на податоци

одржување и освежување на софтвер за

за пренос на пораки помеѓу корисници на

обезбедување на компјутери, Интернет и

компјутери и претплатници; хостирање
интерактивна база на податоци за пренос

лозинки и
компјутери,

на
податоци
помеѓу
корисници
на
компјутери и претплатници во врска со

инсталација и одржување на компјутерски
софтвер; обезбедување веб страна со

книги,
филмови,
снимени
содржини,
телевизиски програми,
игри, играчки,

технички
информации
компјутерски
софтвер

спортска

компјутерско

опрема,

електроника,

превенција
Интернет

на ризици за
и
лозинки;

поврзани
со
и
хардвер;

советување;

пренос

на

милтимедијални презентации, и други стоки
за домаќинство и стоки за широка

податоци
од
документи
од
еден
компјутерски формат во друг; хостирање

потрошувачка, мислења за производи и
продажни информации на Интернет;

дигитални
содржини
на
глобални
компјутерски мрежи, безжични мрежи, и

обезбедување онлајн софтвер за Интернет
пребарувачи кој не може да се симнува;

мрежи
за
електронска
комуникција;
обезбедување на привремено користење на

обезбедување

мобилни

компјутерски софтвер кој не може да се

комуникациски направи кој не може да се
симнува за појачување на мобилниот

симнува и онлајн помагала за да им се
овозможи на корисниците да пристапат и да

пристап до Интернет преку компјутери,
мобилни
компјутери,
и
мобилни

симнат
компјутерски
софтвер;
обезбедување на привремено користење на

комуникациски
направи;
техничка
поддршка, имено, лоцирање на проблеми

онлајн компјутерски софтвер кој не се
симнува а генерира персонализирани

кај компјутерски хардвер и софтвер и

препораки

мобилни компјутери и проблеми кај хардвер
и софтвер кај мобилни
комуникациски

базирани на преференците на корисникот;
надгледување
на
компјутеризирани

направи;
советување
и
дизајн
за
компјутерски хардвер и софтвер; дизајн на

податоци и компјутерски системи и мрежи
за
безбедносни
цели;
хостирање,

компјутерски софтвер за други; советување
и дизајн за хардвер и софтвер за мобилни

скелетирање и одржување на онлајн бази
со податоци за други; компјутерски софтвер

компјутери

комуникациски

во облак за користење при управување со

направи;
хостирање
на
содржини,
фотографии, текст, податоци, слики, веб

бази
со
податоци;
хостирање
на
електронски бази на податоци преку облак;

страници
платформи

други;
обезбедување
пребарување кои им

обезбедувачи на услуги на апликации (ASP)
со софтвер за управување со бази со

овозможуваат
на
корисниците
да
побаруваат и примаат фотографии, текст,

податоци; платформи како услуги (PAAS) со
платформи на компјутерски софтвер за

податоци,

дела,

управување со бази со податоци; Софтвер

визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни
дела, литературни дела, и документи;

како Услуга (SAAS) услуги со софтвер за
користење при управување со бази со

услуги на интерактивен хостинг кои им
овозможуваат
на
корисниците
да

податоци; Софтвер како Услуга (SaaS) за
пристап,
набљудување,
следење,

објавуваат и споделуваат нивни лични
фотографии, текст, податоци, слики онлајн;

пребарување, чување, и споделување
информации на теми од генерален интерес;

и

и
за

софтвер

мобилни

слики,
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Софтвер како Услуга (SaaS) за управување

кои им овозможуваат на корисниците да

со лични информации, и за пристапување,

бараат и примаат

работење и пребарување на онлајн бази со
податоци,
аудио
и
мултимедијални

содржини,
апликација;
обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

содржини, игри, софтверски апликации,
софтверски апликации за пазари, листи на

кој не може да се симнува и апликации за
пристап до стриминг звучни и видео

програми и водичи, и видео по потреба;
Софтвер како Услуга (SaaS) со софтвер за

фајлови, игри, социјални мрежи, текстуални
фајлови
и
мултимедијални
фајлови;

гласовни

за

компјутерски услуги, имено, обезбедување

препознавање глас, софтвер за конверзија
на говор во текст, софтверски апликации

сервери на бази со податоци со различен
капацитет за други; обезбедување веб

кои се активираат со глас, управување со
лични информации, и за пристап, работење

страни со софтвер кој не може да се
превзема за управување со бази со

и пребарување на онлајн бази со податоци,
звучни, видео, и мултимедијални содржини,

податоци;
оперативни

игри, софтверски апликации, софтверски

апликации преку Интернет; изнајмување на

апликации за пазари, програмски листи и
водичи, и видео по нарачка; Софтвер како

простории за чување на компјутери и
податоци
со
различен
капацитет;

Услуга (SaaS) кој овозможува звучни и
мултимедијални фајлови да се симнуваат и

обезбедување, развој и дизајн на софтвер,
кој не може да се симнува, до кој може да

да им се пристапи на компјутер или други
преносни електронски направи за широка

се пристапи преку глобална компјутерска
мрежа, за управување со компјутерски

потрошувачка; Софтвер како Услуга (SaaS)

апликации;

за мобилни направи кој му овозможува на
корисникот да пребарува низ содржината

следење на онлајн форуми за дискусии;
креирање веб страни кои се чуваат

на направата информации, контакти, и
апликации; Софтвер како Услуга (SaaS) за

електронски за онлајн услуги и Интернет;
складиштење на податоци, образложување

креирање индекси со информации, индекси
со веб страници, и индекси со други

и одржување на веб страници за трети
лица; управување веб страници за други;

информативни

како

изнајмување на веб сервери; одржување на

Услуга (SaaS) за препознавање на гласовни
команди; Софтвер како Услуга (SaaS) за

веб страни, услуги на креирање и хостинг;
обезбедувач на услуги на апликации имено,

контрола на смарт аудио звучници;
Софтвер како Услуга (SaaS) со софтвер за

обезбедување, хостирање, управување,
развој и одржување апликации, софтвер,

користење во врска со услуги на претплата
на дигитални содржини; Софтвер како

веб страни и бази со податоци во
областите на електронската трговија,

Услуга (SaaS) со софтвер за креирање,

онлајн плаќања, редослед на нарачки,

творење,
дистрибуција,
превземање,
пренос, прием, пуштање, уредување,

дизјан на веб страни, чување на податоци,
подредување на капацитетот на компјутери

одделување,
прикажување,

декодирање,
организирање

кои се делат помеѓу повеќе корисници,
услуги на пораки и пресметки на рангирање

звучни
и
мултимедијални
содржини;
обезбедување платформи за пребарување

на веб страници базирани на посетите од
корисниците; хостирање веб страни кои на

команди

и

ресурси;

кодирање,
чување и

софтвер

Софтвер
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корисниците им даваат можност да дават

горенаведеното

мислење

кл. 45

за

различни

отпечатоци,

интернет базирани услуги на

фотографии, графички слики и звучни
содржини и развој на специјално направен

претставување, социјално вмрежување и
состаноци; обезбедување контакти и

шаблон
за
обезбедување
влезни
информации, одобрување, неодобрување,

потпомагање на претставување со цел
креирање и развој на продуктивни лични

уредување,
измени,
мислења, сугестии,
и

врски за луѓе со заедничка желба да
сретнат други луѓе со слични интереси;

ангажирање

во

модификации,
коментари и
и

услуги на претставување, лични врски, и

општествено вмрежување; компјутерски
услуги, имено, креирање онлајн заедница

социјално вмрежување обезбедени преку
Интернет или друга компјутерска или

за
регистрираните
корисници
да
учествуваат во дискусии, да добиваат

комуникациска мрежа; онлајн услуги на
социјално
вмрежување,
имено,

повратно мислење од нивните колеги,
формирање на виртуелни заедници, и

потпомагање социјално претставување или
интеракција помеѓу индивидуите; онлајн

ангажирање

во

социјално,

социјално

бизнис

вмрежување;

услуги на социјално вмрежување; онлајн

дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; дизајн и развој на софтвер за

услуги на социјално вмрежување во
областа на забавата; услуги на социјално

компјутерски
привремено

вмрежување
обезбедени

игри;
користење

обезбедување
на
онлајн

во областа на забавата
преку
веб
страна
и

софтверски развојни алатки кои не може да
се симнуваат за дизајн и развој на

комуникациски мрежи; услуги на лични
асистенти; правни услуги; услуги на

електронски

техничка

обезбедување на заштита на имот и лица;

поддршка,
имено,
дијагностика
на
проблеми кај софтвер на компјутерски игри;

обезбедување онлајн компјутерски бази со
податоци и онлајн бази со податоци кои

обезбедување софтверски апликации кои
не може да се симнуваат; обезбедување

може да се пребаруваат во областа на
социјалното вмрежување; обезбедување

привремено
користење
на
онлајн
компјутерски софтвер во облак кој не може

веб страни за социјално вмрежување за
забавни цели; обезбедување услуги на

да

социјално

се

игри;

симнува

услуги

за

на

користење

при

вмрежување

цел

за

електронско чување на податоци; развој на
компјутерски софтвер во областа на

коментирање,
советување,

мобилните апликации; обезбедување на
услуги за апликации, имено, хостирање,

истражување, размена на информации,
индексирање, лоцирање на информации и

управување, развој, и одржување на
апликации, софтвер, и веб страни, во

забава; лични услуги за пазарување;
обезбедување база на податоци која може

областите

продуктивност,

да се пребарува со звучни, видео и

безжичните комуникации, и мобилната
технологија; научни и технолошки услуги и

аудиовизуелни содржини достапни преку
Интернет, телекомуникациски мрежи и

истражување и дизајн поврзани со тоа;
индустриски
анализи
и
услуги
на

безжични телекомуникациски мрежи во
областа на онлајн социјалното вмрежување

истражување; обезбедување информации,
советување и услуги на помош поврзани со

(210) TM 2017/1176

на
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(442) 31/03/2018
(731) Бобан Милошески
бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје,
MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)
(591) црвена, црна и бела
(531) 26.04.22;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
маркетинг; односи со јавноста;
рекламирање; телевизиско рекалмирање
кл. 41
изнајмување звучни записи;
известување за забави; забави (планирање
(591) црвена, црна и бела
(531) 26.04.22;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
маркетинг; односи со јавноста;
рекламирање; телевизиско рекалмирање
кл. 41
изнајмување звучни записи;
известување за забави; забави (планирање
забави); забава; изнајмување диск-џокеј;
организирање
и
водење
концерти;
продавање билети [забава]; продукција на
музика; услуги на естрадни уметници
(забавувачи)
(210) TM 2017/1178

забави); забава; изнајмување диск-џокеј;
организирање
и
водење
концерти;
продавање билети [забава]; продукција на
музика; услуги на естрадни уметници
(забавувачи)
(210) TM 2017/1180

(220) 06/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC
Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(220) 06/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) Бобан Милошески
бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје,
MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)

(531) 26.04.18;27.05.11;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари, пури, тутун, сиров и
преработен тутун, производи за пушачи,
кибрити, запалки за пушачи, кутии за пури,
кутии
(цигари),
тутун
за
џвакање,
цигарилоси, филтери (цигари) кутии за
кибрити
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(210) TM 2017/1181

(220) 07/12/2017

обувки,

(442) 31/03/2018

капење, гакички за капење, облека за

капи,

вратоврски,

костуми

за

(731) Друштво за трговија, производство
и услуги ГЛОБАЈ ТЕКСТИЛЕ КОМПАНИ

плажа, баретки, корсети, чизми, спортски
обувки, сандали, облека од имитација на

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Јане Сандански бр. 71/а/ТЦ Капитол -

кожа, облека од кожа, палта, јакни,
фустани, ракавици, пењоари, трикотажа,

Мол кат 2 Аеродром, 1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

хеланки, долна облека, пуловери, кошули,
шамии, шалови, пантолони, костуми, елеци,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

џемпери, чорапи

(540)
(210) TM 2017/1182

(220) 07/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за производство, трговија
и услуги ИНКОФУДС ДОО
ул.Максим Горки бр. 3, Центар , 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(531) 26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи, торби за патување, кожени
ремени, портмонеа, женски чанти, кожени
кутии,

прекривачи

од

кожа,

крзна

кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
костуми за капење, гакички за капење,
облека за плкажа, баретки, корсети, чизми,
спортски обувки, сандали, облека од
имитација на кожа, облека од кожа, палта,
јакни,
фустани,
ракавици,
пењоари,
трикотажа,
пуловери,
пантолони,

хеланки,
кошули,
костуми,

долна

облека,

шамии,
елеци,

шалови,
џемпери,

(591) жолта, кафена
(531) 01.15.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

30

чоколадо

кл. 35 продажба на големо и мало на
чоколадо; дистрибуција на чоколадо

чорапи
кл. 35 продажба на големо и продажба на

(210) TM 2017/1185

мало на: кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги МИРАНА Мирсинова Ана

другите класи, торби за патување, кожени

ДООЕЛ, експорт-импорт Велес
ул.Благој Начев бр.49, Велес, MK

ремени, портмонеа, женски чанти, кожени
кутии, прекривачи од кожа, крзна, облека,
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2017/1187

(540)

(442) 31/03/2018
(731) Gulbahar Tobacco International FZE

(220) 07/12/2017

P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена, светло сина, бела,
зелена

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална

(531) 25.01.19;26.01.20

(510, 511)
кл. 34
тутун;производи за пушачите;

(551) индивидуална
(510, 511)

кибрити

кл. 29 маргарин
(210) TM 2017/1188
(210) TM 2017/1186

(220) 07/12/2017
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги МИРАНА Мирсинова Ана
ДООЕЛ, експорт-импорт Велес
ул.Благој Начев бр.49, Велес, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(220) 07/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) Gulbahar Tobacco International FZE
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун;производи за пушачите;
кибрити
(210) TM 2017/1189

(220) 07/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) Gulbahar Tobacco International FZE
(591) сина, црвена, светло сина, бела,
зелена

P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
AE

(531) 25.01.19;26.01.20
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29 маргарин

(540)
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прстени за калибрирање;

електронски

огласни табли; направи за глобален систем
за позиционирање [ГПС]; апарати за
мерење
брзина
[фотографија];

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун;производи за пушачите;
кибрити

инструменти за премер на земјиште;
стереоскопски апарати; идентификациони
нишки
за
полупроводници;

електрични
интегрални

жици;
кола;

електрични калеми; автоматски временски
(210) TM 2017/1190

(220) 07/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) Cainiao Smart Logistics Holding
Limited
Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

прекинувачи;
флуросцентни

екрани;

апарати

за

далечинско
управување;
електрични
инсталации за далечинско управување со
индустриските процеси; апарати за гаснење
пожар; аларми; батерии, електрични;
безбедносни токени [направи за кодирање];
црни кутии
хуманоидни

[снимачи
роботи

на
со

податоци];
вештачка

интеллегенција; уреди за на глава за
виртуелна реалност; биочипови; контролни
системи за електронски пристап за врати со
сигурносно
заклучување;
станици
за
полнење на електрични возила; уреди за
навигација за возила [он-борд компјутери];
компјутерски
мемории;
компјутери;
компјутерски програми, снимени; магнетни
карти за идентификација; читачи на бар

(531) 24.17.04;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

апарати за обработка на податоци;

печатачи за употреба со компјутери;
картички со интегрално коло [мемориски
смарт картички]; електронски изданијa што
можат да се симнат од интернет;
компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет]; апапликации за
комјутерски софтвер, што може да се
симнуваат од интернет; мерни инструменти
за количество; поштенски печати [апарати
за проверка на поштенски печати]; машини
за броење и сортирање пари; видеокамери;
електронски
етикети
за
производи;
часовници [уреди за регистрирање на
времето];

машини
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за

мерење

тежина;

кодови; компјутерски оперативни програми,
снимени; компјутерски периферни уреди;
компјутерски софтвер, снимен; сврзници
[опрема за обработка на податоци]; читачи
[опрема за обработка на податоци];
компјутерски програми за играње; оптички
носачи на податоци; дигитални знаци
кл. 16
хартија; печатени материјали;
етикети од хартија или картон; печатени
публикации; хартија за виткање / хартија за
пакување; канцелариски прибор, освен
мебел; материјали за цртање; креда за
пишување;
архитектонски
макети;
материјали за пишување; постери; книги;
географски карти; весници; периодични
публикации;
списанија
[периодични
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билтени;

материјали

за

податоци;

пребарување

податоци

датотеки

трети

компјутерски

и

оптимизација на пребарувачки машини;
бизнис пребарување; советодавни услуги

картон

за

во

пакување [изолирање, полнење] од хартија

лица;

кл. 35 рекламирање / публицитет; онлајн
рекламирање на компјутерска мрежа;

за
бизнис
истражување;

раководење;
маркетинг
професионално
бизнис

советување за бизнис работење; бизнис
информации; комерцијална администрација

консултирање;
организирање

економско
трговски

за издавање лиценци за стоки и услуги за

комерцијални или рекламни цели; служби

други лица; комерцијални услуги за
посредување; преговарање и заклучување

за споредување на цените; комерцијални
информации и советување на потрошувачи

на комерцијални трансакции за трети лица;
обезбедување бизнис информации преку

[советувалиште
за
потрошувачи]; аутсорсинг услуги [поддршка

веб страни; промовирање на продажба за
трети лица; услуги за набавки за трети лица

на
бизниси];
собирање
статистички
податоци; обезбедување на комерцијални и

[купување производи и услуги за други

бизнис контакт информации; управување со

фирми]; консултации за раководење со
персонал; систематизација на информации

работење на програми за поврат
средства за други ; оптимизација

во компјутерски бази на податоци;
освежување и одржување на податоци во

сообраќај
кл.
36

компјутерски бази со податоци; ревизија;
изнајмување на вендинг машини; агенции

финансиски услуги; купување на кредит /
купување на лизинг ; инвестираање на

за вработување; изнајмување на тезги;

фондови; проценување уметнички дела;

услуги
на
големопродажба

изнајмување на недвижности; управување
со недвижни имоти; брокерство; гаранции;

малопродажба
или
за
фармацефтски,

прогнозирање;
саеми
за

на
на

на
веб
страни
договарање
осигурување;

ветеринарни и санитарни препарати и
медицински набавки; обезбедување онлајн

прибирање
добротворни
доверителство; изнајмување

пазари за купувачи и продавачи на стоки и
услуги; освежување и одржување на

кл. 38 емитување телевизиски програми;
испраќање пораки; комуникација со помош

информации

на

во

регистри;

собирање

компјутерски

терминали;

средства;
со залог

услуги

со

индекси со информации за комерцијални
или рекламни цели; помош во водењето

електронски
огласни
табли
[телекомуникациски услуги]; обезбедување

бизнис;
бизнис
комерцијално-информативни

телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска
мрежа;
обезбедување

испитување;
агенции;

советување за бизнис работење и
организација; помош за комерцијално или

кориснички
компјутерска

индустриско управување; експертски улуги

интернет соби за разговор; обезбедување

за ефикасност на бизнисот; маркетинг
студии;
бизнис
проценки;
бизнис

пристап
до
бази
на
податоци;
обезбедување он лајн форуми; стриминг на

истражување; советување за организирање
на
работењето;
компјутеризирано

податоци;
обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско

раководење
со
датотеки;
собирање
информации во компјутерските бази на

купување; пренос на дигитални датотеки
кл. 39 превезување; испорачување стоки;
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превозна логистика; шпедитерски услуги;

софтвер;

посредување за шпедиција; посредување

компјутерски

за превоз; пакување стоки; поморско
посредување; товарење и растоварање

компјутерските
програми;
одржување
компјутерски
софтвер;
анализа
на

бродови; изнајмување возила; складирање
стоки; изнајмување магацини;складирање;

компјутерски системи; советување за
компјутерски софтвер; софтвер како услуга

складирање
складирање

[SaaS]; советување за
технологија
[IT];

податоци

информации;
на електронски

или

на

хардвер;

полето

на

ажурирање

на

информатичка
обезбедување

изнајмување

информации за компјутерска технологија и

ѕвона за нуркање; дистрибуирање енергија;
управување со превојници на канали;

програмирање преку веб страница; чување
на
електронски
податоци;

испорачување пакети; курирски услуги
[пораки или стока]; организирање патувања;

компјутерство во облак; конверзија на
компјутерски програми и податоци, која не е

изнајмување
инвалидски
колички;
лансирање сателити за други; услуги на

физичка; советување за безбедност на
податоци; услуги на кодирање на податоци;

флаширање

надгледување на компјутерски системи за

кл. 41 предавања / услуги на образование /
обучувачки услуги; организирање и водење

детектирање неовластен влез или пристап
до податоци

конференции; подвижни библиотеки/ услуги
на подвижни библиотеки; обезбедување

(210) TM 2017/1191

електронски он-лајн публикации што не
можат да се симнуваат; објавување книги;

(442) 31/03/2018
(731) Cainiao Smart Logistics Holding

он-лајн публикување електронски книги и

Limited

списанија; обезбедување онлајн музика,
која не може да се симнува; обезбедување

Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

онлајн видеа, кои не може да се симнуваат;
забавни услуги; услуги на игри што се

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

обезбедуваат он-лајн од компјутерска
мрежа; услуги на здравствени клубови

Скопје
(540)

[здравствен

документи;

физичко
зачувани

советување

и

спортски

(220) 07/12/2017

тренинг];

изнајмување на играчки; изнајмување на
опрема за играње; дресирање животни;
позирање за
организирање

уметници

како

модели;
лотарии

(531) 27.05.01

кл. 42
истражувања во техниката;
истражување и развој на нови продукти за

(551) индивидуална
(510, 511)

други;

кл. 9 апарати за обработка на податоци;
печатачи за употреба со компјутери;

контролирање

на

квалитетот;

геолошки истражувања на терен; хемиски
услуги; клинички тестирања; метеоролошки

картички со интегрално коло [мемориски

информации;
испитување
материјали;
индустриски дизајн; архитектонски услуги;

смарт картички]; електронски изданијa што
можат да се симнат од интернет;

дизајнирање
облека;
компјутерско
програмирање; изработка на компјутерски

компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет]; апапликации за
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комјутерски софтвер, што може да се

етикети од хартија или картон; печатени

симнуваат од интернет; мерни инструменти

публикации; хартија за виткање / хартија за

за количество; поштенски печати [апарати
за проверка на поштенски печати]; машини

пакување; канцелариски прибор, освен
мебел; материјали за цртање; креда за

за броење и сортирање пари; видеокамери;
електронски
етикети
за
производи;

пишување;
архитектонски
макети;
материјали за пишување; постери; книги;

часовници [уреди за регистрирање на
времето]; машини за мерење тежина;

географски карти; весници; периодични
публикации;
списанија
[периодични

прстени за калибрирање;

публикации];

електронски

билтени;

материјали

за

огласни табли; направи за глобален систем
за позиционирање [ГПС]; апарати за

пакување [изолирање, полнење] од хартија
и
картон

мерење
инструменти

кл. 35

брзина
за премер

[фотографија];
на земјиште;

рекламирање / публицитет; онлајн

стереоскопски апарати; идентификациони
нишки
за
електрични
жици;

рекламирање на компјутерска мрежа;
советување за бизнис работење; бизнис

полупроводници;

кола;

информации; комерцијална администрација

електрични калеми; автоматски временски
прекинувачи;

за издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица; комерцијални услуги за

флуросцентни
екрани;
апарати
за
далечинско
управување;
електрични

посредување; преговарање и заклучување
на комерцијални трансакции за трети лица;

инсталации за далечинско управување со
индустриските процеси; апарати за гаснење

обезбедување бизнис информации преку
веб страни; промовирање на продажба за

пожар;

електрични;

трети лица; услуги за набавки за трети лица

безбедносни токени [направи за кодирање];
црни кутии [снимачи на податоци];

[купување производи и услуги за други
фирми]; консултации за раководење со

хуманоидни
роботи
со
вештачка
интеллегенција; уреди за на глава за

персонал; систематизација на информации
во компјутерски бази на податоци;

виртуелна реалност; биочипови; контролни
системи за електронски пристап за врати со

освежување и одржување на податоци во
компјутерски бази со податоци; ревизија;

сигурносно

за

изнајмување на вендинг машини; агенции

полнење на електрични возила; уреди за
навигација за возила [он-борд компјутери];

за вработување; изнајмување на тезги;
услуги
на
малопродажба
или

компјутерски
мемории;
компјутери;
компјутерски програми, снимени; магнетни

големопродажба
за
фармацефтски,
ветеринарни и санитарни препарати и

карти за идентификација; читачи на бар
кодови; компјутерски оперативни програми,

медицински набавки; обезбедување онлајн
пазари за купувачи и продавачи на стоки и

снимени; компјутерски периферни уреди;

услуги;

компјутерски софтвер, снимен; сврзници
[опрема за обработка на податоци]; читачи

информации
во
регистри;
собирање
индекси со информации за комерцијални

[опрема за обработка на податоци];
компјутерски програми за играње; оптички

или рекламни цели; помош во водењето
бизнис;
бизнис
испитување;

носачи на податоци; дигитални знаци
кл. 16
хартија; печатени материјали;

комерцијално-информативни
агенции;
советување за бизнис работење и

аларми;

интегрални

батерии,

заклучување;

станици
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организација; помош за комерцијално или

компјутерска

индустриско управување; експертски улуги

интернет соби за разговор; обезбедување

за ефикасност на бизнисот; маркетинг
студии;
бизнис
проценки;
бизнис

пристап
до
бази
на
податоци;
обезбедување он лајн форуми; стриминг на

истражување; советување за организирање
на
работењето;
компјутеризирано

податоци;
обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско

раководење
со
датотеки;
собирање
информации во компјутерските бази на

купување; пренос на дигитални датотеки
кл. 39 превезување; испорачување стоки;

податоци;

во

превозна логистика; шпедитерски услуги;

компјутерски датотеки за трети лица;
оптимизација на пребарувачки машини;

посредување за шпедиција; посредување
за превоз; пакување стоки; поморско

бизнис пребарување; советодавни услуги
за
бизнис
раководење;
маркетинг

посредување; товарење и растоварање
бродови; изнајмување возила; складирање

истражување;
консултирање;

стоки; изнајмување магацини;складирање;
складирање
информации;
физичко

пребарување

податоци

професионално
бизнис
економско прогнозирање;

организирање

трговски

саеми

за

складирање

мрежа;

на

обезбедување

електронски

зачувани

комерцијални или рекламни цели; служби
за споредување на цените; комерцијални

податоци или документи; изнајмување
ѕвона за нуркање; дистрибуирање енергија;

информации и советување на потрошувачи
[советувалиште
за

управување со превојници на канали;
испорачување пакети; курирски услуги

потрошувачи]; аутсорсинг услуги [поддршка
на
бизниси];
собирање
статистички

[пораки или стока]; организирање патувања;
изнајмување
инвалидски
колички;

податоци; обезбедување на комерцијални и

лансирање сателити за други; услуги на

бизнис контакт информации; управување со
работење на програми за поврат на

флаширање
кл. 41 предавања / услуги на образование /

средства за
сообраќај

оптимизација на
веб
страни

обучувачки услуги; организирање и водење
конференции; подвижни библиотеки/ услуги

кл.
36
договарање
осигурување;
финансиски услуги; купување на кредит /

на подвижни библиотеки; обезбедување
електронски он-лајн публикации што не

купување на лизинг ; инвестираање на

можат да се симнуваат; објавување книги;

фондови; проценување уметнички дела;
изнајмување на недвижности; управување

он-лајн публикување електронски книги и
списанија; обезбедување онлајн музика,

со недвижни имоти; брокерство; гаранции;
прибирање
добротворни
средства;

која не може да се симнува; обезбедување
онлајн видеа, кои не може да се симнуваат;

доверителство; изнајмување со залог
кл. 38 емитување телевизиски програми;

забавни услуги; услуги на игри што се
обезбедуваат он-лајн од компјутерска

испраќање пораки; комуникација со помош

мрежа; услуги на здравствени клубови

на компјутерски
електронски

услуги со
табли

[здравствен
и
спортски
тренинг];
изнајмување на играчки; изнајмување на

[телекомуникациски услуги]; обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната

опрема за играње; дресирање животни;
позирање за уметници како модели;

компјутерска
кориснички

организирање
кл. 42
истражувања
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истражување и развој на нови продукти за

одгледување на растенија; хемиски и/или

други;

квалитетот;

биолошки препарати значајни за постапка

геолошки истражувања на терен; хемиски
услуги; клинички тестирања; метеоролошки

за важноста кај растенијата, препарати за
регулирање на раст на растенија, хемиски

информации;
испитување
материјали;
индустриски дизајн; архитектонски услуги;

препарати за нега на семиња, сурфактанти,
природни или вештачки хемикалии како

дизајнирање
облека;
компјутерско
програмирање; изработка на компјутерски

сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти

софтвер;

кл. 5

контролирање

советување

на

на

полето

на

препарати за уништување и борба

компјутерски хардвер; ажурирање на
компјутерските
програми;
одржување

против штетници; инсектициди, фунгициди ,
хербициди, пестициди

компјутерски
компјутерски

(210) TM 2017/1198

софтвер;
анализа
системи; советување

на
за

(220) 11/12/2017

компјутерски софтвер; софтвер како услуга
[SaaS]; советување за информатичка

(442) 31/03/2018
(731) SCG Power Rangers LLC

технологија

10100 Santa Monica Blvd. Suite 500, Los

[IT];

обезбедување

информации за компјутерска технологија и
програмирање преку веб страница; чување

Angeles, California 90067, US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

на
електронски
компјутерство во облак;

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

податоци;
конверзија на

компјутерски програми и податоци, која не е
физичка; советување за безбедност на

POWER RANGERS

податоци; услуги на кодирање на податоци;
надгледување на компјутерски системи за
детектирање неовластен влез или пристап

(551) индивидуална
(510, 511)

до податоци

кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,

(210) TM 2017/1194

кинематографски, оптички, за вагање, за

(220) 11/12/2017
(442) 31/03/2018

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL)

мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати

Freienbach Branch Huobstrasse 3 Pfäffikon
SZ, CH

и
инструменти
трансформирање,

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот; апарати за снимање,

(540)

пренос и репродукција на звук или слика,

за

спроведување,
акумулирање,

магнетски носач на податоци, дискови за
снимање, автоматски машини и механизми

REVYSTAR
(551) индивидуална

за апаратите што се активираат со монети
или жетони, регистер каси, машини за

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во

сметање и опрема за обработка за
податоци и компјутери, апарати за гаснење

земјоделството,

пожар

шумарство,

хортикултурата

посебно

препарати
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кои не се опфатени во другите класи,

греење; греење со топла вода (инсталации

печатени работи, книговезачки материјал,

за греење со топла вода); електрични

фотографии,
лепила
за

материјал,
и
куќна

апарати за греење; елементи за греење;
инсталации за греење; инсталации за

употреба;материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за

греење [вода]; котли за греење; печки за
централно греење; плочи за греење; печки;

пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот);материјали за обука и настава

печки (пепелници за печки); печки (решетки
за печки); печки [грејни апарати]; печки за

(освен апарати);пластични материјали за

централно греење; радијатори [греење];

пакување кои не се опфатени во другите
класи;печатарски
букви,
клишиња

радијатори
на
централно
греење;
регулатори за довод на воздух во печки

кл.
25
кл. 28 игри

облека,
обувки
и
капи
и играчки, апарати за видео

[греење]; резервоари за ширење пареа за
инсталации на централно греење; соларни

игри;производи за гимнастика и спорт кои
не се опфатени со другите класи, украси за

колектори
[греење];
соларни
печки;
термостатски вентили [делови од уреди за

елка

греење];

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
настава;
забава;
спортски
и

инсталации
климатизација

културни
активности

климатизација); уреди и апарати за
вентилација [климатизација]; водоводни

(210) TM 2017/1202

(220) 12/12/2017

инсталации
кл. 35
малопродажба (презентација на

(442) 31/03/2018

стоки преку комуникациски медиуми за

канцелариски
канцелариска

апарати
за

за

климатизација;

климатизација;
(инсталации
за

(731) Друштво за производство,
градежништво, инженеринг, трговија и

малопродажба);
продажбата

услуги ТЕРМО СИСТЕМ ДООЕЛ извозувоз Скопје

кл. 37 термостатски вентили [делови од
уреди за греење]; поставување водоводни

ул. Никола Парапунов бр. 1/1-13, Скопје,
MK

инсталации; монтирање и поправање
апарати
за
греење;
монтирање
и

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

поправање печки

ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

(210) TM 2017/1219

Скопје
(540)

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за производство,

(591) црвена и бела
(531) 26.01.12;27.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
греење

апарати за греење; апарати за
вода; вентили (термостатски

за

промовирање
трети

на
лица

(220) 18/12/2017

угостителство, трговија и услуги КОЛИД
ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз с. Колешино,
Ново Село
населено место без уличен систем бр. 6,
Колешино, Ново Село, MK
(540)

вентили) [делови од инсталации за греење];
воздушни вентили за инсталации за парно
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кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,

сигнализација,

контрола

(инспекција), спасување и настава; апарати
и
инструменти
за
спроведување,
вкпучување,
акумулирање,
(591) зелена, црвена, бела, сина

трансформирање,
регулирање
или

контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук

(531) 05.03.13;27.05.24
(551) индивидуална

или слика, магнетски носачи на податоци,

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат

преработки,

со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка

конзервирано,

смрзнато,

сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масла и масти за
јадење

на податоци и компјутери; компјутерски
хардвер;
компјутерски
софтвер;
компјутерски

апликациски

софтвер

за

кл. 30
кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и

мобилни уреди; електронски уреди; алатки
за развој на компјутерски софтвер; паметни

производи од жита, леб, производи од тесто

часовници
(smartwatches);
електронски уреди; лични

и слатки, сладолед, мед, мелас, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како
мирудии),
мирудии,
мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

преносливи
електронски

уреди кои се користат за следење на
фитнес цели и статистика; уреди за носење
за

мерење

параметри

при

физичка

производи кои не се опфатени со другите
класи, животни (живи), свежо овошје и

активност;
педометри;
висинометри;
преносливи дигитални електронски уреди

зеленчук, семижа, билки и природно цвеќе,
храна за животни, пивски слад

за снимање, организирање, пренесување,
манипулирање, прегледување и примање

(210) TM 2017/1237

на текст, податоци и дигитални датотеки;
електронски уреди што се погодни за

(220) 20/12/2017
(442) 31/03/2018

носење, имено, часовници, нараквици и

(731) Fitbit, Inc.
199 Fremont Street, 14th Floor San

рачни часовници кои се состојат од
софтвер поврзан со податоците на личните

Francisco, California 94105, US

дигитални помошници, паметни телефони и
персонални компјутери преку интернет-

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

страни и други компјутерски и електронски
комуникациски
мрежи;
дигитални
електронски

носење, кои се состојат главно од софтвер
за предупредувања, пораки, електронски

FITBIT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,

геодетски,

уреди кои се погодни за

фотографски,

Пријави на трговски марки
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на текст, податоци, аудио, слики и

237 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

дигитални датотеки и екрански површини;

перничиња

кабли,

слушалки и слушалки

имено

кабли

за

полнење;

за

слушалки,

влошки

компјутерски периферни уреди; компјутери;
сензори за научна употреба што треба да

(210) TM 2017/1238

ги носи човекот за собирање човечки
биометриски
податоци;
софтвер
за

(731) ЦЕРМАТ ДОО

собирање на биометриски податоци;
софтвер за предупредувања, пораки,

ул.„Новачки пат“ бб, , 7000, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

електронски пошти и потсетници, како и за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

снимање, организирање, пренесување,
манипулирање, прегледување и примање

(540)

за

(220) 20/12/2017
(442) 31/03/2018

на текст, податоци, аудио, слики и
дигитални датотеки и екрански површини;
компјутерски апликациски софтвер за
паметни телефони, електронски уреди и
мобилни уреди во областите на фитнес и
вежбање кои вкпучуваат услуги на лични
обуки, тренинг, вежбање и фитнес

(591) црна, бела, златно-жолта
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

испитувања; мобилен апликациски софтвер
за креирање на лични програми за фитнес

кл. 30
сладолед, десерти,
освежување, замрзнати слатки

тренинг; компјутерски апликациски софтвер
за паметни телефони, електронски уреди и

(210) TM 2017/1240

мобилни

уреди

за

поддршка

на

корпоративните велнес програми; софтвер
за видео игри; мобилни телефони; ваги;

мраз

(220) 21/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) Mars, Incorporated a Delaware
corporation

лични ваги за мерење; монитори; екрански
површини; компјутерски програми; уреди за

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101,
US

системи на глобално позиционирање (ГПС);
уред за репродукција на звук; МРЗ и други

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

аудио плеери со дигитален формат; радија,

Скопје
(540)

радио
предаватели
компјутерски софтвер

и
приемници;
за употреба во

за

безконтактни трансакции со трговците на
мало, трговци и продавачи преку мобилни
уреди кои се користат за обработка на
плаќања; слушалки; ушни перничиња;
слушалки

(телефонски

слушалки);

безжични
аудио
уреди;
микрофони;
далечински управувач за контрола на
мобилни уреди; аудио звучници; прибори за
мобилни, преносливи, електронски и рачни
уреди;

додатоци
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за

слушалки,

имено,

(591) нијанси на жолта, окер, кафена, бела
(531) 24.17.01;24.17.25;27.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадни слатки; шеќерни слатки;
чоколадо; бонбони; десерти; слатки; кафе;
чај; какао; шеќер; цереалии (житарки) и
Пријави на трговски марки
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подготовки од цереалии; ужинки на база на
цереалии; стапчиња (bars) од цереалии и

(210) TM 2017/1242

енергетски стапчиња (bars); бисквити; торта
(колач); колачи (pastry); (pastries) пекарски

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за производство, трговија

производи; кекс колаче; бонбони; мусли;
напитоци на база на какао; јадливи вафли

и услуги НИДО ГЛОБАЛ ТЕКСТИЛЕ
ДООЕЛ Кочани

(обланди); јадлив мраз; сладолед; леден
јогурт; мраз (природен или вештачки);

ул. Тодосија Паунов бр. 32, Кочани, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

прашоци за сладолед; смрзнати слатки;

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

чоколаден
(flavourings)

(540)

мус;
шербети;
вкусови
за напитоци, различни од

(220) 21/12/2017

есенцијални масла; вкусови (flavourings) за
храна различни од есенцијални масла;
овошја прекриени со чоколадо; апетисани
(јаткасти овошја) прекриени со чоколадо;
храна како ужинки на база на зрна; гранола;
ужинки во стапче базирани на гранола;
чоколадни
премази;
какао
премази;
чоколадни
сосови;
подготовки
за
стврднување
(згуснување)
шлагови;
чоколаден сируп; сирупи за прелив; брашно
(210) TM 2017/1241

(220) 21/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) ДОЛЧЕЗА ДОО Струмица
ул. Гоце Делчев бр. 56/31, Струмица, MK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’'ДамеГруев’' 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, портокалова, светло
виолетова, темно виолетова, сина, светло
зелена, темно зелена
(531) 26.01.06;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 23
предено и конец за текстил
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи, покривки
за

кревети

и

маси

кл. 26
тантела и везови, панделки и
гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и
игли, вештачко цвеќе
(210) TM 2017/1243

(220) 22/12/2017
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за трговија, производство
и проектирање ПИРАМИД БИЛДИНГ
СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
, MK
(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000,
Скопје
(540)
(531) 26.01.22;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 торти, слаткарски производи, слатки,
овошни преливи (сосови), овошни желеа
(слаткарски производи), бисквити, колач
Пријави на трговски марки
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ул.„Јадранска магистрала“ 127, 1000,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна, окер
(531) 26.03.05;26.03.24;26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 градежни конструкции, градежни
работи, поправки, инсталациски
поставување подни и зидни
кл. 42

услуги,
облоги

инженерство, проектирање во

(531) 02.09.01;26.04.09;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

областа на архитектура и градежништво
(210) TM 2017/1244

(591) црвена и бела

рекламирање;

работењето; управување
канцелариски
работи;

(220) 22/12/2017
(442) 31/03/2018

(731) Monster Energy Company, a Delaware
corporation

рекламирање

преку

водење

на

со работата;
компјутерско
интернет;

1 Monster Way, Corona, California 92879,

малопродажба (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми за малопродажба);

US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

организирање
комерцијални

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

претставување на производите; бизнис,
трговија со кондиторски производи

трговски
саеми
за
или
рекламни
цели;

(210) TM 2017/1246

PREDATOR

(220) 22/12/2017
(442) 31/03/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул.„Јадранска магистрала“ 127, 1000,

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително
газирани и енергетски пијалоци; сирупи,

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

концентрати, пудри и додатоци за правење

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

пијалоци, вклучително и
енергетски пијалоци; пиво

(540)

(210) TM 2017/1245

газирани

и

(220) 22/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
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(591) црвена и бела

(591) бела, црна, жолта, сина

(531) 02.09.01;26.04.09;27.05.24
(551) индивидуална

(531) 01.03.13;14.07.09;27.01.12
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 29
месо, риба, живина и дивеч;

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски
рекламирање

работи;
преку

компјутерско
интернет;

конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и

малопродажба (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми за малопродажба);

масти за јадење

организирање

(210) TM 2017/1255

трговски

саеми

за

комерцијални
или
рекламни
цели;
претставување на производите; бизнис,
трговија со кондиторски производи

(220) 25/12/2017
(442) 31/03/2018

(731) FCA US LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware

(210) TM 2017/1249

(220) 22/12/2017
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за трговија и
производство МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ
ДОО Скопје
ул. Милан Марковиќ бр. 59, 1000, Скопје,
MK

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000
Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

SAHARA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите
(210) TM 2017/1266

(220) 28/12/2017

(442) 31/03/2018
(731) Слободанка Велов
ул. Јордан Мијалков бр. 6, Скопје, MK

Пријави на трговски марки
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(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(531) 02.09.14

ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000,

(551) индивидуална

Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 9 Компјутерски хардвер; Софтвер за
социјално вмрежување; Алатки за развој на
софтвер; Софтвер кој се користи за
апликационо програмски интерфејс (АPИ);
Апликационо програмски интерфејс (АPИ)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кој се користи за градење софтверски

кл. 41 обука од областа на личниот развој,
давање
помош
од
областа
на
спиритуалното,подучување за примена на
медитација
како
начин
на
живот,
одржување на работилници и семинари на
тема
кл. 44

самосвес
подучување за подобрување на

енергијата,
имено
советување
за
управување со стресот и намалување на
стресот за поединци со цел да се подобри
квалитетот на животот, консултации во
областа
на
спиритуалното
и
психофизичката
состојба
постигнување лична среќа
(210) TM 2018/1

со

цел

(220) 29/12/2017
(442) 31/03/2018

(731) Facebook, Inc
1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

апликации;
Апликационо
програмски
интерфејс (АPИ) за софтвер кој потпомага
онлајн сервиси за социјално вмрежување и
поврат
на
податоци,
прикачување,
симнување,
пристап
и
управување;
Софтвер за креирање, управување, и
интеракција со онлајн заедницата; Софтвер
за организирање настани; Софтвер за
креирање,
уредување,
прикачување,
симнување, пристап, гледање, објавување,
прикажување, означување, блогирање,
стриминг,
искажување

поврзување,
на чуства,

анотирање,
коментирање,

прикачување, пренос, и споделување или
поинакво
обезбедување
електронски
медиуми или информации преку Интернет и
комуникациски
мрежи;
Софтвер
за
модифицирање и овозможување пренос на
слики, аудио визуелни и видео содржини;
Софтвер за модифицирање фотографии,
слики и звук, видео, и аудио визуелни
содржини со фотографски филтри и ефекти
на зголемена реалност (АR), имено,
графика, анимации, текст, цртежи, геоознаки, метадата ознаки, хиперлинкови;
Софтвер за прибирање, управување,
уредување, организирање, модифицирање,
пренос, споделување, и складирање на
податоци и информации; софтвер
електронска трговија кој може да

за
се

симнува кој им овозможува на корисниците
да
остваруваат
електронски
бизнис
транскакции преку глобални компјутерски и
комуникациски
мрежи;
Софтвер
за
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електронски

предупредувања,

пораки

известувања

за
и

базирано пребарување и предупредување;
Софтвер

за

пребарување

и

потсетници; Софтвер за машини за
пребарување; магнетно кодирани поклон

идентификување
можности
за
вработување; Софтвер за идентификација

картички; Софтвер кој се користи за
креирање, управување, мерење, и ширење

и овозможување на корисниците да
контактираат
владини
претставници;

реклами од други; Рекламен сервер, имено,
компјутерски
сервер
за
складирање

Софтвер кој обезбедува виртуелен пазар;
Софтвер
кој
обезбедува
локациски

реклами и достава на реклами до веб

базирани

страни; Софтвер кој овозможува развој,
испитување, тестирање, и одржување на

Софтвер кој обезбедува поврзување со,
или стриминг на вести или информации за

преносни
мобилни

апликации
за
комуникациски

актуелни настани; Софтвер за гледање и
интеракција со поле со слики, звук, аудио

направи,
имено,
мобилни телефони,
смартфони,
рачни
компјутери
и

визуелни и видео содржини и поврзани
текстови
и
податоци;
Софтвер
за

компјутерски

пронаоѓање

софтверски
електронски

таблети;

Софтвер

за

информации

содржини

за

и

времето;

издавачи

на

претварање на природен јазик во машински
извршливи задачи;
Софтвер,
имено,

содржини, и за претплата на содржини;
Софтвер за креирање и управување со

интерпретативен
интерфејс
за
поддржување на интеракција помеѓу луѓе и

профили
на
социјални
медиуми
и
кориснички
пристапи;
Софтвер
кој

машини; софтвер за лична асистенција;
софтвер
за
социјална
асистенција;

овозможува индивидуи, групи, компании, и
брендови да креираат и одржуваат онлајн

Софтвер за услуги за мапирање; Софтвер

присуство за целите на маркетинг; Софтвер

за планирање активности и правење
препораки;
Софтвер
за
социјално

за огласувачите да комуницираат и
разменуваат
податоци
со
онлајн

мапирање и мапирање на дестинации;
Софтвер за закажување и правење

заедниците; Софтвер за стриминг на
мултимедијални
забавни
содржини;

резервации; Софтвер за нарачување и/или
купување производи и услуги; Локациски

Софтвер
за
Компјутерски

свесен

пребарување,

испраќање и примање електронски пораки,

утврдување и споделување локации;
Софтвер за безжични содржини, достава на

предупредувања, известувања, потсетници,
графика, слики, звук и аудио визуелни

податоци и информации; Софтвер за
овозможување
пристап,
прикажување,

содржини преку Интернет и комуникациски
мрежи; Софтвер за обработка на слики,

уредување, поврзување, споделување и
поинакво
обезбедување
електронски

графика, звук, видео, и текст; Софтвер за
управување со содржини за социјално

медиуми и информации преку Интернет и

вмрежување,

комуникациски мрежи; Софтвер, имено,
апликација
која
обезбедува

заедница, и пренос на слики, звук, аудио
визуелни и видео содржини, фотографии,

функционалности
за
вмрежување; Софтвер
за

социјално
креирање,

видеа, податоци, текст, пораки, коментари,
реклами, медиумски рекламни комуникации

управување и пристап до групи во
виртуелни заедници; Софтвер за локациски

и информации; Софтвер за користење при
управување со односот со муштерии

софтвер

за

Пријави на трговски марки

организирање
настани;
софтвер;
Софтвер
за

интеракција

со

виртуелна
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(CRM); софтвер за пораки; Софтвер за

складирање;

потпомагање

организирање

подароци; Фигурини направени од стакло,

финансирање и дистрибуција на собрани
финасиски средства и донации; Софтвер за

порцелан,
керамика,
грнчарија
и
порцелански
производи;
Стаклени

онлајн собирање финансиски средства за
добротворни цели и услуги на финансиски

производи за пијалоци; Шишиња за вода
што
се
продаваат
празни

донации
кл. 16 Печатени материјали; Публикации;

кл. 25 Облека за мажи, жени, и деца,
имено, кошули, маици, јакни, горни делови

Списанија; Книги; Памфлети; Прирачници;

облека, горни тренерки, колани кои не се од

Печатени водичи; Каталози; Фотографии;
Канцелариски
материјали;
Слики;

кожа, капути, елеци, блузи, дресови, долни
делови, шорцеви, панталони, фармерки,

Дневници;
Печатени

боксерски шорцеви,
вратоврски, шалови,

и

Календари;
Фото
албуми;
работи;
Инструменти
за

Стаклени

и

порцелански

фустани, сукњи,
марами, пиџами,

пишување; Лични организатори; Адресари;
Бележници;
Канцелариски
реквизити;

облека за по дома, чорапи, џемпери, долни
тренерки, престилки, штитници од сонце за

Налепници; Постери; Бизнис картички и

на

лични
карти;
кодирани

Не-магнетни
картички

кл. 35
Услуги на обезбедување
истражувања на пазарот и информации;

кл. 18 Торби, имено, спортски торби за
сите намени, рачни торби за носење за

Промовирање на производи и услуги од
други преку Интернет и комуникациски

сите намени, торби и спортски торбици за
спортска облека, платнени торби, торби за

мрежи; Бизнис и рекламни услуги, имено,
медиумско планирање и купување на

книги, торби за носење, торби за патување,

медиуми за други; Бизнис и рекламни

торбици, ранци, торби за на плажа, торби
за на појас, плик ташни, козметички торби

услуги, имено, рекламни услуги за следење
на
перформансите
на
рекламите,

што се продаваат празни, торби за на
вежбање; Кожа и имитации на кожа;

управување, дистрибуција и сервирање
реклами,
анализирање
на
рекламни

Животински крзна и кожи; Ковчези за
патување; Чадори за сонце; Бастуни; Џебни

податоци,
репортирање
рекламни
податоци, и оптимизација на рекламни

книги; Рачни ташни; Паричници; Футроли за

перформанси;

кредитни картички; Торбички со врвки;
Актовки; Чадори; Актовки во вид на

областите на реклами и маркетинг;
Потпомагање на размена и продажба на

портфолио;
кл.
20

торби
слики

услуги и производи од трети лица преку
Интернет
и
комуникациски
мрежи;

кл. 21 Топлински изолирани садови за
храна и пијалоци; Преносни пластични

Обезбедување онлајн пазари за продавачи
на производи и/или услуги; Обезбедување

ладилници; Преносни метални ладилници;

онлајн алатки за поврзување на продавачи

Подметачи што не се од хартија и не се
чаршафи за маса; Отворачи за шишиња;

со купувачи; Бизнис вмрежување; Услуги на
вработување и регрутирање; Услуги на

Бокали; Пластични кофи; Пластични чаши;
Послужвници што не се од скапоцен метал;

дистрибуција на реклами и информации,
имено,
обезбедување
класифициран

Држачи за шишиња; Шолји; Чаши;
Сунѓерести држачи за пијалоци; Тегли за

рекламен
простор
преку
глобална
компјутерска мрежа; Обезбедување онлајн
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компјутерски бази со податоци и онлајн

локации; Потпомагање пристап до веб

бази

страни

со

податоци

кои

може

да

се

на

трети

лица

или

до

други

пребаруваат
во
областа
на
класификацираните податоци; Услуги на

електронски содржини на трети лица преку
унивезално најавување; Обезбедување

предходно платени картички за подарок,
имено, издавање потврди за подарок

онлајн соби за разговор, услуги на инстант
пораки, и електронски огласни табли;

картички кои може да се заменат за
производи или услуги; Добротворни услуги,

Услуги на емитување на звук, текст и видео
преку Интернет и други комуникациски

имено, подигање на јавната свест за

мрежи; Услуги на глас преку Интернет

добротворни, филантропски, волонтерски,
јавни и услуги за заедницата и хуманитарни

протокол (VOIP); Услуги на телефонски
комуникации; Обезбедување пристап до

активности; Реклами преку електронски
медиуми; Управување со односот со

компјутерски
бази
на
податоци
во
областите на социјално вмрежување и

муштерии; Рекламни услуги; Ширење на
реклами за други преку Интернет и

социјално претставување и состанување;
Услуги на споделување пријател-на-

комуникациски

Промовирање

пријател

други преку
реклами на

податоци, имено, електронски пренос на
дигитални фото фајлови, графика и звучни

и
комуникациски
мрежи;
услуги, имено, целење и

содржини помеѓу Интернет корисниците;
Стриминг и стриминг во живо на видео,

мрежи;

производи и услуги од
дистрибуција на видео
Интернет
Рекламни

оптимизација
Управување
администрација,

на
со

онлајн
бизнис;

канцелариски

реклами;
Бизнис
работи;

(peer-to-peer)

фотографии

и

аудиовизуелни,
и
интерактивни
аудиовизуелни содржини преку Интернет;
телеконференции;

Услуги

на

бренд советување; Дизајн на рекламни
материјали за други; Обезбедување онлајн

тeлeкомуникации, имено, услуги на пренос
и
прием
на
податоци
преку

бизнис директориуми кои содржат бизниси,
производи
и
услуги
од
други

телекомуникациски мрежи; услуги на
комуникации на мобилни телефони; Веб

кл. 38
видео,

Услуги на споделување фото и
имено, електронски пренос на

пораки;
услуги
на
инстант
пораки;
Електронска размена на глас, податоци,

дигитални фото фајлови, видеа и аудио

звук, видео, текст и графика достапни преку

визуелни содржини
корисниците;

помеѓу Интернет
Телекомуникации;

Интернет и телекомуникациски мрежи
кл. 41 Услуги за забава; Обезбедување

Обезбедување пристап до компјутерски,
електронски и онлајн бази на податоци;

пристап до интерактивни електронски и
онлајн бази на податоци на кориснички

Телекомуникациски
електронски
пренос

услуги,
имено,
на
електронски

дефинирани содржини, содржини од трети
лица, фотографии, видео, аудио, визуелни

медиуми, податоци, пораки, графика, слики,

и аудио-визуелни материјали од областа на

звук, видео и информации; Обезбедување
онлајн форуми за комуникација на теми од

општ интерес; Услуги за споделување на
слики
и
споделување
на
видео;

општ интерес; Обезбедување онлајн
комуникациски линкови кои ги пренесуваат

Електронски издавачки услуги за други;
Објавување на едукативни материјали,

мобилните уреди и Интернет корисниците
до други локални и глобални онлајн

имено, издавање на книги, списанија,
билтени и електронски публикации; Онлајн
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списанија, имено, веб-блогови (блогови) со

веб страни со кориснички-дефинирани или

кориснички

содржина;

специфицирани информации, вклучувајќи,

Уредување и спроведување на едукативни
конференции; Организирање изложби и

звук, видео, слики, текст, содржини, и
податоци; Компјутерски услуги, имено,

настани од областа на развој на софтвер за
образовни
цели;
Обезбедување
на

обезбедување машини за пребарување за
обезбедување податоци преку Интернет и

компјутерски, електронски и онлајн бази на
податоци во областа на забавата;

комуникациски
мрежи;
Обезбедување
онлајн олеснувања со технологија која

Издавачки услуги, имено, објавување на

овозможува

електронски публикации за други; Услуги за
забава, имено, обезбедување онлајн услуги

креираат лични профили со информации за
социјално и бизнис вмрежување, да

за забава за проследување на забава и
видео стриминг во живо; Обезбедување

пренесуваат
и
споделуваат
такви
информации помеѓу повеќе онлајн алатки

информации за забава од индекси за
пребарување и бази на информации,

за да се ангажираат во социјално
вмрежување, и да управуваат со нивните

вклучувајќи текст, електронски документи,

налози

бази на податоци, графика, фотографски
слики и аудио визуелни информации преку

Обезбедување
вмрежување,

Интернет
и
комуникациски
мрежи;
Образовни услуги; Обезбедување на обука;

заедница, и пренос на звук, видео, слики,
текст,
содржини,
и
податоци;

Спортови и културни активности; Забава и
образовни услуги, имено, обезбедување на

Обезбедување на онлајн мрежна услуга
која
овозможува
корисниците
да

филмови

превземаат,

пренесуваат лични податоци за идентитет и

телевизиски емисии, вебкаст (пренос преку
Интернет), аудиовизуелни, мултимедијални

да споделуваат лични податоци за
идентитет со и помеѓу повеќе онлајн

дела преку Интернет, како и информации,
критика,
и препораки за филмови,

алатки; Обезбедување информации
индекси за пребарување и бази

телевизиски
аудиовизуелни

емисии,
вебкаст,
и мултимедијални дела

податоци со информации, вклучувајќи
текст, електронски документи, бази на

Дизајн и развој на компјутерски

податоци, графика, електронски медиуми,

кл. 42

дефинирана

кои

не

се

за

онлајн

корисниците

социјално

вмрежување;

софтвер за
креирање

социјално
виртуелна

од
на

хардвер и софтвер; Компјутерски услуги,
имено, креирање виртуелни заедници за

фотографски
информации,

регистрираните корисници да организираат
групи, состаноци, и настани, учествуваат во

комуникациски
мрежи;
Обезбедување
софтвер за електронска трговија кој им

дискусии и да се ангажираат во социјално,
бизнис
и
општествено
вмрежување;

овозможува на корисниците да остваруваат
електронски бизнис трансакции преку

Компјутерски

хостирање

глобални компјутерски мрежи; Компјутерски

електронски олеснувања за други за
организирање и одржување состаноци,

услуги, имено, давател на апликациони
услуги
со
Апликационо
програмски

настани и интерактивни дискусии преку
Интернет
и
комуникациски
мрежи;

интерфејс
(АPИ)
софтвер
кој
им
овозможува на корисниците да остваруваат

Компјутерски услуги во вид на кроени
електронски лични и групни профили или

електронски бизнис трансакции преку
глобална компјутерска мрежа; Услуги на
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Софтвер како Услуга (SAAS) со софтвер за

интерфејс (АРИ) кој им овозможува на

испраќање

пораки,

корисниците да остваруваат електронски

предупредувања, и за
електронски
бизнис

бизнис
монетарни
трансакции
преку
Интернет; Обезбедување софтвер за

трансакции за пренос на нарачки и
испраќање и примање електронски пораки,

обработка
на
електронски
плаќања;
Платформа како услуга (PAAS) услуги со

и кој им овозможува на корисниците да
остваруваат
електронски
бизнис

софтвер кој им овозможува на корисниците
да остваруваат бизнис и трансакции на

трансакции

електронска

електронски

известувања и
потпомагање

нa

глобална

компјутерска

трговија;

Обезбедување

мрежа;
Обезбедување
софтвер
за
користење при управување, мерење, и

Апликационо програмски интерфејс (АРИ)
софтвер за користење при електронски

сервирање реклами од други; Давател на
апликациони
услуги
со
Апликационо

пораки и пренос на звук, видео, слики,
текст, содржини и податоци; Обезбедување

програмски интерфејс (АПИ) софтвер за
управување, следење, известување и

софтвер за електронски пораки; Услуги на
мапирање; Обезбедување софтвер за

мерење медиумско планирање, медиумско

услуги

купување и реклами од други; давател на
онлајн платформа за купување реклами,

апликациони услуги (ASP) со софтвер за
услуги
за
мапирање;
Обезбедување

имено, обезбедување софтверски програми
кои не се симнуваат кои им овозможуваат

софтвер за споделување и прикажување на
локацијата на корисникот, планирање

на купувачите и продавачите на онлајн
реклами да купуваат и продаваат рекламен

активности со други корисници и давање
препораки; Давател на апликациони услуги

инвентар; Давател на апликациони услуги

(ASP) со софтвер кој овозможува или

(ASP) со
купување,

олеснува споделување и прикажување на
локацијата на корисникот, планирање

софтвер за користење при
продавање,
дизајнирање,

управување,
следење,
оптимизирање,
целење,

за

мапирање;

Давател

на

вреднување,
анализирање,

активности со други корисници и давање
препораки; Обезбедување софтвер за

достава, и известување на онлајн реклами
и маркетинг; Обезбедување софтвер за

социјално мапирање и мапирање на
дестинации; Давател на апликациони

овозможување

испитување,

услуги (ASP) со софтвер кој овозможува

тестирање, и одржување на мобилни
софтверски
апликации
за
преносни

или олеснува социјално и социјално
мапирање и мапирање на дестинации;

компјутерски
направи;
Обезбедување
услуги за автентификација на корисниците

Обезбедување софтвер за закажување и
правење
резервации;
Давател
на

преку користење на едно најавување и
софтвер технологија за трансакции на

апликациони услуги (ASP) со софтвер кој
овозможува или олеснува закажување и

електронска трговија; Обезбедување услуги

правење

за автентификација на корисниците на
електронски
трансфер
на
фондови,

софтвер за нарачување и/или купување
производи
и
услуги;
Давател
на

кредитни и дебитни картички и електронски
чековни трансакции преку користење на

апликациони услуги (ASP) со софтвер кој
овозможува или олеснува нарачување

едно најавување и софтвер технологија;
Обезбедување на апликационо програмски

и/или купување производи и услуги;
Обезбедување локациски свесен софтвер

развој,

Пријави на трговски марки

резервации;

Обезбедување
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за

и

за пронаоѓање содржини и издавачи на

споделување локација на производи, услуги

пребарување,

утврдување

содржини, и за претплата на содржини;

и настани од интерес; Давател на
апликациони услуги (ASP) со локациски

Обезбедување организација на слики,
видео, и аудио визуелни содржини преку

свесен
софтвер
за
пребарување,
утврдување и споделување локација на

користење на метадата ознаки; Давател на
апликациони услуги (ASP) со софтвер за

производи, услуги и настани од интерес;
Обезбедување софтвер за креирање,

социјално
содржини

управување и пристап со приватни групи во

креирање виртуелни заедници, и пренос на

виртуелни
заедници
администрирани
од

креирани
и
корисниците;

слики, аудио визуелни и видео содржини,
фотографии, видеа, податоци, текст,

Обезбедување софтвер за пребарување и
идентификација на локации и локациски

пораки, реклами, медиумски рекламни
комуникации и информации; Давател на

базирани точки од интерес, настани,
ориентациски
точки,
можности
за

апликациони услуги (ASP) со Апликационо
програмски интерфејс (АПИ) софтвер кој

вработување, забава, културни настани,

потпомага

шопинг и понуди; Обезбедување софтвер
за
пребарување
и
идентификување

вмрежување, на развој на софтверски
апликации; Платформа како услуга (PAAS)

можности за вработување; Обезбедување
софтвер
за
идентификација
и

со софтверски платформи за социјално
вмрежување, управување со содржини за

овозможување
контактираат

социјално
вмрежување,
креирање
виртуелна заедница, и пренос на слики,

на
корисниците
да
владини
претставници;

вмрежување, управување со
за социјално вмрежување,

онлајн

и

за

видео

социјално

Обезбедување софтвер за обезбедување

аудио

виртуелен пазар; Обезбедување софтвер
за обезбедување локациски базирани

фотографии, видеа, податоци, текст,
пораки, реклами, медиумски рекламни

информации за времето; Обезбедување
софтвер за поврзување со, или стриминг на

комуникации и информации; Изнајмување
на софтвер кој им пружа на корисниците

вести или информации за актуелни
настани; Платформа како услуга (PAAS) со

можност на прикачуваат, уредуваат, и
споделуваат слики, видеа и аудио визуелни

софтверски платформи за користење при

содржини;

купување
и
ширење
реклами;
Обезбедување софтвер за модифицирање

селектирање на онлајн содржини и реклами
дефинирани од корисниците и креирање

фотографии, слики и звук, видео, и аудиовидео содржини со фотографски филтри и

социјални
Обезбедување

ефекти на зголемена реалност (AR), имено,
графика, анимации, текст, цртежи, гео-

фотографии и звук, аудио визуелни и видео
содржини; Обезбедување софтвер за

ознаки, метадата ознаки, хиперлинкови;

прикачување,

Обезбедување софтвер за гледање и
интеракција со поле од електронски

овозможување пренос, и споделување
слики, аудио визуелни и видео содржини и

медиуми, имено, слики, аудио визуелни и
видео содржини, стриминг во живо на

поврзани
текстови
и
податоци;
Обезбедување софтвер за стриминг на

видео, коментари, реклами, вести, и
Интернет линкови; Обезбедување софтвер

мултимедијални
забавни
содржини;
Обезбедување софтвер за креирање и
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визуелни

услуги

Компјутерски

содржини,

услуги,

медиумски
софтвер
за

симнување,

имено,

полиња;
снимање

архивирање,
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одржување
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на

онлајн

присуство

за

поврзан со нив; Индустриски анализи и

индивидуи, групи, компании, и брендови;

истражувачки

Обезбедување софтвер за огласувачите да
комуницираат и соработуваат со онлајн

софтвер за потпомагање и организирање
финансирање и дистрибуција на собрани

заедниците; Обезбедување софтвер за
лична асистенција; Обезбедување софтвер

финасиски
средства
и
донации;
Обезбедување
софтвер
за
онлајн

за социјална асистенција; Обезбедување
онлајн олеснувања преку привремено

собирање
финансиски
средства
за
добротворни цели и услуги на финансиски

користење на софвер што не се симнува за

донации

испраќање и примање електронски пораки,
инстант пораки, електронски пораки,

кл. 43
барови

предупредувања
фотографии, слики,

и
потсетници,
графика, податоци,

кл. 45 Услуги на социјално претставување,
вмрежување и состанување; Обезбедување

звук, видеа и аудио визуелни содржини
преку Интернет и комуникациски мрежи;

пристап до компјутерски бази на податоци и
онлајн бази на податоци кои може да се

Обезбедување софтвер за користење при

пребаруваат во областите на социјално

потпомагање
гласовни
повици преку
Интернет протокол (VOIP), телефонски

вмрежување, социјално претставување и
состанување; Обезбедување информации

повици, видео повици, текст пораки,
електронски пораки, инстант пораки, и

во областа на
подобрување,

услуги на онлајн социјално вмрежување;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

добротворни, филантропски, волонтерски,
јавни и општествени услуги, и хуманитарни

софтвер кој

овозможува или олеснува

активности; Обезбедување консиерж услуги

гласовни повици преку Интернет протокол
(VOIP), телефонски повици, видео повици,

за други, имено, правење резервации,
потпомагање при купување, организирање

текст пораки, електронски пораки, инстант
пораки, и услуги на онлајн социјално

испораки, организирање побарани лични
аранжмани, обезбедување препораки за

вмрежување; Обезбедување софтвер за
користење при снимање и уредување

производи
и
услуги,
обезбедување
специфични потрошувачки информации за

фотографии

на

остварување на индивидуалните потреби, и

апликациони услуги (ASP) со софтвер кој
овозможува или олеснува снимање и

обезбедување на електронски потсетници и
известувања; Услуги на онлајн социјално

уредување фотографии и видеа; Развој на
софтвер; Обезбедување онлајн софтвер;

вмрежување; Услуги за верификација на
корисници; Услуги за верификација на

Давател на апликациони услуги (ASP);
Обезбедување онлајн олеснувања кои им

идентификација; Услуги за верификација на
бизнис идентификација

овозможуваат

и

видеа;

на

Давател

корисниците

услуги;

Обезбедување

Услуги на хотели, ресторани и

личниот развој, себесебе-исполнување,

да

прикачуваат, модификуваат и споделуваат
звук, видео, фотографски слики, текст,

(210) TM 2018/2

графика
и
податоци;
Обезбедување
софтвер и апликации за управување со

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

односот со муштерии (CRM); Научни и
технолошки услуги и истражување и дизајн

бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, MK

Пријави на трговски марки
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бул. Партизански одреди - Порта Влае -

(540)

блок 4, Карпош, Скопје, MK
(540)

(591) розева, црвена, светла и темна
виолетова, светла и темна сина, бела,

(591) бела, светло и темно зелена и сива
(531) 01.05.01;26.04.16;27.05.02;27.05.24

жолта
(531) 02.05.25;05.05.19;25.01.19;27.05.02

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 35

рекламирање,

водење

кл. 3 масло со лаванда

работењето, управување
канцелариски

(210) TM 2018/3

кл. 40
обработка на материјали
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(220) 27/12/2017

со

на

работата,
работи

(442) 31/03/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

пијалоци, привремено сместување

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12,

(210) TM 2018/5

1000, Скопје, MK

(220) 04/01/2018

(442) 31/03/2018
(731) САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
Васил Левски 15, 1000, Скопје, MK
(540)

(540)

(531) 27.05.15
(551) индивидуална
(591) светла и темна сина, зелена, розева,
бела, црвена, жолта
(531) 02.05.25;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 биоразградиви влажни марамчиња
(210) TM 2018/4

(220) 02/01/2018
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување Пакомак
ДОО Скопје
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(510, 511)
кл.
25

облека,

обувки

и

капи

кл. 28 игри и играчки;предмети за спорт
што не се опфатени со другите класи
кл.
35
рекламирње;водење
работењето;управување

на
со

работата;канцелариски работи
(210) TM 2018/7

(220) 04/01/2018

(442) 31/03/2018
(731) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
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ул. 15-ти КОрпус 89 А, Охрид, MK

(740) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и

(740) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и

Новаковски

Новаковски
бул. “Македонски просветители” 8 Охрид
Република Македонија

бул. “Македонски просветители” 8 Охрид
Република Македонија
(540)

(540)

(591) бела, црвена, црна, жолта, виолетова
(531) 01.15.05;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

9

научни,

наутички,

геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

(591) бела, црвена, црна, жолта, виолетова
(531) 01.15.05;27.05.24

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),

(551) индивидуална

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

научни,

спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање,
акумулирање,
регулирање или контрола на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање
пареа,
готвење,
ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода
и санитарни намени

(510, 511)
кл. 9

наутички,

геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање,
акумулирање,
регулирање или контрола на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

(210) TM 2018/8

(220) 04/01/2018

(442) 31/03/2018
(731) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
ул. 15-ти КОрпус 89 А, Охрид, MK
Пријави на трговски марки

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање
пареа,
готвење,
ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода
и санитарни намени
(210) TM 2018/23

(220) 11/01/2018
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(442) 31/03/2018
(731) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Toyota Motor Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

(531) 01.05.01;24.15.21;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 замрзната сперма од бик

COASTER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12

автомобили и нивни структурни

делови

(210) TM 2018/28

(220) 17/01/2018
(442) 31/03/2018

(731) Анчевски Бојан
ул. Речиште бр. 11, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2018/24

(220) 11/01/2018
(442) 31/03/2018

(731) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Toyota Motor Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
(531) 01.05.15;27.05.12

Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 изнајмување за времено сместување

LAND CRUISER PRADO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
делови

(210) TM 2018/36

автомобили и нивни структурни

(210) TM 2018/25

(220) 18/01/2018

(442) 31/03/2018
(731) IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED
185 Park Street, London, SE1 9DY, GB
(740) Борко Бајалски, адвокат

(220) 15/01/2018

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

(442) 31/03/2018

(540)

(731) WORLD-WIDE SIRES, LTD.
11740 U.S. Rt. 42 Plain City, Ohio 43064, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)
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(591) црвена, бела

(540)

(531) 27.05.01;27.05.12
(551) индивидуална
(510, 511)

SABESP

кл. 35 услуги за рекпамирање и промоција;
услуги за односи со јавност; услуги за

(551) индивидуална
(510, 511)

истражување на пазарот; организирање на
настани за комерцијални рекпамни цели;

кл. 5 фармацевтски препарати

услуги за рекламирање и промоција и

(210) TM 2018/38

информативни услуги поврзани со нив; сите
достапни он-лајн преку компјутерска база

(442) 31/03/2018
(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA

на податоци или на интернет; услуги за
набавка за други (купување на добра и

PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH
PROIZVODA OBRENOVAC

услуги за други) во класа 35; консултантски
услуги
за
бизнис
менаџмент
и

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS

(220) 18/01/2018

организирање, услуги за бизнис консалтинг

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

и бизнис информации, сите поврзани со
претходнонаведените
услуги

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

кл. 41 организирање и договарање на
забавни, социјални (друштвени) и спортски

(540)

настани; услуги за набавка на билети за
забавни, социјални (друштвени) и спортски
настани
кл. 42 консултантски и дизајнерски услуги;
дизајнирање на брошури, разгледници,
пратки, материјали за продажба, графика
за излози и ентериери и други промотивни
материјали; дизајнирање на пакети; услуги
за истражување и развој; услуги за дизајн;
но не вкпучувајќи дизајн на купони, ваучери
за подароци, безбедносни ситеми против
измама, и облека
(210) TM 2018/37

(220) 18/01/2018

BOLBON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2018/39

(220) 22/01/2018
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за производство трговија
и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО
експорт-импорт Скопје
ТИРЗ Скопје 1, парцела 17 п.фах 8,
Скопје, MK
(540)

(442) 31/03/2018
(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH
PROIZVODA OBRENOVAC
Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

Пријави на трговски марки

(591) светло зелена и светло сина
(531) 26.13.25;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
медицинска

и

ветеринарни

хигиенски
производи
за
употреба;
диететски
253 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување
штетници;
фунгициди,
хербициди
(210) TM 2018/40

DONIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

29

желеа,

џемови,

компоти;

конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје
и
зеленчук
кл. 30
кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

(220) 22/01/2018

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за производство трговија
и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО
експорт-импорт Скопје

производи од жита, леб, производи од тесто
и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз; локум; алва;
бонбони;
колачиња;
чајни
колачиња;

ТИРЗ Скопје 1, парцела 17 п.фах 8,
Скопје, MK

бисквити; брускети; погачици; зелник; крем;
смрзнати
производи
од
тесто

(540)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи, услуги при увоз-извоз и трговија на
големо и мало со желеа, џемови, компоти;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено

(591) светло зелена и светло сина
(531) 26.13.25;27.05.02

овошје и зеленчук; кафе, чај, какао, шеќер,
ориз, тапиока, саго, замена за кафе;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

производи;
медицинска

и

ветеринарни

хигиенски
производи
за
употреба;
диететски

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони

средства;

уништување
хербициди

штетници;

(210) TM 2018/44

препарати

за

фунгициди,

брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење,
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз; локум; алва; бонбони;
колачиња; чајни колачиња; бисквити;
брускети; погачици; зелник; крем; смрзнати
производи од тесто
(210) TM 2018/47

(220) 24/01/2018

(442) 31/03/2018
(731) Sun Pharma Global FZE
(220) 23/01/2018

(442) 31/03/2018
(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб,, 2310, Виница,
Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304,
SAIF Zone, Sharjah, AE
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

ILUMETRI
(551) индивидуална
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(510, 511)

кл. 25

кл. 5 Фармацевтски препарати за третман

Женски маички/поткошули; Кимона; Маици

и спречување на болести и нарушувања на
автоимуниот
систем;
Фармацевтски

со кратки ракави; Лигавчиња што не се од
хартија; Кратки чорапи; Маски за спиење;

препарати за третирање и спречување на
инфламаторни заболувања; Фармацевтски

Престилки
[облека]
кл. 40 Доработка на текстил; Доработка на

препарати за употреба во дерматологија;
Фармацевтски препарати за третман на

хартија; Кројачки услуги; Обработка на
текстил

кожни

кл. 42

болести

и

нарушувања;

Бањарки; Горна облека [наметки];

Графички дизајн; Дизајнирање

Фармацевтски препарати за третман на
псоријаза; Фармацевтски препарати за

[индустриски дизајн]; Дизајнирање облека;
Компјутерско програмирање; Креирање и

лекување на имунолошки заболувања и
нарушувања; Фармацевтски препарати за

одржување веб [интернет] страници за
други; Услуги за дизајн на амбалажи

третман
на
гастроинтестинални
заболувања и нарушувања

(210) TM 2018/49

(220) 25/01/2018
(442) 31/03/2018

(210) TM 2018/48

(220) 25/01/2018
(442) 31/03/2018

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги СИМПЛ ПУНКТ ДООЕЛ увоз-

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

извоз Скопје
ул. Максим Горки бр. 17/2 - приземје,

(540)

Скопје, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)
(591) бела, светло и темно жолта, црвена,

(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
21
Ракавици
за
рерна
кл. 24
Крпи од текстил; Материјали

сина, кафена
(531) 08.01.09;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чајни колачиња со ванила и прелив
од какао

(текстилни
материјали);
Навлаки
за
перници; Навлаки [неврзани] за мебел;

(210) TM 2018/50

Памучни ткаенини; Платна [постелнина];
Подлоги од ткаенини за преоблекување

(731) Фонд за иновации и технолошки

бебиња; Подметки за маса од текстил;
Постелнина;
Прекривки
за
перници;
Украсни навлаки за перници; Чаршафи за
кревети [текстил]; Чаршафи и постелнина
за
домаќинство
Пријави на трговски марки

(220) 25/01/2018
(442) 31/03/2018

развој
бул.„ Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)
255 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

и податоци, програмирање компјутерски
системи, истражувачки услуги
(210) TM 2018/51

(442) 31/03/2018
(731) Фонд за иновации и технолошки

(591) зелена, портокалова и црна
(531) 13.01.06;27.05.24

развој
бул.„ Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

36

(220) 25/01/2018

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

Инвестициони

фондови,

финансирање на проекти, обезбедување
фондови за развој на нови технологии

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

кл. 41
Образовни услуги, обука,
истражување во областа на образованието
кл. 42
Научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со нив,

(591) зелена, сина, црна и бела

изработка

и

на

компјутерски

софтвер,
податоци,

електронско
изработка на

зачувување
компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

развој

програми,
компјутерско
програмирање,
софтвер како услуга [ЅааЅ], платформа
како услуга (РааЅ), алатки за пребарување
за интернет; анализа на компјутерски
системи;

изнајмување

веб

изнајмување
компјутерски
изработка на компјутерски

сервери;
програми,
програми,

инсталирање на компјутерски програми,
компјутерски бази на податоци, компјутери,
компјутерски
компјутерски
програми

програми
програми),

(изработка

на

(изнајмување
компјутерски
компјутерски

програми),
компјутерски
програми
(инсталирање на компјутерски програми),
компјутерски
компјутерски

програми (одржување на
програми),
компјутерски

програми (осовременување на компјутерски
програми),
(умножување
компјутерски
компјутерски

компјутерски
компјутерски

програми
програми),

(531) 27.05.02;27.05.12

кл. 35
Рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
истражување,
водење

консултирање,

помош во
бизнис

кл.

Инвестициони

фондови,

36

финансирање на проекти, обезбедување
фондови за развој на нови технологии
кл. 42 Научни истражувања поврзани со
екологија, истражувања во областа на
екологијата, услуги поврзани со контрола
на загадување
(210) TM 2018/52

(731) Фонд за иновации и технолошки
развој
бул.„ Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

програми (советување за
програми),
компјутерско

#ОброкЗаСите

програмирање, конверзија на податоци од
физички на електронски носачи, програми,

(551) индивидуална

сервери, размена на компјутерски програми

(510, 511)
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кл.

36
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Инвестициони

фондови,

Скопје, MK and ул. Козле бр.19 Б,

финансирање на проекти, обезбедување

Карпош, 1000, Скопје, MK

фондови за развој на нови технологии
кл. 42
Научни и технолошки услуги и

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

истражувања и планирање поврзано со нив,
изработка и развој на компјутерски

(540)

софтвер,
податоци,

електронско
изработка на

програми,

компјутерско

зачувување
компјутерски
програмирање,

софтвер како услуга [ЅааЅ], платформа
како услуга (РааЅ), алатки за пребарување
за интернет; анализа на компјутерски
системи;
изнајмување
веб
сервери;
изнајмување
компјутерски
изработка на компјутерски

програми,
програми,

инсталирање на компјутерски програми,
компјутерски бази на податоци, компјутери,
компјутерски
програми
(изнајмување
компјутерски
програми),
програми (изработка на

компјутерски
компјутерски

програми),
компјутерски
програми
(инсталирање на компјутерски програми),
компјутерски

програми

(одржување

на

компјутерски
програми),
компјутерски
програми (осовременување на компјутерски
програми),
(умножување
компјутерски
компјутерски

компјутерски
компјутерски

програми
програми),

програми (советување за
програми),
компјутерско

програмирање, конверзија на податоци од
физички на електронски носачи, програми,
сервери, размена на компјутерски програми
и податоци, програмирање компјутерски
системи
кл. 43 Услуги за обезбедување храна и
пијалоци
(210) TM 2018/53

(220) 26/01/2018
(442) 31/03/2018

(731) Младенова Билјана; Младенова
Ивана and Младенова Ана
ул. Козле бр.19 Б, Карпош, 1000, Скопје,
MK; ул. Козле бр.19 Б, Карпош, 1000,

Пријави на трговски марки

(591) црвена, бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
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 оптички кабли, пренесување
слики и пораки со помош на компјутери
кл. 41 обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се
данлодираат,

објавување

текстови

/со

исклучок на рекламни текстови/, Он-лајн
публикување на електронски книги и
списанија, Он-лајн списанија /блогови со
кориснички дефинирани содржини во
областите
на
социјални
коментари,
културни коментари и политички вести/;
услуги

за

електронско

издаваштво

/објавување на дигитални медиуми во
форма на електронски списанија преку
глобални компјутерски
мрежи
во
областа
коментари,
културните
политичките вести/

и комуникациски
на
социјалните
коментари

и
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(210) TM 2018/54

(220) 29/01/2018

големо

(442) 31/03/2018

производи

на

цигари,

тутун

и

тутунски

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги БАНИАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ

(210) TM 2018/61

ГРУП ДОО Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 38/1-5, Скопје, MK

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за производство, трговија

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје

и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП
ДОО Скопје

(540)

бул. Кочо Рацин бр. 38/1-5, Скопје, MK

(220) 02/02/2018

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, црвена

(531) 27.05.15

(531) 18.03.01;27.05.12
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 34
кл. 35

цигари, тутун, тутунски производи
услуги при продажба, на мало и

големо
на
производи

цигари,

тутун,

тутунски

(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи
кл. 35
големо

услуги при продажба на мало и
на цигари, тутун и тутунски

производи
(210) TM 2018/63

(210) TM 2018/60

(220) 02/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП
ДОО Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 38/1-5, Скопје, MK
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје

(220) 02/02/2018

(442) 31/03/2018
(731) ДИГИТАЛ ОРИНЏ ДОО Скопје
бул. Партизански одреди бр. 15А/2/2,
Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(540)

(531) 27.05.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи
кл. 35

услуги при продажба на мало и

(591) бела, црна, портокалова, зелена
(531) 05.07.11;25.01.19;27.05.25
(551) индивидуална
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кои

(510, 511)
кл. 35

содржат

никотин

за

инхалација;

маркетинг, дигитален маркетинг,

раствори со течен никотин за електронски

маркетинг на социјалните медиуми, дизајн
на рекламен материјал, услуги при

цигари; артикли за пушачи, хартија за
цигари, туби за цигари, филтери за цигари,

продажба на големо и мало со дизајн на
веб страници и мобилни апликации

конзерви за тутун, кутии за цигари,
пепелници, лулиња, џебни машинки за

кл. 41 дизајнерски услуги што не се за
рекламни цели

мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2018/65

(210) TM 2018/64

(220) 02/02/2018
(442) 31/03/2018

(220) 02/02/2018

(442) 31/03/2018
(731) Philip Morris Brands Sàrl

(731) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

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

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(540)

(591) темно виолетова, виолетова, светло
(591) темно виолетова, виолетова, светло
виолетова, розева, црвена, портокалова,

виолетова, розева, црвена, портокалова,
жолта, светло зелена, зелена, темно сина,

жолта, светло зелена, зелена, темно сина,
црна, сива, бела

црна, сива, бела
(531) 25.01.19;26.04.16;26.04.18

(531) 25.01.19;26.04.16;26.04.17;26.04.18
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 34

(510, 511)
кл. 34
тутун, преработен или сиров;

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

тутун (кои не се користат во медицински
цели); електронски цигари; производи од

тутун (кои не се користат во медицински

тутун за загревање; електронски уреди и

цели); електронски цигари; производи од
тутун за загревање; електронски уреди и

нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на аеросоли

нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на аеросоли

кои содржат никотин за инхалација;
раствори со течен никотин за електронски
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цигари; артикли за пушачи, хартија за

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

цигари, туби за цигари, филтери за цигари,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

конзерви за тутун, кутии за цигари,
пепелници, лулиња, џебни машинки за

(540)

мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2018/68

(220) 15/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за трговија и услуги
ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ
Скопје
бул. Туристичка 77 А, 6000, Охрид, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

(531) 01.15.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
течност за сопирачки;течност за
хидраулични кола;стврднувачки агенси за
метали;хидраулични
течности;антифриз;дестилирана
вода;детергенти за употреба во производни
процеси
кл. 4 индустриска маст; индустриско масло;
лубриканти; маст за подмачкување; масло

(591) златна, бела

за

(531) 01.15.05;26.03.02;27.05.17

текстилно масло; масло од репка за
индустриски цели; течности за сечење;

(551) индивидуална
(510, 511)

подмачкување;

моторно

масла за расклопување (градежништво)

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(210) TM 2018/70

канцелариски
работи
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(731) United Biscuits (UK) Limited

пијалаци;

масло;

привремено

сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги
за заштита на имот и лица; лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на потребите
на поединците

(220) 05/02/2018
(442) 31/03/2018

Hayes Park, Hayes End Road, Hayes,
Middlesex, UB4 8EE, GB
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2018/69

(220) 05/02/2018

(442) 31/03/2018
(731) ORE investiranje in upravljanje naložb
d.o.o.
Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI
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(210) TM 2018/73

(220) 07/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) British American Tobacco (Brands)
Limited
Globe House, 1 Water Street, London
WC2R 3LA , GB
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
(591) светло сина, темно сина и бела
(531) 26.01.18;27.05.24
(551) индивидуална

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 бисквити, солени/зачинети бисквити,

(551) индивидуална
(510, 511)

крекери
(210) TM 2018/71

NEOSTIKS

(220) 05/02/2018

(442) 31/03/2018
(731) United Biscuits (UK) Limited
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes,
Middlesex, UB4 8EE, GB

кл. 34
тутун, сиров или преработен;
производи од тутун; замени за тутун (не се
за медицински цели); сите со цел да бидат
загревани но не и горени; артикли за
пушачи; електронски направи и нивните

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

делови со цел за загревање на тутун

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(210) TM 2018/79

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 07/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) STRIPE, INC.
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
185 Berry Street, Suite 550, San Francisco,
California 94107, US

(591) темно сина, бела, темно портокалова

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

и портокалова
(531) 27.05.11

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 леб, бисквити, бисквити покриени со

STRIPE

чоколадо; колач; слатки и тврд бисквит од
брашно (shortbread); чоколадо, чоколадо и

(551) индивидуална

слаткарски
производи;
подготовки
направени од брашно од компир/пченка и

(510, 511)
кл. 35 деловно советување и услуги на

од житарки; ужинки (snack foods)

информирање; услуги на развој на нови
деловни потфати и советувања при
основање; услуги на деловен развој, имено,
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обезбедување на почетна подршка при

услуги, имено, поврзување со потенцијални

деловно управување за други; препораки во

приватни инвеститори со претприемачи на

областа на бизнис; препораки во област на
сметководство; книговодствени услуги за

кои
им
е
потребно
финансирање;
советодавни услуги кои се однесуваат на

електронски пренос на средства; собирање
и анализа на метрички податоци за

деловна организација, деловно планирање
и деловно управување и оперативно

квалитет за
електронски

работење;
советодавни
услуги
за
подготовка и изведување на комерцијални

потреби на работење на
продавачи;
управување,

фактурирање и усогласување на сметки во

трансакции;

име на други; обезбедување на деловни
информации, имено, статистички податоци

податоци;
услуги
на
деловна
администрација за обработка на продажба

обезбедени онлајн од компјутерски бази на
податоци или интернет; обезбедување на

преку интернет; управување со деловни
информации; собирање, систематизација,

статистички податоци во деловни или
комерцијални цели; услуги на чување на

составување и анализа на деловни
податоци и информации складирани во

финансиски податоци за употреба при

компјутерски

управување
платежни

врска со
наплата;

обезбедување на помош во управување со
деловни
активности;
услуги
на

фактурирање;
услуги на
планирање,
советување, информирање и консултантски

обезбедување
на
комерцијални
информации преку интернет; услуги на

услуги во врска со данок и оданочување;
советување и информирање во врска со

пријавување
на
данок
кл. 36 трговски услуги, имено, услуги на

сметководство;

препораки;

обработка на платежни трансакции; услуги

промовирање на банкарски услуги за други
преку дистрибуција на печатен и аудио-

на проверка на плаќања и парични
средства; проверка на кредитни картички;

визуелен промотивен материјал, и преку
давање на совети за промоција на

услуги на обработка на плаќања на данок
онлајн и во реално време, финансиско

продажба; деловно вмрежување; деловно
планирање; организирање на деловни

управување со плаќање на данок, и услуги
на финансиско анализирање на плаќање на

конвенции;

регулаторни

данок; услуги на менувачници; услуги на

поднесоци, имено, помагање на други во
подготовка и поднесување на пријави за

пренос на валута; финансиски услуги,
имено, обезбедување на услуги на размена

субвенции за мали претпријатија пред
владини регулаторни тела; обезбедување

на странски валути по пат на интернет и
интранет системи; финансиски услуги,

на препораки за
овозможување на

имено, обезбедување на услуги на
електронски пренос на виртуелни валути

со ризици во
трансакции;

адвокатски

управување

со

осигурителни агенти;
групно купување на

анализирање

бази

на

деловни

податоци;

банкарски услуги; управување со програми

преку

за групно купување на попусти, имено,
преговарање за услови на договор со

електронски пренос на парични средства;
обезбедување на услуги на електронска

давателите на услуги на банкарство,
осигурување, деловни и правни услуги

обработка на електронски
парични
средства,
АКК

поради остварување на групни попусти на
купување на услуги за други; деловни

клириншка
куќа),
кредитни
картички,
дебитни картички, електронски чекови и
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електронски плаќања; обезбедување на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

услуги на онлајн компјутерски бази на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

податоци во областа на финансиски
трансакции; финансиски анализи, имено,

(540)

собирање и анализирање на статистички
податоци и други извори на информации за
финансиски
информации

потреби;
и проценки;

управување

со

финансиски
обезбедување

финансиски
услуги на

финансиски

ризик;

трансакции,
на услуги на

имено,
сигурни

комерцијални трансакции и можности на
плаќање; консултантски и услуги на
информирање во врска со осигурување;
советување од областа на банкарството;
советување

од

областа

на

финансии;

обезбедување на онлајн информации кои
се однесуваат на финансиски, банкарски,
услуги на осигурување, и услуги на
вложувања; обезбедување на онлајн
финансиски информации од компјутерски
бази на податоци или од Интернет;
обезбедување на финансиски информации
во врска со кредитна способност на
претпријатија и поединци; обезбедување на
финансиски информации по пат на
електронски средства; финансиски услуги
обезбедени по пат на електронски
средства; услуги на плаќање по пат на
безжични телекомуникациски апарати и

(591) окер, црна, црвена и бела
(531) 25.01.19;26.11.06;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
месо, месни преработки,
конзервирано месо, месо во конзерви,
посолено месо, свинско месо, замрзнатосушено месо, подготвени производи од
месо,
кл. 35

желеа
од
месо
огласување; водење на работење;

управување

со

работи;

канцелариски

работи, услуги на увоз, извоз, лагерирање,
дистрибуција и трговија на големо и мало
со: месо, месни преработки, конзервирано
месо, месо во конзерви, посолено месо,
свинско месо, замрзнато-сушено месо,
подготвени производи од месо, желеа од
месо
кл. 40 преработка и конзервирање на месо,
замрзнување на месо, чадење месни
производи на буково дрво

уреди; обезбедување на услуги на
електронски пренос на виртуелни валути;

(210) TM 2018/81

спроведување на финансиски трансакции
онлајн

(731) Друштво за компјутерски услуги

(210) TM 2018/80

(220) 07/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) Друштво за производство, услуги и
трговија за вработување на инвалидни
лица ДИАДОРА ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово

(220) 08/02/2018
(442) 31/03/2018

БЛОКВЕРС ДОО
ул. Анкарска бр. 18/кат 1 Карпош, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул. Вараждинска бр. 3, Куманово, MK

Пријави на трговски марки
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

(510, 511)
кл. 35

дејности (помош во водењето на

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на
картотеки),
изложби

информатичките
(организирање

(591) црна, бела

изложби) во комерцијални или рекламни
цели, изнајмување рекламен простор,

(531) 26.02.07;26.04.10;27.05.15
(551) индивидуална

изнајмување

уреднички

апарати,

(510, 511)

изнајнување
рекламен
материјал,
изработка на такси, изводи од сметка

кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,
што
можат
да
се
преземат

(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување
со
работи;
оп-Ппе

објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/, организирање дејности

рекламирање по пат
мрежа;
обработка

(советување

кл.

42

на компјутерска
на
текстови

компјутерско

програмирање;

за

организирање

на

дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

изнајмување
умножување

компјутерски
компјутерски

програми;
програми;

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности,
проучување
на
пазарот

инсталирање
одржување

компјутерски
компјутерски

програми;
програми;

/маркетинг/,
рекламирање

проверка
по
пат

рекламирање

по

програмирање
советување за

компјутерски
компјутерски

системи;
програми;

изработка

компјутерски

програми;

на

осовременување
на
програми;
издавање

компјутерските
лиценци
за

компјутерски програми; производство на
софвер; софтвер како услуга [ЅааЅ]

пат

на
на
на

сметки,
радио,

телевизија,

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи),
статистичко
информирање,
телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

претплатници/,
ширење
рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

(210) TM 2018/82

(220) 08/02/2018
(442) 31/03/2018

кл. 38
слуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

лизинг

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

напојувања
и
системи;
услуги
на
електронска пошта; услуги на телевизиски

телекомуникациски

опреми,

пренос; обезбедување вести и информации
по пат на телефон, телевизија и глобална
(531) 27.05.10
(551) индивидуална
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комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
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Гласник Бр.3/2018

телевизија
мрежа;

и

31 Март 2018

глобална

обезбедување

комуникациска

телекомуникациски

услуги,

имено,

мултикориснички

безжичен пренос на звук и податоци;

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

телекомуникациски
услуги,
имено
обезбедување глас по пат на интернет

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

помеѓу
преносници
на
интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки

сериски врски кои ствараат главен премин

кл. 42

во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет,

страници, услуги на дизајнирање на web
страни,
работа
на
електронски

услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ),
услуги на дигитални мрежи на интегрирани

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги
на
дизајн
во
областа
на

услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

информативни технологии, компјутерско
програмирање,
телекомуникација,

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

комуникациски

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и

комуникации,
центри
на

услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на

комуникациски
мрежи;
обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

(хостинг), складирање и одржување на web
сајтови, web центри, електронска пошта,

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

електронски групи, лист сервери како и на

овозможување
поврзување на

телекомуникациско
интернет и на други

дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

услуги
(АСП),
имено,
хостирање
компјутерски софтверски апликации за

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

трети лица; услуги на автентификација во
областа на телекомуникација и мрежа;

услуги;

на

дизајн во областа на компјутеризирани

складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги,

комуникации
и
мрежи
наподатоци;
обезбедување на информации во областа

особено, обезбедување мрежен премин за
поврзување независни телекомуникациски

на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на

и компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

податоци

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(210) TM 2018/83

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за комуникациски услуги

центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

конференции
телефонски

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

обезбедување

услуги

и
конференции
на
податоци;
безжични

Пријави на трговски марки

услуги на хостирање на web

мрежи,
услуги на
податоци

компјутеризирани
менаџмент на
и
глобални

(220) 08/02/2018

265 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

напојувања

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

електронска пошта; услуги на телевизиски

(540)

пренос; обезбедување вести и информации
по пат на телефон, телевизија и глобална

(551) индивидуална
(510, 511)
дејности (помош во водењето на

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на
картотеки),
изложби

информатичките
(организирање

изложби) во комерцијални или рекламни
цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување

уреднички

апарати,

изнајнување
рекламен
материјал,
изработка на такси, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/, организирање дејности
(советување

за

организирање

на

дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности,
проучување
на
пазарот
/маркетинг/,
рекламирање

проверка
по
пат

рекламирање

по

пат

на
на
на

сметки,
радио,

телевизија,

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи),
статистичко
информирање,
телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

претплатници/,
ширење
рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци
кл. 38
слуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг

телекомуникациски
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системи;

услуги

на

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

(531) 27.05.10

кл. 35

и

опреми,

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; обезбедување мултикориснички
интерактивен

пристап

на

глобална

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет,
услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ),
услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;

обезбедување

услуги

на

телекомуникациски мрежни премини и
услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација
на гласот, податоци, видео и мултимедиа;
овозможување

телекомуникациско

поврзување на интернет и на други
компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
мултикориснички пристап

обезбедување
на безжична

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги;
обезбедување
услуги
на
складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги,
особено, обезбедување мрежен премин за
поврзување независни телекомуникациски
и компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,
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Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување

на

повиците;

услуги

на

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за комуникациски услуги

центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

конференции
телефонски

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и
конференции
на
податоци;
безжични

телекомуникациски
услуги,
имено,
безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски

услуги,

имено

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу
преносници
на
интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42
услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web
страни,
работа
на
електронски
информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги
на
дизајн
во
областа
на
информативни технологии, компјутерско
програмирање,
телекомуникација,
комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации,

услуги

центри
на
комуникациски

на

менаџмент

податоци
мрежи;

на

и
глобални
обезбедување

услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), складирање и одржување на web
сајтови, web центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери како и на
дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги
(АСП),
имено,
хостирање
компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во
областа на телекомуникација и мрежа;
дизајн во областа на компјутеризирани
комуникации

и

мрежи

наподатоци;

обезбедување на информации во областа
на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации
податоци

и

(210) TM 2018/84

услуги

на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

центри

на

(531) 27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки),
изложби
(организирање
изложби) во комерцијални или рекламни
цели, изнајмување рекламен
изнајмување
уреднички
изнајнување

рекламен

простор,
апарати,
материјал,

изработка на такси, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/, организирање дејности
(советување
за
организирање
на
дејностите),

плакатирање

/огласување/,

преписи
на
соопштенија,
промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности,
проучување
/маркетинг/,
проверка
рекламирање
рекламирање

на
на

пазарот
сметки,

по
пат
на
радио,
по пат на телевизија,

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи),
статистичко
информирање,
телефонско
одговарање
(служби
за
телефонско
одговарање/за
претплатници/,
ширење

отсутни
рекламен

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци
(220) 08/02/2018
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информативна технологија, имено, пренос

трети

на глас, податоци, слика, аудио, видео и

особено, обезбедување мрежен премин за

информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на

поврзување независни телекомуникациски
и компјутерски мрежи заради поделба на

лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг
телекомуникациски
опреми,

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

напојувања
и
системи;
услуги
на
електронска пошта; услуги на телевизиски

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на

пренос; обезбедување вести и информации

центрите за пораки во вид на телефонски

по пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска
мрежа;
обезбедување

говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции
и
конференции
на

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

телефонски
податоци;
телекомуникациски
услуги,

мрежа; обезбедување мултикориснички
интерактивен
пристап
на
глобална

безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски
услуги,
имено

комуникациска мрежа; пренос и емитирање

обезбедување глас по пат на интернет

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

помеѓу
преносници
на
интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки

сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио

кл. 42
услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web

телеконференции

страни,

по

пат

на

интернет,

лица;

телекомуникациски

работа

на

услуги,

безжични
имено,

електронски

услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ),
услуги на дигитални мрежи на интегрирани

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги
на
дизајн
во
областа
на

услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

информативни технологии, компјутерско
програмирање,
телекомуникација,

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на

телекомуникациски

центри

мрежни

премини

и

на

податоци

и

глобални

услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на

комуникациски
мрежи;
обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

(хостинг), складирање и одржување на web
сајтови, web центри, електронска пошта,

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско

електронски групи, лист сервери како и на
дигитална содржина и податоци на трети

поврзување

други

лица; услуги на провајдери на апликативни

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

услуги
(АСП),
имено,
хостирање
компјутерски софтверски апликации за

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

трети лица; услуги на автентификација во
областа на телекомуникација и мрежа;

услуги;
обезбедување
услуги
на
складирање на електронски податоци за

дизајн во областа на компјутеризирани
комуникации
и
мрежи
наподатоци;
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обезбедување на информации во областа

телефонско

на мрежни услуги на компјутеризирани

телефонско

комуникации
податоци

претплатници/,
ширење
рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени

и

услуги

(210) TM 2018/85

на

центри

на

(220) 08/02/2018

одговарање

(служби

одговарање/за

за

отсутни

примероци
кл. 38
слуги на телекомуникација и

(442) 31/03/2018
(731) Друштво за комуникациски услуги

информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

информации по пат на телефон, телевизија

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;

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

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи;
услуги
на

(540)

електронска пошта; услуги на телевизиски
пренос; обезбедување вести и информации
по пат на телефон, телевизија и глобална

(531) 27.05.10
(551) индивидуална

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; обезбедување мултикориснички

дејностите), демонстрација на производи,

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

на сите видови аудио и видео програми по

картотеки),
изложби
(организирање
изложби) во комерцијални или рекламни

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

цели, изнајмување рекламен
изнајмување
уреднички

простор,
апарати,

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин

материјал,

во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет,

изнајнување

рекламен

изработка на такси, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), јавно

услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ),

мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување

услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на

/рекламирање/, организирање дејности
(советување
за
организирање
на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

дејностите),

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и

плакатирање

/огласување/,

преписи
на
соопштенија,
промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности,
проучување
/маркетинг/,
проверка
рекламирање
рекламирање

на
на

пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

по
пат
на
радио,
по пат на телевизија,

електронски податоци; услуги на комутација
на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи),

услуги на поврзување со протокол на

пазарот
сметки,

статистичко

информирање,

Пријави на трговски марки
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компјутеризирани комуникации, податоци и

услуги

безжична

компјутерски

мрежа;

обезбедување

(АСП),

имено,

софтверски

хостирање
апликации

за

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

трети лица; услуги на автентификација во
областа на телекомуникација и мрежа;

услуги;
обезбедување
услуги
на
складирање на електронски податоци за

дизајн во областа на компјутеризирани
комуникации
и
мрежи
наподатоци;

трети лица; телекомуникациски услуги,
особено, обезбедување мрежен премин за

обезбедување на информации во областа
на мрежни услуги на компјутеризирани

поврзување независни телекомуникациски

комуникации

и компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

податоци

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

(210) TM 2018/88

насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски

(731) Трговско друштво Интернационал
фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ

говорни пораки; услуги на видео и аудио

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK

конференции
телефонски

(540)

и
конференции
на
податоци;
безжични

и

услуги

на

центри

на

(220) 09/02/2018
(442) 31/03/2018

телекомуникациски
услуги,
имено,
безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски
услуги,
имено
обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу
преносници
на
интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42
услуги на хостирање на web

(591) бела, (светла и темно) црвена,
(светла и темно) сина, црна,(светла и
темно) зелена, портокалова, окер, жолта,
(светла и темно) розева, виолетова

страници, услуги на дизајнирање на web
страни,
работа
на
електронски

(531) 03.04.02;03.04.11;08.03.08;25.01.19
(551) индивидуална

информациски мрежи; консалтинг услуги и

(510, 511)
кл. 29
млеко и млечни производи -

услуги
на
дизајн
во
областа
на
информативни технологии, компјутерско
програмирање,
телекомуникација,
комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации,
центри
на
комуникациски

услуги на
податоци
мрежи;

менаџмент на
и
глобални
обезбедување

услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), складирање и одржување на web
сајтови, web центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери како и на

производи
од
млеко
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо
(210) TM 2018/89

(220) 09/02/2018

(442) 31/03/2018
(731) Трговско друштво Интернационал
фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK
(540)

дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
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(442) 31/03/2018
(731) Друштво за туризам, трговија и
услуги ВИКТОРИ ТРАВЕЛ ДОО Штип
ул. Кирил и Методи бр. 26, 2000, Штип,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, (светла и темно) црвена,
(светла и темно) сина, црна,(светла и
темно) зелена, портокалова, окер, жолта,
(светла и темно) розева, виолетова
(531) 03.04.02;03.04.11;08.03.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
млеко и млечни производи производи
од
млеко
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо
(210) TM 2018/94

(591) сина, светлосина, бела
(531) 26.01.18

(220) 09/02/2018

(551) индивидуална

(442) 31/03/2018
(731) Arysta LifeScience

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; организирање

Route d'Artix - BP 80 64150 Nogueres, FR
(740) Друштво за застапување од областа

патувања;
организирање
придружување
патници;

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

крстарења;
превезување

патници; резервации за превоз; резервации
за патувања; разгледувања на културни
знаменитости

и

обиколку

(туризам);

информирање
за
превоз
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

(551) индивидуална

спортски
и
културни
активности;
насочување (професионално насочување),

(510, 511)
кл. 5
дезинфекциони

конгреси,
академии,
водење колоквиуми;

MALVIN

производи

за

употреба во земјоделство, хортикултура и
дом и градина; хербициди, фунгициди,

организирање
организирање

и
и

водење концерти; семинари (организирање

биолошки

и водење семинари); услуги на клубови
(забава и образование); организирање шоу

средства за примена во биоконтрола, и
препарати за уништување штетници, секое

програми;
организирање
спортски
натпревари; паркови (забавни паркови);

за употреба во земјоделство, хортикултура,
шумарство, нега на тревници и декоративни

фотографски
билети

билки, и/или дом и градина

кл. 43

(210) TM 2018/95

сместување
сместување

инсектициди,

пестициди,

(220) 12/02/2018

Пријави на трговски марки

репортажи;

продавање
(забава)

привремено сместување; бироа за
(хотели
и
агенции);
(изнајмување за времено

271 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

сместување); резервирање за сместувања;

гуми;внатрешгас

резервирање

возила;внатрешни

пансиони;

летувалишта;

гуми

за

гуми

тркала

на

гуми

за

за

резервирање хотели; хотели; изнајмување
простории за состаноци; изнајмување за

возила;мрежи
за
багаж
возила;пневматски
гуми;опрема

времено сместување

поправка на внатрешни гуми. бандажи за
тркала на возила;покривки на седла за

(210) TM 2018/96

за
за

велосипеди;покривки
на
седла
за
мотоцикли;сигурносни појаси за седишта на

(220) 12/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ

возила;сопирачки

сегменти

за

увоз-извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

возила;аморгизери за возила;носачи
скии
за
автомобили;шилци

(540)

гуми;крампони за гуми;гуми за возила;тврди
гуми за тркала за возила;шарки на

за
за

вулканизирани гуми;гасеници за возила
(транспортни траки);гасеници за возила

ROSSO
(551) индивидуална

(тракторски);пневматици

(510, 511)
кл. 5
препарати

гума
за
велосипеди;пневматици
без
внатрешна гума за моторцикли, вентили за

штетници,
инсектициди

за

уништување

хербициди,

на

фунгициди,

(220) 13/02/2018
(442) 31/03/2018

внатрешна

гуми на возила;гуми за тркала на возила
(210) TM 2018/100

(210) TM 2018/99

без

(220) 14/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) Трговско друштво за производство

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu,

промет и услуги ЗП - ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

Seoul, KR
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ул. Алберт Ајнштајн бр. 8, 1000, Скопје,
MK

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

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

(540)

(540)
(591) портокалова и црна
(531) 03.07.24;27.05.09;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, бела
(531) 09.05.12;27.05.11
(551) индивидуална

автомобилски гуми;велосипедски

(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на големо и на

гуми; надворешни обвивки за пневматски
гуми;заштитни навлаки за тркала;гуми за

мало на: актовки, ранци, торби за кампери,
торби за алпинисти, спортски торби, торби

мотоцикли;лепливи гумени парчиња за
поправка на внатрепши гуми;внатрешни

за патување, кожени ремени, портмонеа,

кл. 12

гуми за велосипеди;внатрешни гуми за
мотоцикли;внатрешни гуми за пневматски
272 | С т р а н а

женски чанти, кожени кутии, прекривачи од
кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи,
вратоврски,

чизми,

спортски

обувки,
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сандали, облека од имитација на кожа,
облека од кожа, палта, јакни, фустани,
ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки,
долна облека, пуловери, кошули, шамии,
шалови,
џемпери,

пантолони,
костуми,
елеци,
чорапи, виљушки за маса,

лажици, ножеви, прибор за јадење,
биберници, соларници, бокалчиња, вазни,
чинии, шишиња, шољи, стакпени чаши за
пиење, стаклени садови, чајници, тави,
тенџериња, термоси, украсни статуетки од
порцелан теракота или стакпо, саксии за
цвеќе, сервиси за јадење со искпучок на
ножеви виљушки и лажици, сервиси за
кафе, сервиси за чај, производи од кристал
(стакпарија),

предмети

од

порцелан,

(531) 01.15.09;25.01.19;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за лична нега, имено,
препарати за чистење на кожата и телото;
бар сапун; течен сапун за раце; гелови за
туширање и креми; гел за туширање;

прибори за употреба во домаќинствата

препарати за нега на коса; дезодоранси,

(210) TM 2018/102

антиперспиранти и спрејови за под пазуви
за лична употреба; навлажнувачи, лосиони

(220) 15/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

AZOMEX

и креми за телото и кожата; талк пудра;
препарати
за
бричење;
козметички
препарати за сончање и препарати за
заштита на кожата од ефектите на сонцето;
марамчиња импрегнирани со раствор за
чистење
(210) TM 2018/115

(220) 16/02/2018
(442) 31/03/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

кл. 5 фармацевтски производи

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,

(210) TM 2018/104

ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа

(220) 15/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) Colgate-Palmolive Company, a

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Delaware corporation
300 Park Avenue New York, 10022 New

ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје

York, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Република Македонија

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(540)

(540)
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КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(531) 27.05.08;27.05.17
(591) жолта, портокалова, црвена, црна и
бела
(531) 25.01.19;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 управување со згради (услуги во
врска со недвижности); изнајмување или
закуп на згради; изнајмување на згради;

кл. 30 бисквити, чоколади, торти, крекари,
наполитанки, слатки, пити, сладолед,
десерт со мраз, овошен сок и шеќер
(210) TM 2018/121

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 19/02/2018
(442) 31/03/2018

лизинг на канцелариски простор; издавање
на деловен простор (недвижности); давање
на информации кои се однесуваат на
изнајмување на згради; изнајмување на
индустриски
простор;
вложување
во
недвижности; услуги на управување со

(731) IP For ALL OOD

недвижности кои се однесуваат на трговски

M.K. Vidisnki No. 8, office 6, 1164, Sofia,

центри; услуги на продажба на трговски
центри; изнајмување на трговски центри;

BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

UPLA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производи направени од овие материјали,
што не се вклучени во другите класи; кожа,
делови од животинска кожа; торби и
куфери; чадори, сонцебрани и стапови за
одење; камшици, узди и сарачки производи
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2018/129

(220) 21/02/2018

(442) 31/03/2018
(731) Hankook Tire Co., Ltd
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong),
Gangnam-gu, Seoul, KR
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
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изнајмување
на
деловни
агенции
или
брокерски

простории;
услуги
за

изнајмување
управување

на
згради;
услуги
со недвижности кои

однесуваат

на

комерцијални

на
се

згради

кл. 42 услуги на истражување на гуми;
техничко
испитување
(преглед)
на
автомобилски гуми; техничко испитување
(преглед) на возила; преглед (испитување)
на моторни возила пред транспорт (за
проверка
на
исправност);
техничко
испитување (инспекција) на моторни возила
(за проверка на исправност); тестирање на
исправност на возила; технички совети во
врска со производство на гуми; услуги на
анализа на гуми (инспекција); услуги на
дизајнирање на деловни простории за
трговија
со
гуми;
тестирање
на
автомобилски

тркала;

тестирање

на

автомобилски гуми; истражување и развој
на производи; тестирање на квалитет на
производи; анализа на развој на производи;
оценување на развој на производи;
Пријави на трговски марки
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тестирање на безбедност на производи;

исправност на возила; технички совети во

процена на производи

врска со производство на гуми; услуги на

(210) TM 2018/130

анализа на гуми (инспекција); услуги на
дизајнирање на деловни простории за

(220) 21/02/2018

(442) 31/03/2018
(731) Hankook Tire Co., Ltd

трговија
со
автомобилски

гуми;
тркала;

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong),
Gangnam-gu, Seoul, KR

автомобилски гуми; истражување и развој
на производи; тестирање на квалитет на

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

производи; анализа на развој на производи;

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

оценување на развој на производи;
тестирање на безбедност на производи;

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

процена на производи
(210) TM 2018/147

тестирање
тестирање

на
на

(220) 23/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) Родиќ Никола and Стилиновиќ

(531) 27.05.08;27.05.17

Стјепан
бул. Илинден бр. 81-8, Скопје, MK and ул.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 управување со згради (услуги во
врска со недвижности); изнајмување или
закуп на згради; изнајмување на згради;
лизинг на канцелариски простор; издавање
на деловен простор (недвижности); давање

Јани Лукровски бр. 12/1-27, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на информации кои се однесуваат на
изнајмување на згради; изнајмување на
индустриски
простор;
вложување
во
недвижности; услуги на управување со
недвижности кои се однесуваат на трговски
центри; услуги на продажба на трговски
центри; изнајмување на трговски центри;
изнајмување
на
деловни
агенции
или
брокерски

простории;
услуги
за

изнајмување

услуги

на

згради;

на

(531) 07.03.11;27.01.01;27.01.06
(551) индивидуална

недвижности кои се
комерцијални
згради

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи; маици, маици

кл. 42 услуги на истражување на гуми;
техничко
испитување
(преглед)
на

со кратки ракави, облека за спортисти,
спорт
(обувки
за
спорт)

автомобилски гуми; техничко испитување
(преглед) на возила; преглед (испитување)

кл. 35

управување
однесуваат

со
на

огласување, водење на работење,

на моторни возила пред транспорт (за

управување со работи, ширење на
рекламен материјал, водење спортска

проверка
на
исправност);
техничко
испитување (инспекција) на моторни возила

дејност (служби за давање совети за
водење на одделни дејности), дејности

(за проверка на исправност); тестирање на

(консултации за водење на дејностите),
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дејности

(професионални

демонстрација

консултации),

производи,

областа на образование спорт и забава,

оn-line

издавање на опрема за играње, натпревари

рекламирање по пат на компјутерска
мрежа, објавување рекламни текстови,

(организирање натпревари) /обука или
забава/, организирање и спроведување на

рекламирање
рекламирање

по
пат
на
радио,
по пат на телевизија,

едукативни форуми, практично обучување
/демонстрирање/, разговори (организирање

пропагандни дејности, проучување на
пазарот (маркетинг), објавување рекламни

и водење на разговори), разонода,
семинари
(организирање
и
водење

текстови, рекламни огласи (ширење на

семинари), симпозиуми (организирање и

рекламни
огласи),
демонстрација
на
производи, изнајмување рекламен простор,

водење на симпозиуми), слободно време
(услуги врзани за исполнување на

јавно мислење (испитување на јавното
мислење),
обработка
на
текстови,

слободното време), туторство, услуги на
спортски кампови, физичко образование

организирање дејности од областа на
спортот (советување за организирање на

(210) TM 2018/148

дејностите),

на

организирање

на

(220) 23/02/2018

изложби,

(442) 31/03/2018

плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице),
пропагандни

(731) Друштво за трговија и услуги АБ-К
ТРЕИД ДООЕЛ-СКОПЈЕ

дејности,
проучување на пазарот
(маркетинг), рекламни огласи (ширење на

ул. Вера Јоциќ бр. 16-а/1, Скопје, MK
(540)

рекламни огласи), водење на комерцијални
работи, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/,
изнајмување рекламен простор, односи со
јавност
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности, академии (обука), гимнастичка
обука, организирање спортски натпревари,
обезбедување спортска опрема, забавни

(591) црвена, светло сина, темно сина и
бела

паркови, педагошки истражувања од
областа на спортот, рекреација, услови за

(531) 03.09.04;06.01.02;25.01.19

рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање),
услуги
на
здравствени
клубови, изложби (организирање изложби)
во културни или воспитни цели, клубови
(услуги

на

клубови)

/забава/,

конгреси

(организирање
и
водење
конгреси),
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, образовни информации од
областа на спортот, социјален и емотивен
развој, образовни испитувања од областа
на спортот, услуги на забавувачи, услуги од
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
вода
минерална

(изворска

многу

ниско
вода)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со вода
(210) TM 2018/152

(220) 26/02/2018
(442) 31/03/2018

(731) Dastras Abdolhamid Ali
Al Buhairah, Dana Tower building, flat no.
1108 Sharjah, AE
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(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје

кл. 25

Агенција за интелектуална сопственост, ул.

обувки, скијачки чизми, копачки, обувки за

обувки, чевли, чизми, спортски

Љубица Георгиева бр. 6-б,
1000 Скопје,

фудбал, обувки за гимнастика, получизми
(кратки чизми), сандали, дрвени чевли

Република Македонија

(налани), сандали за капење, влечки за
капење.

(540)

кл. 35 услуги на продажба на големо и на
продажба на мало на: Кожа и имитација на
кожа и производите од нив што не се

(591) црна, сива, бела
(531) 05.03.14;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи; кожа од животни, куфери и
патни торби; актовки; ранци; кожени кутии
или кутии обложени со кожа; кожени украси
за мебел; рамки за женски чанти и женски
чанти;
кожени
ремени;
портмонеа;

опфатени со другите класи; кожа од
животни, куфери и патни торби; актовки;
ранци; кожени кутии или кутии обложени со
кожа; кожени украси за мебел; рамки за
женски чанти и женски чанти; кожени
ремени; портмонеа; перкривачи за мебел
од кожа; ученички торби; спортски торби,
обувки, чевли, чизми, спортски обувки,
скијачки чизми, копачки, обувки за фудбал,
обувки за гимнастика, получизми (кратки
чизми), сандали, дрвени чевли (налани),
сандали за капење, влечки за капење

перкривачи за мебел од кожа; ученички
торби;
спортски
торби
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510)

(210)

9

TM 2017/1190

21

TM 2018/0048

30

TM 2017/0419

1

TM 2017/0102

9

TM 2017/1191

23

TM 2017/1242

30

TM 2017/0426

1

TM 2017/1194

9

TM 2017/1198

24

TM 2017/0523

30

TM 2017/0914

1

TM 2018/0069

9

TM 2017/1237

24

TM 2017/1242

30

TM 2017/1085

3

TM 2017/0600

9

TM 2018/0001

24

TM 2018/0048

30

TM 2017/1104

3

TM 2017/1161

9

TM 2018/0007

25

TM 2017/0523

30

TM 2017/1107

3

TM 2017/1162

9

TM 2018/0008

25

TM 2017/1159

30

TM 2017/1160

3

TM 2017/1163

9

TM 2018/0081

25

TM 2017/1181

30

TM 2017/1169

3

TM 2018/0002

10

TM 2017/1170

25

TM 2017/1198

30

TM 2017/1182

3

TM 2018/0003

11

TM 2017/1202

25

TM 2018/0001

30

TM 2017/1219

3

TM 2018/0104

11

TM 2018/0007

25

TM 2018/0005

30

TM 2017/1238

4

TM 2017/0102

11

TM 2018/0008

25

TM 2018/0048

30

TM 2017/1240

4

TM 2018/0069

12

TM 2016/0748

25

TM 2018/0121

30

TM 2017/1241

5

TM 2009/0009

12

TM 2017/0102

25

TM 2018/0147

30

TM 2018/0044

5

TM 2015/0992

12

TM 2017/1255

25

TM 2018/0152

30

TM 2018/0049

5

TM 2016/0202

12

TM 2018/0023

26

TM 2017/1242

30

TM 2018/0070

5

TM 2017/0523

12

TM 2018/0024

28

TM 2015/0992

30

TM 2018/0071

5

TM 2017/1170

12

TM 2018/0099

28

TM 2017/1198

30

TM 2018/0115

5

TM 2017/1194

16

TM 2017/0102

28

TM 2018/0005

31

TM 2017/1219

5

TM 2018/0025

16

TM 2017/1164

29

TM 2017/0060

32

TM 2015/0941

5

TM 2018/0037

16

TM 2017/1190

29

TM 2017/0420

32

TM 2017/1104

5

TM 2018/0038

16

TM 2017/1191

29

TM 2017/0421

32

TM 2017/1105

5

TM 2018/0039

16

TM 2017/1198

29

TM 2017/1085

32

TM 2017/1244

5

TM 2018/0040

16

TM 2018/0001

29

TM 2017/1185

32

TM 2018/0148

5

TM 2018/0047

18

TM 2017/1181

29

TM 2017/1186

33

TM 2015/0941

5

TM 2018/0094

18

TM 2018/0001

29

TM 2017/1219

33

TM 2015/0942

5

TM 2018/0096

18

TM 2018/0121

29

TM 2017/1249

33

TM 2015/0943

5

TM 2018/0102

18

TM 2018/0152

29

TM 2018/0044

34

TM 2005/0322

9

TM 2015/0566

20

TM 2018/0001

29

TM 2018/0080

34

TM 2016/0730

9

TM 2016/0223

21

TM 2016/0888

29

TM 2018/0088

34

TM 2017/1157

9

TM 2017/0102

21

TM 2016/0889

29

TM 2018/0089

34

TM 2017/1180

9

TM 2017/1102

21

TM 2017/0600

30

TM 2016/0667

34

TM 2017/1187

9

TM 2017/1173

21

TM 2017/0914

30

TM 2017/0060

34

TM 2017/1188

9

TM 2017/1174

21

TM 2018/0001

30

TM 2017/0115

34

TM 2017/1189
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34

TM 2018/0054

35

TM 2018/0036

38

TM 2018/0001

42

TM 2017/1243

34

TM 2018/0060

35

TM 2018/0044

38

TM 2018/0053

42

TM 2018/0001

34

TM 2018/0061

35

TM 2018/0051

38

TM 2018/0082

42

TM 2018/0036

34

TM 2018/0064

35

TM 2018/0053

38

TM 2018/0083

42

TM 2018/0048

34

TM 2018/0065

35

TM 2018/0054

38

TM 2018/0084

42

TM 2018/0050

34

TM 2018/0073

35

TM 2018/0060

38

TM 2018/0085

42

TM 2018/0051

35

TM 2015/0941

35

TM 2018/0061

39

TM 2017/0102

42

TM 2018/0052

35

TM 2016/0206

35

TM 2018/0063

39

TM 2017/1102

42

TM 2018/0081

35

TM 2016/0223

35

TM 2018/0068

39

TM 2017/1169

42

TM 2018/0082

35

TM 2016/0667

35

TM 2018/0079

39

TM 2017/1190

42

TM 2018/0083

35

TM 2016/0730

35

TM 2018/0080

39

TM 2017/1191

42

TM 2018/0084

35

TM 2017/0419

35

TM 2018/0081

39

TM 2018/0095

42

TM 2018/0085

35

TM 2017/0420

35

TM 2018/0082

40

TM 2018/0004

42

TM 2018/0129

35

TM 2017/0421

35

TM 2018/0083

40

TM 2018/0048

42

TM 2018/0130

35

TM 2017/0523

35

TM 2018/0084

40

TM 2018/0080

43

TM 2017/1085

35

TM 2017/0947

35

TM 2018/0085

41

TM 2015/0566

43

TM 2017/1103

35

TM 2017/0948

35

TM 2018/0088

41

TM 2015/0992

43

TM 2017/1104

35

TM 2017/1102

35

TM 2018/0089

41

TM 2017/0947

43

TM 2017/1105

35

TM 2017/1103

35

TM 2018/0100

41

TM 2017/0948

43

TM 2017/1106

35

TM 2017/1105

35

TM 2018/0147

41

TM 2017/0960

43

TM 2017/1107

35

TM 2017/1159

35

TM 2018/0148

41

TM 2017/1173

43

TM 2018/0001

35

TM 2017/1160

35

TM 2018/0152

41

TM 2017/1174

43

TM 2018/0004

35

TM 2017/1161

36

TM 2016/0206

41

TM 2017/1176

43

TM 2018/0028

35

TM 2017/1162

36

TM 2016/0915

41

TM 2017/1178

43

TM 2018/0052

35

TM 2017/1163

36

TM 2017/1096

41

TM 2017/1190

43

TM 2018/0068

35

TM 2017/1164

36

TM 2017/1103

41

TM 2017/1191

43

TM 2018/0095

35

TM 2017/1168

36

TM 2017/1190

41

TM 2017/1198

44

TM 2017/1266

35

TM 2017/1169

36

TM 2017/1191

41

TM 2017/1266

45

TM 2016/0206

35

TM 2017/1173

36

TM 2018/0050

41

TM 2018/0001

45

TM 2016/0232

35

TM 2017/1174

36

TM 2018/0051

41

TM 2018/0036

45

TM 2016/0233

35

TM 2017/1176

36

TM 2018/0052

41

TM 2018/0050

45

TM 2016/0234

35

TM 2017/1178

36

TM 2018/0079

41

TM 2018/0053

45

TM 2016/0235

35

TM 2017/1181

36

TM 2018/0129

41

TM 2018/0063

45

TM 2017/0634

35

TM 2017/1182

36

TM 2018/0130

41

TM 2018/0095

45

TM 2017/1173

35

TM 2017/1190

37

TM 2017/0102

41

TM 2018/0147

45

TM 2017/1174

35

TM 2017/1191

37

TM 2017/0964

42

TM 2017/0947

45

TM 2018/0001

35

TM 2017/1202

37

TM 2017/1103

42

TM 2017/0948

45

TM 2018/0068

35

TM 2017/1245

37

TM 2017/1106

42

TM 2017/1102

35

TM 2017/1246

37

TM 2017/1202

42

TM 2017/1173

35

TM 2018/0001

37

TM 2017/1243

42

TM 2017/1174

35

TM 2018/0004

38

TM 2017/1190

42

TM 2017/1190

35

TM 2018/0005

38

TM 2017/1191

42

TM 2017/1191
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

3М Company

MK/T/ 2016/888

3М Company

MK/T/ 2016/889

Amazon Europe Core S.à.r.l.

MK/T/ 2017/1173

Amazon Europe Core S.à.r.l.

MK/T/ 2017/1174

Arysta LifeScience

MK/T/ 2018/94

BASF Agro B.V. Arnhem (NL)

MK/T/ 2017/1194

Biscuit and Food Products Manufacturing Company E. J. PAPADOPOULOS S.A.

MK/T/ 2017/115

BMJ INDUSTRIES FZ-LLC

MK/T/ 2017/1180

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2018/102

Brand Management Group Ltd

MK/T/ 2017/1085

British American Tobacco (Brands) Limited

MK/T/ 2018/73

Cainiao Smart Logistics Holding Limited

MK/T/ 2017/1190

Cainiao Smart Logistics Holding Limited

MK/T/ 2017/1191

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2018/104

Constantin Film-Holding GmbH

MK/T/ 2015/566

Dastras Abdolhamid Ali

MK/T/ 2018/152

Dunhill Tobacco of London Limited

MK/T/ 2017/1157

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MK/T/ 2018/115

Facebook, Inc

MK/T/ 2018/1

FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the

MK/T/ 2017/1255

State of Delaware
Fitbit, Inc.

MK/T/ 2017/1237

Gulbahar Tobacco International FZE

MK/T/ 2017/1187

Gulbahar Tobacco International FZE

MK/T/ 2017/1188

Gulbahar Tobacco International FZE

MK/T/ 2017/1189

Hankook Tire Co., Ltd

MK/T/ 2018/129

Hankook Tire Co., Ltd

MK/T/ 2018/130

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd

MK/T/ 2018/99

HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability company

MK/T/ 2016/223

I G L A Sh.p.k.

MK/T/ 2016/730

IP For ALL OOD

MK/T/ 2018/121

IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED

MK/T/ 2018/36

Mars, Incorporated a Delaware corporation

MK/T/ 2017/1240
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MEGA DISPOSABLES S.A.

MK/T/ 2017/1170

Monster Energy Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2017/1244

NOVARTIS AG

MK/T/ 2016/202

ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.

MK/T/ 2018/69

PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA

MK/T/ 2018/37

OBRENOVAC
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA

MK/T/ 2018/38

OBRENOVAC
Philip Morris Brands Sàrl

MK/T/ 2018/64

Philip Morris Brands Sàrl

MK/T/ 2018/65

Piquante Brands International (Pty) Ltd.

MK/T/ 2017/60

Procter & Gamble Business Services Canada Company

MK/T/ 2017/600

SCG Power Rangers LLC

MK/T/ 2017/1198

Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

MK/T/ 2017/426

STRIPE, INC.

MK/T/ 2018/79

a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware
Sun Pharma Global FZE

MK/T/ 2018/47

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

MK/T/ 2018/23

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

MK/T/ 2018/24

United Biscuits (UK) Limited

MK/T/ 2018/70

United Biscuits (UK) Limited

MK/T/ 2018/71

WORLD-WIDE SIRES, LTD.

MK/T/ 2018/25

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

MK/T/ 2016/915

МАПАС
Адвокатско друштво Трпеноски

MK/T/ 2016/206

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -

MK/T/ 2015/941

ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -

MK/T/ 2015/942

ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -

MK/T/ 2015/943

ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
Анчевски Бојан

MK/T/ 2018/28

Бобан Милошески

MK/T/ 2017/1176

Бобан Милошески

MK/T/ 2017/1178

ВИН БРОКЕР АД Скопје

MK/T/ 2017/1096

Виолета Дангова

MK/T/ 2016/232

Виолета Дангова

MK/T/ 2016/233

Виолета Дангова

MK/T/ 2016/234

Виолета Дангова

MK/T/ 2016/235

Пријави на трговски марки
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Ѓеоргиев Никола

MK/T/ 2017/960

Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ

MK/T/ 2017/1103

Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ

MK/T/ 2017/1104

Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ

MK/T/ 2017/1105

Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ

MK/T/ 2017/1106

Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ

MK/T/ 2017/1107

ДЕИТ Р.С.Т. - Електрика извоз-увоз доо Велес

MK/T/ 2017/964

ДИГИТАЛ ОРИНЏ ДОО Скопје

MK/T/ 2018/63

ДОЛЧЕЗА ДОО Струмица

MK/T/ 2017/1241

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2018/96

Друштво за едукација и консалтинг ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМАЧИ И

MK/T/ 2017/947

МЕНАЏЕРИ-ЦЕЕД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за компјутерски услуги БЛОКВЕРС ДОО

MK/T/ 2018/81

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

MK/T/ 2018/82

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

MK/T/ 2018/83

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

MK/T/ 2018/84

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

MK/T/ 2018/85

Друштво за производство трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-

MK/T/ 2018/39

импорт Скопје
Друштво за производство трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-

MK/T/ 2018/40

импорт Скопје
Друштво за производство, градежништво, инженеринг, трговија и услуги ТЕРМО

MK/T/ 2017/1202

СИСТЕМ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги БАНИАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП

MK/T/ 2018/54

ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО

MK/T/ 2018/60

Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО

MK/T/ 2018/61

Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ

MK/T/ 2017/914

Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО

MK/T/ 2017/1182

Друштво за производство, трговија и услуги КАФЕ ИДЕАЛЕ ДОО увоз-извоз

MK/T/ 2017/1169

Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,

MK/T/ 2017/1185

експорт-импорт Велес
Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,

MK/T/ 2017/1186

експорт-импорт Велес
Друштво за производство, трговија и услуги НИДО ГЛОБАЛ ТЕКСТИЛЕ ДООЕЛ

MK/T/ 2017/1242

Кочани
Друштво за производство, трговија и услуги СИМПЛ ПУНКТ ДООЕЛ увоз-извоз
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Скопје
Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД ФУДС ДООЕЛ

MK/T/ 2017/1219

увоз-извоз с. Колешино, Ново Село
Друштво за производство, услуги и трговија за вработување на инвалидни лица

MK/T/ 2018/80

ДИАДОРА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Друштво за трговија и производство МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ ДОО Скопје

MK/T/ 2017/1249

Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ-СКОПЈЕ

MK/T/ 2018/148

Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/68

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/419

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/420

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/421

Друштво за трговија со нафта и нафтени деривати, транспорт и услуги ТВИНС

MK/T/ 2017/102

ПЕТРОЛЕУМ ДОО с. Негорци, Гевгелија
Друштво за трговија, производство и проектирање ПИРАМИД БИЛДИНГ

MK/T/ 2017/1243

СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за трговија, производство и услуги ГЛОБАЈ ТЕКСТИЛЕ КОМПАНИ ДООЕЛ

MK/T/ 2017/1181

увоз-извоз Скопје
Друштво за туризам, трговија и услуги ВИКТОРИ ТРАВЕЛ ДОО Штип

MK/T/ 2018/95

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје

MK/T/ 2018/4

Интекс + Ко

MK/T/ 2017/523

Инфиго ИС ДОО

MK/T/ 2017/1102

Јуроп Шок Абсорберс ДООЕЛ Илинден

MK/T/ 2016/748

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2018/44

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2018/49

Мирко Петровски

MK/T/ 2015/992

Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова Ана

MK/T/ 2018/53

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/T/ 2017/1160

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/T/ 2017/1161

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/T/ 2017/1162

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/T/ 2017/1163

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/T/ 2017/1164

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

MK/T/ 2017/1245

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

MK/T/ 2017/1246

Приватна здравствена установа Градска аптека КОЧАНИ п.о. Кочани

MK/T/ 2017/1168

Промофешн ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/1159

Родиќ Никола and Стилиновиќ Стјепан

MK/T/ 2018/147

САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/5

Слободанка Велов

MK/T/ 2017/1266

Стојков Душко

MK/T/ 2016/667

Пријави на трговски марки
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

Тони Костов

MK/T/ 2017/634

Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП - ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-

MK/T/ 2018/100

извоз Скопје
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

MK/T/ 2018/7

ЕНЕРЏИ ДОО
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

MK/T/ 2018/8

ЕНЕРЏИ ДОО
Трговско друштво Интернационал фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ

MK/T/ 2018/88

Трговско друштво Интернационал фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ

MK/T/ 2018/89

Тутунов комбинат “Боро Петрушевски-Папучар“ A.Д. Куманово

MK/T/ 2005/322

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/2

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/3

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје

MK/T/ 2009/9

Фонд за иновации и технолошки развој

MK/T/ 2018/50

Фонд за иновации и технолошки развој

MK/T/ 2018/51

Фонд за иновации и технолошки развој

MK/T/ 2018/52

Фондација Центар за развој на претприемачи и менаџери-ЦЕЕД Македонија

MK/T/ 2017/948

Скопје
ЦЕРМАТ ДОО
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MK/T/ 2017/1238

Пријави на трговски марки

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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Решенија на трговски марки

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

(111) 25617

(151) 05/03/2018

(210) TM 2004/805

(220) 21/10/2004
(181) 21/10/2024
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за производство и трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина, модра и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко
(111) 25615

(151) 05/03/2018

(210) TM 2004/809

(220) 21/10/2004
(181) 21/10/2024
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за производство и трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
(591) бела, сина, модра, зелена и
портокалова

ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(551) индивидуална

СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 29 млеко

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(111) 25618

(151) 05/03/2018

(210) TM 2004/806

(220) 21/10/2004
(181) 21/10/2024
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за производство и трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(591) зелена, темно сина, црвена,
портокалова и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци
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(111) 25588

(151) 05/03/2018

(210) TM 2005/87

(220) 11/02/2005
(181) 11/02/2025

Решенија на трговски марки

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(450) 31/03/2018
(732) Костовски Трифун
ул. „Славе Георгиевски Шнајдер“ бр.4,
1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 25556

(151) 26/02/2018

кл. 16 хартија, картон и производите од нив,

(210) TM 2009/318

(220) 06/04/2009

што
не
се
класи;печатени

опфатени
со
другите
работи;книговезнички

(181) 06/04/2019
(450) 31/03/2018

материјал;фотографии;канцелариски прибор
/освен мебелот/;материјали за пакување, што

(732) ФРУКТА ДОО
ул. Железничка б.б. 1440 Неготино, MK

не се опфатени во другите класи;карти за
играње,
печатарски
букви;клишиња

(740) ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и
други

кл.

ул. Првомајска- 9 бр. 10, 1000 Скопје

25

облека,

чевли

и

кл.
35
огласување;водење
работење;управување
работи;канцелариски
кл. 41
образовни

капи
на
со

работи
услуги;подготвување

настава;забава;спортски
активности

и

културни

кл. 42 услуги што не се опфатени со другите
класи
(111) 25536
(210) TM 2008/1918

(540)

(151) 05/03/2018
(220) 22/12/2008
(181) 22/12/2018
(450) 31/03/2018

(732) МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
- СКОПЈЕ
Даме груев - бр. 3, Градски ѕид, блок број
2, 1000 Скопје , MK
(540)

(591) бела, зелена, црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметични производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диетски супстанции што се
користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

Решенија на трговски марки
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

уништување

штетници,

фунгициди,

кл.

30

хербициди

кл. 35

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

големо и мало

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

(111) 25664
(210) TM 2012/853

флипс

услуги при продажба со флипс на

масло
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(151) 09/03/2018
(220) 14/08/2012
(181) 14/08/2022
(450) 31/03/2018

саго, замена за кафе; брашно и производи од

(732) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

жита, леб, призводи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица,
MK

печење, сол,
мирудии);

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

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи кои не се

(540)

опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски
слад
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 25540

(151) 05/03/2018

(210) TM 2011/581

(220) 30/05/2011
(181) 30/05/2021
(450) 31/03/2018

(591) бела, црна, светло и темно; жолта,
црвена, зелена, кафеава, портокалова

(732) Друштво за трговија, производство
и услуги „КОЛА'' ДООЕЛ увоз-извоз

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје
ул.„Качанички пат“ бб, Визбегово-Скопје ,

кл. 29 кашкавал

MK

(111) 25531

(151) 27/02/2018

(540)

(210) TM 2013/896

(220) 20/09/2013
(181) 20/09/2023

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за неживотно осигурување
Кроација Осигурување АД Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 20, кат 2,
Скопје, MK
(591) жолта, зелена, бела, црвена, црна и
кафена

(740) Адвокат Марта Поповска
ул.Црвена Вода бр.7/4, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
(551) индивидуална
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Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

истражувања;

(510, 511)
кл. 36

осигурување, финансиски работи,
поврзани

проектирање

и

развој

на

компјутерски хардвер и софтвер

монетарни работи,
недвижен имот

работи

со

(111) 25612

(151) 05/03/2018

(210) TM 2013/1075

(220) 13/11/2013
(181) 13/11/2023

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС

(450) 31/03/2018

КОМПАНИ ДОО

(111) 25584

(151) 01/03/2018

(210) TM 2014/209

(220) 28/02/2014
(181) 28/02/2024

(732) Друштво за производство на
софтвер, трговија и услуги ПРАЈМ АППС

Источна Индустриска зона бб дел 3 Маџари, 1000 Скопје, MK

ДОО Скопје
ул.Народен Фронт бр.25/1-6, Скопје, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, темно сина, сина, светло сина,
бела

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

(551) индивидуална
(510, 511)

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,

лосиони за коса, препарати за нега на заби

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола

(111) 25530

(151) 05/03/2018

(210) TM 2014/560

(220) 15/05/2014
(181) 15/05/2024

(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за производство, трговија

или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција

и услуги АЛМЕРО доо, увоз-извоз

на звук или слика, магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање, автоматски

Гостивар
ул.Ленинградска 37, Гостивар, MK
(540)

машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати
за
гаснење
пожар

(591) сина, црвена, бела

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

(551) индивидуална
(510, 511)

на истите; услуги за индустриски анализи и

кл. 20 мебел, душеци за кревети

Решенија на трговски марки
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

употреба при перење; препарати за чистење,
(111) 25528

(151) 26/02/2018

полирање, одмастување и нагризување

(210) TM 2014/569

(220) 20/05/2014
(181) 20/05/2024

(111) 25671

(151) 14/03/2018

(450) 31/03/2018
(732) Henkel AG & Co, KgaA

(210) TM 2015/330

(220) 25/03/2015
(181) 25/03/2025

Henkelstr. 67, 40589, Dusseldorf, DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за трговија на големо и

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

(540)

ул.Димо Хаџи Димов бр.6Б , MK
(740) Ѓурѓа Георгиева

COLOUR CATCHER
(551) индивидуална

ул.Димо Хаџи Димов бр. 6Б
(540)

(510, 511)
кл. 3 импрегнирани третирани синтетички
целулозни неткаени апертурни листови што
се користат за перење; кондиционери
(регенератори)

за

перење

ткаенини,

омекнувачи, привлекувачи на нечистотија и
боја; средства за белење и други материи за
употреба при перење; препарати за чистење,
полирање, одмастување и нагризување

(591) зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 25529

(151) 26/02/2018

(210) TM 2014/570

(220) 20/05/2014
(181) 20/05/2024
(450) 31/03/2018

(732) Henkel AG & Co, KgaA
Henkelstr. 67, 40589, Dusseldorf, DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

HVATAC BOJA

кл.
29
производство
на
јајца
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со јајца
(111) 25585
(210) TM 2015/535

(151) 01/03/2018
(220) 18/05/2015
(181) 18/05/2025

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за консалтинг, менаџмент и
услуги СЕГ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Димитрие Чуповски бр.13, 1000, Скопје,
MK

кл. 3 импрегнирани третирани синтетички
целулозни неткаени апертурни листови што

(540)

се користат за перење; кондиционери
(регенератори)
за
перење
ткаенини,
омекнувачи, привлекувачи на нечистотија и
боја; средства за белење и други материи за
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Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(111) 25589

(151) 01/03/2018

(210) TM 2015/971

(220) 01/10/2015
(181) 01/10/2025
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за туризам и угостителство
ЛАГУНА ЏЕТ ПЛУС ДООЕЛ Струмица
ул. Гоце Делчев бр. 23, Струмица, MK
(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) сина и зелена

ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје
(540)

(111) 25587

(151) 01/03/2018

(210) TM 2015/939

(220) 23/09/2015
(181) 23/09/2025

(450) 31/03/2018
(732) China Tobacco Guangdong Industrial
Co., Ltd.
8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road,
Tianhe, Guangzhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина и тиркозно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; организирање на
патувања,
организирање
придружување
патници,

крстарења,
превземање

патници, резервации за превоз, резервации
за патувања, разгледување на културни
знаменитости

и

обиколки

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување, бироа за
сместување (хотели, агенции), изнајмување
за времено сместување, резервирање за
сместување, услуги во барови, бифеа,
кафетерии (експрес ресторани), услуги на
кампови

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; електронски цигари;
тутун за џвакање; кутии за цигари; пури;
цигари што содржат замена за тутун, што не
се за медицинска употреба; запалки
за
пушачи, цигарило [мали цигари]; трефки за
пушење; врвови на цигари; пепелници за
пушачи; шкорки [кибрит]; хартија за виткање

за

летување,

служењехрана

и

пијалоци, резервирање хотели, пансиони,
мотели,
ресторани,
ресторани
со
самопослужување, летувалишта
(111) 25591
(210) TM 2015/1015

(151) 01/03/2018
(220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025

(450) 31/03/2018
(732) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI

цигари; филтри за цигари
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Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,

Exagyn

TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(551) индивидуална

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски производи

Munderm

(510, 511)

(111) 25595
(210) TM 2015/1039

(551) индивидуална
(510, 511)

(151) 01/03/2018
(220) 15/10/2015
(181) 15/10/2025
(450) 31/03/2018

кл. 5 фармацевтски производи

(732) Друштво за производство, промет и

(111) 25592

(151) 01/03/2018

услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2015/1016

(220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025

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

(450) 31/03/2018
(732) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI

(540)

TICARET LIMITED SIRKETI
Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,
TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, црна, црвена и зелена

Clinoper
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 25593

(151) 01/03/2018

(210) TM 2015/1017

(220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025
(450) 31/03/2018

(732) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI
Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,
TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при увоз-извоз и трговија на
големо и мало со: ладен чај, минерална и
сода-вода, безалкохолни пијалаци; пијалаци
од овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци,
пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво,
месо, роба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење; кафе, чај, какао,
шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;
брашно и производи од жито, леб, производи
од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
Решенија на трговски марки

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет,
сосови

(како

мирудии);

мирудии,

мраз,

алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 25544
(210) TM 2016/506

(151) 01/03/2018
(220) 13/05/2016
(181) 13/05/2026
(450) 31/03/2018

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

(591) бела, светло и темно кафена, светло и

Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

темно зелена, црвена

кл. 5 сируп што помага во олеснување на
искашлувањето
(111) 25547
(210) TM 2016/508

(151) 01/03/2018
(220) 13/05/2016
(181) 13/05/2026
(450) 31/03/2018

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
(591) бела, жолта, светло и темно кафена,

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

светло и темно зелена
(551) индивидуална

Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 сируп што помага во олеснување на
искашлувањето
(111) 25543

(151) 01/03/2018

(210) TM 2016/507

(220) 13/05/2016
(181) 13/05/2026

(450) 31/03/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно кафена, светло и
темно зелена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

сируп што помага во олеснување на

искашлувањето
(111) 25550
(210) TM 2016/566

(151) 01/03/2018
(220) 01/06/2016
(181) 01/06/2026
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ
ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
Решенија на трговски марки
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

заби,

(540)

забарски

средства;

смоли;

препарати

дезинфекциони
за

уништување

штетници; фунгициди, хербициди
(111) 25672
(210) TM 2016/784

(181) 05/08/2026
(450) 31/03/2018

(591) бела, светло и темно жолта, светло
сина, зелена, црвена

(732) Металотехника доо Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

(151) 20/03/2018
(220) 05/08/2016

козметички производи, шамивчиња

натопени
со
козметички
лосиони
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи,
бебешки пелени од хартија и целулоза за

ул. Никола Русински број 15 лок.85,
Скопје, MK
(740) Металотехника доо
ул. Ѓорче Петров бр. 23, Прилеп
(540)

еднократна употреба, бебешки шамичиња од
хартија и целулоза за еднократна упореба,
бришачи за раце /хартиени/, крпи од хартија,
хигиенска хартија, отстранување шминка
(шамивчиња од хартија за отстранување
шминка)
(111) 25582
(210) TM 2016/644

(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
кл.

(151) 27/02/2018
(220) 28/06/2016

лепливи материи за индустрија
2
премачкувач
(бои)

кл. 17 бои, изолациони бои, материјали за
звучна изолација, топлина (смеси за

(181) 28/06/2026

спречување

(450) 31/03/2018
(732) MINERVA PHARMACEUTICALS S.A.

на

зрачење

на

топлина)

кл. 19 премачкувачи, градежни материјали

address 132 132 Kifissou Avenue Str., 12131
Peristeri, GR
(740) Македонка Брсакоска, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1, 1000, Скопје

(111) 25539
(210) TM 2016/968

(151) 05/03/2018
(220) 12/10/2016
(181) 12/10/2026
(450) 31/03/2018

(540)

(732) Финансиско друштво КРЕДИСИМО
ДООЕЛ Скопје
Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје,

PROCTO-SYNALAR N
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за

бебиња;

фластери,

преврзување;

материјал
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материјали
за

Центар, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

за

пломбирање

(591) бела, сина, портокалова

Решенија на трговски марки

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(551) индивидуална

депозити;

(510, 511)

средства; издавање на хартии од вредност;

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;

размена
на
пари;
информации
за
осигурување; консултации за осигурување;

претплата за телекомуникациски услуги (за
други); агенции за увоз-извоз; комерцијално

осигурителни брокерски услуги; инвестицикси
фондови; финансирање при купување на

информативни агенции; односи со јавност,
бизнис проценки; изготвување на рекламни

одложено плаќање - лизинг; организирање на
наплата; услуги на дебитни и кредитни

рубрики; статистички податоци; маркетинг

картички; услуги на безбедносни депозити;

студии;
истражувања
за
дејностите;
економски предвидувања; консултантски

услуги на исплата на пензии; кредитни бироа;
организирање на добротворни фондови;

услуги во областа на човечки ресурси;
советодавни услуги за бизнис менаџмент;

изнајмување на канцеларии [недвижности];
изнајмување
на
станови;
лизинг
на

регрутирање на спонзори; организирање на
саеми за комерцијални или рекламни цели;

недвижности; лизинг на фарми; банкарски
хипотеки;
проценка
на
недвижности;

оn-line рекламирање по пат на компјутерска

проценка на антиквитети; услуги на проценка

мрежа; рекламен материјал за изнајмување;
изнајмување
на
рекламен
простор;

на накит; проценка на уметнички дела; услуги
на проценители - актуарски услуги; проценка

испитување
на
јавното
мислење;
презентација на стоки на комуникациски

на штети (финансиска проценка); наплата на
трошоци за изнајмување; управување со

медиуми со цел трговија на мало;
објавување на рекламни текстови; ширење

станови и
куќи; финансиски менаџмент;
управување со недвижен имот; финансиски

на рекламен материјал; рекламирање по пат

информации,

на радио; рекламни огласи; рекламни
агенции; подготовка и систематизација на

електронски средства; финансиска анализа;
финансиски
консултации;
финансиска

информации во компјутерски бази
податоци; изготвување на состојба

евалуација
[осигурување,
недвижности];
финансиски

на
на

електронски

вклучувајќи

трансфер

и

по

пат

на

на

банкарство,
спонзорства;

сметка;
телевизиското
рекламирање;
трговско управување на лиценцирање на

услуги
на
финансирање;
проверка
[верификација] на чекови; улсуги на кредитни

стоки и услуги, за трети лица; бизнис

картички; отплаќање на заеми; кредитирање

проценки; пребарување на податоци во
компјутерски датотеки за трети лица; услуги

врз основа на залог; агенти за домување;
работи поврзани со недвижности; агенции за

поврзани
со
споредба
на
цените;
унапредување на продажбата на стоки и

наплата на долгови; гарантирање на заеми;
гарантирање
при
кредитирање;

услуги на другите со помош на доделување
на дополнителни поени за купувања

заемодавачки услуги; закуп-обезбедување нa
заеми; заеми врз база на залог; заеми

направени

[финансирање]

со

кредитни

картички

и

попуст

на

сметки;

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
бироа за обезбедување на сместување

консултантски услуги поврзани со кредити и
заеми;
консултантски
услуги
кои
се

[станови]; агенции за недвижности; котирање
на берза; посредување при хартии од

однесуваат на следење на побарувањата и
обврските,
инвестиции
и
заеми;

вредност; брокерски услуги; инвестициски
фондови; фискални проценки; вредносни

корпоративни кредити; лично осигурувања
кои се однесуваат на одговорност за отплата
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на кредити; обезбедување на кредити за

услуги за пренос на пари; финансиски и

финансирање на обезбедување на моторни

монетарни услуги и банкарство; финансиски

возила
со
депонирање
на
пари;
обезбедување на кредити за финансирање

менаџмент
на
сметки
со
готовина;
финансирање на кредити со плаќање на

на изнајмување на моторни возила со
обезбедување на договор; уредување и

рати; агенции за коснултирање во врска со
кредитирање;
агенции
за
кредитни

обезбедување на кредити врз база на залог;
уредување на продажба на кредити;

известување; кредитен рејтинг; кредитни
услуги; кооперативни кредитни организации;

oбезбедување на кредити за недвижен имот;

консултации во врска со кредит; хипотекарни

oбезбедување на потрошувачки кредити;
oбезбедување на комерцијални заеми; заеми

совети; консултантски услуги кои се
однесуваат на кредитирања; услуги во врска

и кредитни услуги; кредит и кредитни линии;
обезбедување
на
привремени
заеми;

со кредитирање на хипотеки и кредитирања
поврзани со хартии од вредност; услуги при

обезбедување
на
станбени
кредити;
обезбедување на кредити за партиципација

хипотекарни кредити и финансирање; услуги
во врска со информации за кредити; наплата

за школување; обезбедување на нудење

и враќање на кредити; издавање на кредитни

заеми; услуги на позајмување на пари; услуги
на заем и кредит, и закупнина; финансирање

картички и дебитни картички; подготовка на
извештаи за кредитен рејтинг; финансирање

на кредити; финансирање на
кредитот;
финансирање
на

рати на
станбени

на кредитот; улсуги на кредитни картички и
платежни
картички;
обезбедување
на

кредити; финансирање на кредити, хипотеки
и емства; финансирање на краткорочни

информации за кредит; обезбедување на
кредит; обезбедување на потрошувачки

кредити;

кредит;

кредити

(финансирање);

обезбедување

на

средства

за

финансиски заеми за реновирање на домот;
финансиски кредити за трговија; финансиски

купување со одложено плаќање и лизинг;
обезбедување на финансиски средства за

заеми
со
финансиски

обезбедување
на
залог;
услуги
во
областа
на

трговски
кредит;
обезбедување
на
финансиски средства за кредитна продажба;

кредитирање пари; финансиски услуги за
кредитирање
за лични цели; услуги за

гаранции; кредитирање на хартии од
вредност; обезбедување на кредит преку

електронски трансфер на пари; размена на

планови

пари; Пари замена изречена од страна на
кредитна картичка; Покровителство на

кредитни и дебитни картички; обезбедување
на позајмици; уредување на провизија за

пензиите;
стекнување

готовина;
парични

трговски кредит; верификација на кредитна
картичка;
кредит
совети;
услуги
на

побарувања; брокерски услуги за пари; пари
за старателство; плаќање и примање на пари

подобрување на кредитни услови; услуги на
кредитни бироа; консултанстки улсуги кои се

како агенти; монетарни услуги; монетарен

однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и

трансфер; монетарни работи; услуги за
трансфер на пари по електронски пат; услуги

кредитни
извештаи;
финансиски

за трансфер на пари со користење на
електронски картички; услуги за управување

кл. 38 електронски комуникациски услуги кои
се однесуваат на авторизација на кредитни

со готовина; услуги за депозити на пари;
услуги во врска со финансиски трансакции;

картички; телекомуникации; обезбедување
на телекомуникациски врски со глобалната
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компјутерска
услуги

на

мрежа;

електронска

електронска

пошта;

огласна

табла

ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 3-106,
Соравија, Центар, Скопје, MK

[телекомуникациски услуги]; испраќање на
пораки; електронски услуги; комуникации со

(740) Адвокатско друштво Даути и
Симјаноски

помош
на
обезбедување

ул. Струшка бр. 25/1, Тетово
(540)

компјутерски
терминали;
на пристап до бази на

податоци; изнајмување на време на пристап
до
глобалните
компјутерски
мрежи;
компјутерски потпомогнат пренос на пораки и

(591) бела, црвена, бордо, црна и сива

слики; радио програми и емисии, кабелски
телевизиски пренос; обезбедување на

(551) индивидуална

пристап на форуми за разговор на интернет
(соби за разговор); Обезбедување на
кориснички
компјутерски
сателит;

пристап
до
глобалните
мрежи; пренесување преку

емитување

на

телевизиски

управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни
недвижен

работи,

работи

поврзани за
имот

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за

програми
(111) 25558
(210) TM 2016/1188

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

(151) 01/03/2018
(220) 14/12/2016
(181) 14/12/2026
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за трговија и услуги ЛСА
РЕНТ 2016 ДООЕЛ Скопје
ул. 1737 бр. 32/1лок. 11, Центар, Скопје, MK
(540)

заштита на имот и лица, лични и оштествени
услуги што ги даваат на трети лица за
задоволување на потребите на поединци.
(111) 25525
(210) TM 2017/45

(151) 05/03/2018
(220) 20/01/2017
(181) 20/01/2027

(450) 31/03/2018
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ТАЛЕНДО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 агенции за недвижности
(111) 25678

(151) 20/03/2018

(210) TM 2016/1220

(220) 16/12/2016
(181) 16/12/2026

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за консалтинг услуги
ПРАЕЛЕГАЛ МЕЃУНАРОДЕН КОНСАЛТИНГ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фунгициди
(111) 25527
(210) TM 2017/46

(151) 05/03/2018
(220) 20/01/2017
(181) 20/01/2027

(450) 31/03/2018
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company

ДОО Скопје
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Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,

видеорекордери);

Wilmington, DE 19805, US

(организирање

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

гимнастичка обука; дизајнерски услуги што
не се за рекламни цели; дресирање животни;

(540)

електронско
издаваштво;
животни
(дресирање животни); забава; забава со

водење

концерти

водење

концерти);

помош на радио; забави (известување за
забави);
забави
(планирање
забави);

TALENDO
(551) индивидуална

забавишта; забавни паркови; звучни записи

(510, 511)
кл. 5 фунгициди
(111) 25586
(210) TM 2017/48

и

(изнајмување звучни записи); зоолошки
градини; избори на убавици (организирање
(151) 05/03/2018
(220) 23/01/2017
(181) 23/01/2027
(450) 31/03/2018

(732) Здружение на граѓани за згрижување
и развој на деца без родители ШИЛДС
ХАИ-ШТИТOВИ ГОРЕ Скопје
ул. Булевар Партизански Одреди бр. 25/213, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)

избори на убавици); известување за забави;
известување
за
рекреација;
изложби
(организирање изложби) за културни или
образовни цели; изнајмување аудио опрема;
изнајмување

видеокамери;

изнајмување

видеоленти; изнајмување видеорекордери;
изнајмување звучни записи; изнајмување
кинематографски филмови; изнајмување
книги (библиотеки за изнајмување книги);
изнајмување
опрема
за
нуркање;
изнајмување радио и телевизиски апарати;
изнајмување спортска опрема, со исклучок на
возила; изнајмување стадиони; изнајмување
сценски декор; изнајмување сценски декор за
приредби; изнајмување тениски игралишта;
изнајмување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски
студија; изнајмување филмски проектори и
прибори;

интернати;

информирање

за

образование; јазик со знаци (толкување јазик
со знаци); калиографски услуги; кампови за
летување (услуги на кампови за летување);
кинематографски филмови (изнајмување

(591) во сите бои
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 Академии [образование]; библиотеки
за изнајмување книги; вариетеа; веронаука

кинематографски
(објавување
(организирање

филмови);
книги
книги);
колоквиуми
и

водење

колоквиуми);

(настава по веронаука); видео автомати за
забава (обезбедување видео автомати за

конгреси (организирање и водење конгреси);
конференции (организирање и водење

забава);

конференции); курсеви за кореспонденција;
лотарии
(организирање
лотарии);

видеокамери

(изнајмување

видеокамери); видеоленти (изнајмување
видеоленти); видеоленти (монтажа на
видеоленти); видеорекордери (изнајмување
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(професионално

во

во живо (одржување претстави во живо);

врска со образованието и оспособувањето];

насочување)

прикажување филмови; продавање билети

настава
по
(организирање

натпревари
[образование

[забава]; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми;

или забава]; натпревари (организирање
спортски
натпревари);
ноќни
клубови;

производство на филмови; производство на
филмови на видео ленти; професионално

обезбедување видео автомати за забава;
обезбедување
електронски
он-лајн

насочување
[совети
образованието
и

публикации

работилници

веронаука;
натпревари)

што

не

[совети

можат

да

се

во
врска
со
оспособувањето];

(организирање

и

водење

даунлодираат;
обезбедување
спортска
опрема; обезбедување услуги за караоке;

работилници) [обука]; радио и телевизиски
апарати (изнајмување радио и телевизиски

објавување книги; објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови; образование

апарати); радио и телевизиски програми
(продукција на радио и телевизиски

(информирање за образование); образовни
услуги;
обука
(практична
обука)

програми); разонода [забава]; резервирање
места
за
шоу
програми;
рекреација

[демонстрирање]; одржување претстави во

(известување

живо; он-лајн публикување електронски книги
и списанија; опрема за голф (обезбедување

(организирање
и
водење
симпозиуми
(организирање

опрема за голф); опрема за
(обезбедување
опрема
за

симпозиуми);
снимање видеоленти;

музеи
музеи)

за

рекреација);

семинари
семинари);
и
водење

синхронизација;
спортска опрема

[претставувања,
изложби];
опрема
за
нуркање (изнајмување опрема за нуркање);

(изнајмување спортска опрема) со исклучок
на возила; спортски кампови (услуги на

организирање балови; организирање време

спортски

на спортски натпревари; организирање и
водење колоквиуми; организирање и водење

(организирање
натпревари);

конгреси;
организирање
и
конференции; организирање и

водење
водење

стадиони);
студија
(филмски
студија);
сценски декор (изнајмување сценски декор);

концерти;
организирање
и
водење
работилници [обука]; организирање и водење

сценски декор (изнајмување сценски декор)
за приредби; театарски изведби; текстови

семинари;

(објавување

организирање

и

водење

кампови);

спортски

време
стадиони

текстови)

натпревари

на
спортски
(изнајмување

со

исклучок

на

симпозиуми;
организирање
избори
на
убавици; организирање изложби за културни

рекламни текстови; текстови (пишување
текстови) што не сe рекламни текстови;

или образовни цели; организирање лотарии;
организирање натпревари [образование или

телевизиска забава; телевизиски апарати
(изнајмување радио и телевизиски апарати);

забава]; организирање спортски натпревари;
организирање шоу програми [импресарио

телевизиски програми (продукција на радио и
телевизиски програми); титлување филмови;

услуги];

толкување

паркови

(забавни

паркови);

јазик

со

знаци;

услови

за

услови

за

педагошки истражувања; пишување текстови
што не се рекламни текстови; планирање

рекреирање
(обезбедување

забави; подвижни библиотеки (услуги на
подвижни библиотеки; позирање за уметници

услуги на дигитално сликање; услуги на
дискотеки; услуги на естрадни уметници

како
модели;
практична
обука
[демонстрирање]; преведување; претстави

[забавувачи]; услуги на здравствени клубови;
услуги на игри што се обезбедуваат он- лајн
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од една информатичка мрежа; услуги на

истражувања;

кампови за летување [забава]; услуги на

внатрешно уредување; временска прогноза;

клубови [забава или образование]; услуги на
компонирање музика; услуги на оркестри;

геолошки
истражувања;

услуги на пишување сценарија; услуги на
подвижни библиотеки; услуги на репортери;

терен; градежни планови (изработка на
градежни планови); градежно советување;

услуги на спортски кампови; услуги на
студија за снимање; физичко образование;

графички дизајн; давање простор за веб
[интернет]
страници;
дизајн (графички

филмови на видео ленти (производство на

дизајн); дизајн (индустриски дизајн); дизајн

филмови на видео ленти); филмски
проектори и прибори (изнајмување филмски

на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи);
дизајнирање
[индустриски
дизајн];

проектори и прибори); филмски студија;
фотографија;
фотографски
репортажи;

дизајнирање облека; заштеда на енергија
(советување за заштеда на енергија);

циркуси;
шоу програми (продукција на шоу програми);

заштита на животната средина (истражувања
на полето на заштита на животната средина);

шоу

заштита на компјутери од вируси (услуги за

програми

(продукција

на

шоу

биолошки

истражувања;

испитувања;
геолошки
геолошки истражувања на

програми);
инструкции
за
аикидо;
изнајмување на уметнички дела; коучинг

заштита
на
изнајмување

компјутери
од
веб
[интернет]

(тренинг); ди-џеј услуги; образовни услуги
обезбедени од училишта; обезбедување на

изнајмување
компјутерски

компјутери;
изнајмување
програми;
изработка
на

филмови, без можност за симнување, преку
видео по барање за пренос на услуги;

градежни планови; изработка на компjутерски
програми; индустриски дизајн; инженерство;

спроведување

инсталирање

изнајмување
спроведување

на
на
на

фитнес

часови;

опрема
за
игри;
тури
со
водичи;

компјутерски

вируси);
сервери;

програми;

искористување
на
нафтените
полиња
(анализи за искористување на нафтените

организирање и спроведување на лични
едукативни форуми; преведувачки услуги;

полиња);
испитувања);

производство на музика; обезбедување на
он-лајн музика, несимнувана; организирање

полиња;
испитување
истражувања
(биолошки

материјали;
истражувања);

на модни ревии за забавни цели; услуги на

истражувања

истражувања);

личен тренер [фитнес тренинг]; пишување
сценарио; пишување песни; изнајмување на

истражувања во козметиката; истражувања
во техниката; истражувања на полето на

спортски
терени;
обезбедување
на
телевизиски програми, не симнувани, преку

заштита на животната средина; истражувања
на терен (геолошки истражувања на терен);

видео на барање за пренос на услуги;
изнајмување на играчки; тренинг услуги

истражување
(подводно
истражување);
истражување во машинството; истражување

обезбедени преку стимулатори; туторство,

и развој за други; калибрирање [мерење];

образување;
кл.
42

комјутерски бази на податоци (обновување
комјутерски бази на податоци); компјутери

стручна
Алатки

преквалификација
за
пребарување

испитувања
испитувања на

(геолошки

(геолошки
нафтените

(обезбедување алатки за пребарување), за
интернет; анализа на компјутерски системи;

(изнајмување
компјутери);
програми
(изнајмување

анализи за искористување на нафтените
полиња;
архитектура;
бактериолошки

програми); компјутерски програми (изработка
на компјутерски програми); компјутерски
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(инсталирање

компјутерски

урбанистичко планирање; услуги за дизајн на

програми

амбалажи; услуги за заштита на компјутери

(одржување
компјутерски
програми);
компјутерски програми (осовременување на

од вируси; утврдување автентичност на
уметнички дела; физика [истражување];

компјутерските
програми);
програми (советување за

хемиски
хемиски

програми);

компјутерски

компјутерски
компјутерски

програми);
(умножување

компјутерски
компјутерски

компјутерски

системи

програми
програми);

(програмирање

анализи;
услуги;

хемиски истражувања;
картографски
услуги;

клинички испитувања; испорака на хостирани
услуги преку интернет; консултации за
компјутерски

технологии;

консултации

за

компјутерски системи); компјутерски хардвер
(советување на полето на компјутерски

безбедност на компјутери; креирање и
дизајнирање на веб-страни врз основа на

хардвер);
компјутерско
програмирање;
конверзија на податоци од физички на

индекс
за
информација
(информатичко-технолошки

електронски носачи;
квалитетот; креирање

консултантски услуги за безбедност на
податоци; услуги за енкрипција на податоци;

контролирање на
и одржување веб

други
услуги);

[интернет] страници за други; метеоролошки

внатрешен

информации; нафта (трагање по нафта);
обезбедување

документи (скенирање); електронско чување
на податоци; електронско следење на лични

алатки за пребарување по интернет; облека
(дизајнирање
облека);
обновување

информации за кражба на идентитет преку
интернет;
електронско
следење
на

комјутерски бази на податоци; одржување
(креирање и одржување) веб [интернет]

активноста
откривање

страници за други; одржување компјутерски

енергетска контрола; анализа на ракопис

програми;
подводно
истражување;
премерување;
премерување
земјиште;

(графологија); информатичко технолошки ИТ
консултации; обезбедување информации за

прогнозирање
на
(осовременување

времето;
програми
на
компјутерските

компјутерски технологии и програмирање
преку веб-страна; консултации за безбедност

програми);
програмирање
компјутерски
системи; проучување технички проекти;

на интернет; следење на компјутерски
системи со далечински пристап; следење на

размена

и

компјутерски системи за детектирање на

податоци [конверзија која не е физичка];
сервери
(изнајмување
веб

дефекти; следење на компјутерски системи
за
детектирање
на
неовластен

[интернет] сервери); советување за заштеда
на енергија; советување за компјутерски

пристап
или
поверда
на
податоци;
вонтеренска резервна копија на податоци;

програми; советување на полето на
компјутерски хардвер; создавање вештачки

аутсорсинг на давателите на услуги во
областа на информатичките технологии;

дождови; тестирање на возната состојба на

квалитативно

возилата; тестирање на нафтени извори;
тестирање ткаенини; технички проекти

обезбедување на научни информации,
совети
и
консултации
поврзани
со

(проучување технички проекти); трагање по
нафта;
уметнички
дела
(утврдување

неутрализирање
на
јаглерод;
научно
лабараториски услуги; научни истражувања;

автентичност
умножување

сервер хостинг; софтвер како услуга (СааС);
техничко
пишување;
консултации
за

на

компјутерски

програми

на
уметнички
дела);
компјутерски
програми;

Решенија на трговски марки

дизајн;

за

дигитализација

на

на кредитни картички за
на измама преку интернет;

оценување

на

волна;
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технологии;

консултации

за

биографии);

брачни

вода;
временска
прогноза;
консултантски услуги за дизајнирање на веб-

фустани; изнајмување облека; изнајмување
противпожарни
аларми;
изнајмување

страни
кл. 43

Бироа за сместување [хотели,

противпожарни
апарати;
медијација;
надгледување куќи; надгледување на аларми

пансиони];
бифеа;
градежни
објекти
(изнајмување преносни градежни објекти)*;

против крадци и безбедносни аларми; ноќни
стражи;
организирање
погреби;

детски јасли; домови (старечки домови);

организирање религиозни средби; правно

животни (пансиони за животни); изнајмување
за
времено
сместување;
изнајмување

истражување; придружување; проверка на
багаж заради сигурност; проверување

преносни градежни објекти*; изнајмување
простории
за
состаноци;
изнајмување

фабрики
од
противпожарни

столови, маси, чаршави и стакларија;
изнајмување шатори; кампови за летување

противпожарни
аларми);
апарати
(изнајмување

(услуги

апарати);

камповите

за

летување);

услуги

изнајмување

враќање

изгубени

на

работи;

агенции;

телекомуникациски технологии; анализа на

вечерни

безбедносни
причини;
аларми
(изнајмување

за

противпожарни
противпожарни

посредување

при

кампување
(обезбедување
објекти
за
кампување); кантини; кафетерии [експрес

наоѓање партнер; услуги при водење судски
процеси; чување деца; чување домашни

ресторани];
обезбедување

миленичиња;
услуги
за
решавање
на
спорови;

летувалишта;
објекти
за

мотели;
кампување;

алтернативно
астролошки

пансиони; пансиони за сместување животни;
привремено сместување (резервирање за

консултации (консултации по астрологија);
услуги на шетање на кучиња; изнајмување на

привремено сместување; резервирање за

интернет домен имиња; правни услуги за

привремено
сместување;
резервирање
пансиони; резервирање хотели; ресторани;

подготовка на документи; правни услуги кои
се однесуваат на учество во преговори за

ресторани
со
самопослужување

договори за други; услуги на консултирање
за личен стил; пишување на лични писма;

самопослужување;
(ресторани
со

самопослужување);
служење
храна
пијалаци; сместување (изнајмување

и
за

планирање и уредување на свадбени
церемонии; изнајмување на сефови; духовни

времено сместување); снек-барови; старечки

консултации; следење на украден имот

домови; услуги во барови; услуги на
камповите за летување; хотели; изнајмување

(111) 25548

(151) 28/02/2018

на апарати за готвење; изнајмување на
уреди за вода за пиење; обликување на

(210) TM 2017/50

(220) 24/01/2017
(181) 24/01/2027

храна;
изнајмување
на
апарати
осветлување; рецепционерски услуги

за
за

(450) 31/03/2018
(732) LINPAC Group Holdings Limited

привремено

за

LINPAC Wakefield Road, Featherstone,

сместување

(менаџмент

пристигнувања и заминувања); ресторантски
услуги
за
вашоку
(јапонска
кујна)

Pontefract, West Yorkshire, WF7 5DE, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 45 Агенции за посвојување; безбедност
(проверување фабрики заради безбедност);

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

безбедност
биографии
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пластични материјали, сите се погодни за
пакување на храна; пластични компоненти за
садови за пакување, сите се погодни за
пакување на храна; пластични садови, сите
се погодни за пакување на храна; пластични
послужавници кои се користат за пакување
на храна; кутии, послужавници, гајби, палети
и садови, сите се направени главно од

(591) сина и бела

пластични материјали, сите се погодни за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 амбалажа и материјали за пакување,

пакување храна; прозирни послужавници за
храна направени од пластика или пластична

материјали за пакување од пластична пена,
хартија за пакување, лепливи траки за

пена за комерцијалнa употреба; табли за
јајца направен од пластика; пластични кутии

пакување,
материјали

за
кл. 21

амбалажи
за
пакување,
за пакување направени од

хартија, материјали за пакување направени
од картон, хартиени налепници, хартиени

пакување
на
храна
садови вклучени во класа 21

направени од пластични материјали, сите се

и

погодни за пакување на храна; Садови
вклучени во класа 21 направени од

пластични
материјали
за
пакување;
мaтеријали за пакување со лепење и цврсто

материјали од пластична пена, сите се
погодни за пакување на храна; послужавници

залепување; пластични фолии за пакување;
прозирни фолии за пакување; пластични

како пакувања за целосни оброци; пластични
кутии за пакување на храна; послужавници

фолии за пакување; хартија и производи од
хартија, хартија за печење; хартиени корпици

од пластична пена за храна; садови за

ознаки,

пластични

етикети;

хартиени

за печење, картон или мукава, брановидна

готвење на храната; садови за домашна
употреба
изработени
од
пластични

хартија и производи од картон; садови;
пластична фолија; хартија за пакување

материјали, сите се погодни за пакување на
храна; садови за домашна употреба

производи;
пакување

обложени хартии и фолии;
со
цврсто
залепување

изработени од материјали од пластична
пена, сите се погодни за пакување на храна;

кл. 17 пластични делови за употреба во
производство за пакување на храна;

садови за храна и пијалаци; топлински

материјали од пластична пена за употреба

изолирани садови; садови за храна кои
задржуваат топлина; термички изолирани

во пакување на храна; пластични фолии и
ленти за употреба во производството на

садови за храна

пакување; пластични делови кои се користат
во производството на пакување со лепливи и

(111) 25683
(210) TM 2017/51

самолепливи материјали за пакување;
термопластични ленти за употреба во

(151) 16/03/2018
(220) 24/01/2017
(181) 24/01/2027

пакувањето; пластични ленти и материјали

(450) 31/03/2018
(732) AOP Orphan Pharmaceuticals AG

за пластични ленти; пластична фолија освен
за
завиткување

Wilhelminenstrasse 91/II f/B 4 , 1160, Vienna,
AT

кл. 20 пластични послужавници; садови за
пакување направени од или главно од

(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
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(540)

(510, 511)
кл. 21 четкица за заби

Thromboreductin
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 25642

(151) 05/03/2018

(210) TM 2017/55

(220) 25/01/2017
(181) 25/01/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за производство трговија
транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ
Скопје
ул. 27 бр. 28, Радишани, Скопје, MK

(111) 25660

(151) 12/03/2018

(210) TM 2017/61

(220) 25/01/2017
(181) 25/01/2027

(450) 31/03/2018
(732) Piquante Brands International (Pty)
Ltd.
Block F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane
Street, Bryanston, ZA
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

(540)

PEPPADEW
(551) индивидуална
(591) сина и бела

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти

(551) индивидуална
(510, 511)

од месо; пастеризирани, сушени и зготвени
овошки и зеленчуци; желеа, џемови,

кл. 19

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
јадливи масла и масти; пастеризиран грав;

неметални градежни материјали;

цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
катран и битумен; неметални преносни

чадено

месо;

сирење;

пастеризирано

конструкции; споменици што не се од метал

сирење; пастеризирано овошје; варено
овошје; желе од овошје; овошна каша; кора

(111) 25652
(210) TM 2017/59

(151) 12/03/2018
(220) 25/01/2017

од овошје; чипс од овошје; грицки врз база на
овошје; смрзнато овошје; конзервирано

(181) 25/01/2027

овошје; пастеризиран лук; корнишони; желеа
за храна; нискомастен чипс од компири;

(450) 31/03/2018
(732) Colgate - Palmolive Company, a

мармалад;

пастеризирани

печурки;

Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

маслиново масло за храна; пастеризирани
маслинки;
пастеризиран
кромид;

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

пастеризирани круши; туршија; кисели
краставички; чипс од компири; колбаси; супи;

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

доматно пире; зеленчукови сокови за
готвење; пастеризирани зеленчуци; зготвени

(540)

зеленчуци; сушени зеленчуци; конзервирани

COLGATE PROFESSIONAL
LAB SERIES
(551) индивидуална
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зеленчуци
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, вештачко кафе, брашно и подготовки од
житарки, леб, колачи и слатки, сладоледи;
Решенија на трговски марки
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мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

сенф;

(540)

оцет,

сосови;

зачини;

мраз;

ароматични подготовки за храна; индиски
сосови; пастеризирани билки од градина;
сосови; готварска сол; крекери; преливи за
салата; аромати различни од етерични
масла; кечап; овошно пире; маринади; сос за
тестенини; толчник за месо за домашна
употреба; пипер; песто; малиџано; сосови;
зачини; тако; доматен сос; тортиљи
(111) 25598
(210) TM 2017/62

(151) 05/03/2018
(220) 26/01/2017
(181) 26/01/2027
(450) 31/03/2018

(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK
(540)

FEVERSMART
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанци;
препарати против болка (аналгетици), против
воспаленија
(антиинфламаторни)
и
препарати за намалување на температурата
(антипиретици); препарати за олеснување на
симптоми на настинка, инфлуенца и алергии;
медицински пијалаци и препарати за
правење
медицински
трансдермални
фластери;

пијалаци;
лепливи

трансдермални
фластери
кл. 9 аудио/видео монитори; електронски
уреди за следење; детектори на движење и
сензори на движење; камери; електрична
апаратура за мерење; инфрацрвени сензори;
сензори
(детектори);
електрични
и
електронски инсталации за видео надзор;
безбедносни и сигурносни уреди за следење
на промените на температурата во човечкото
тело; компјутерски софтвер со намена за
следење на
компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

температурата
монитори;

на човекот;
софтверски

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

апликации
апликации

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

(даунлодираат); електронски уреди за
надгледување на бебиња; софтвер и/или

производство
на
пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

софтверски апликации за медицинска и/или

(111) 25670

(151) 20/03/2018

(210) TM 2017/70

(220) 27/01/2017

кл. 10 апаратура за медицинско снимање;
дијагностичка апаратура за медициски цели;

(181) 27/01/2027
(450) 31/03/2018

апаратура за дијагностичко снимање за
медицински цели; апаратура за дијагностичко

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Решенија на трговски марки

испорачани онлајн или како
што може да се симнат

хируршка примена; системи за прибирање на
податоци
за
медицински
цели

мерење со цел следење на температурата;
електронски инструменти за следење за
медицинска
употреба;
респираторни
монитори; сензори на дишење; мерни уреди
и инструменти адаптирани за следење на
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здравјето и температурата; срцеви монитори;

лојалност на клиентите; организирање на

термометри

употреба;

програми за лојалност на клиентите за

топломери; термометри полнети со течност;
сензори и аларми за надгледување на

комерцијални, промотивни или рекламни
цели; промоција на производи и услуги на

бебиња; респираторни монитори за бебиња

други со помош на шема на наградни
картички за лојалност; промоција на

(111) 25688
(210) TM 2017/72

(151) 22/03/2018
(220) 30/01/2017

производи и услуги на други со помош на
преферирана
програма
на
клиентите;

(181) 30/01/2027

промоција на производи и услуги на други

за

медицинска

(450) 31/03/2018
(732) Dubai Aviation Corporation (trading as

лица преку програми на картичка со попуст;
промоција на продажба на производи и

flydubai)
flydubai Headquarters Terminal 2, P.O. Box

услуги на други лица со доделување
наградни поени при купување со употреба на

353, Dubai, AE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кредитни картички; промоција на продажба
за други со помош на кориснички картички со

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

привилегии; промоција на продажба преку

(540)

програмите за лојалност на клиентите;
информации и советодавни услуги кои се

Open, rewards by flydubai
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 спроведување на програма за попуст
за овозможување на членовите да добиваат
попусти на производи и услуги преку
користење на членска картичка со попуст;
спроведување на програми за лојалност на
корисниците; спроведување на шеми на
програми за лојалност и за награди на
корисниците; спроведување на програми за
лојалност на клиентите; спроведување на
програми за често летање; спроведување на
стимулативни наградни програми за да се
унапреди продажбата на производи и услуги
на
други
лица;
организирање
и
спроведување на шеми за лојалност и
награди; организирање и спроведување на
програми за лојалност кои вклучуваат
попусти или нагаради; спроведување на
наградни

програми

за

лојалност;

спроведување на попусти и промотивни
наградни шеми; спроведување на попусти на
програми за унапредување на продажбата;
организирање и менаџмент на програмите за
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однесуваат на сите гореспоменати услуги
како
услуги
во
класа
35
кл. 39 услуги на авиокомпанија, услуги на
воздушен транспорт, услуги за закуп на
авиони; услуги за патување; курирски услуги;
услуги за организирање на товар; услуги за
складирање
товар;
услуги
за
карго
транспорт; испорака на стоки по воздушен
пат; придружба на патници; услуги за
товарно застапување и шпедиција; услуги за
раководење со земјата на аеродромот;
пакување и складирање на стоки; резервации
и агенции за резервации на патување;
агенциски услуги за патување; резервации на
лет; организирање на летови; организирање
на одмори; пакет услуги за одмор; услуги за
туристички
информации;
обезбедување
помош во check-in (чекирање) на летови и
туристички

аранжмани;

информации

и

советодавни услуги кои се однесуваат на
сите гореспоменати услуги како услуги во
класа 39
(111) 25668
(210) TM 2017/73

(151) 20/03/2018
(220) 31/01/2017

Решенија на трговски марки
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(181) 31/01/2027
(450) 31/03/2018
(732) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје
ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(111) 25661

(151) 12/03/2018

(210) TM 2017/76

(220) 01/02/2017
(181) 01/02/2027
(450) 31/03/2018

(732) Amouage SAOC
P. O. Box 307, Postal Code 111, Muscat, OM
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(591) бела, сина, светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кисела павлака со потекло од Алпите
(111) 25669

(151) 20/03/2018

(210) TM 2017/74

(220) 31/01/2017
(181) 31/01/2027
(450) 31/03/2018

(732) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје
ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) бела и сребрена металик
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
сапуни; парфимерија; парфеми;
ароматици (есенцијални масла); есенцијални
масла;

козметика;

лосиони

за

коса;

козметички препарати за нега на косата и
кожата; козметички креми и лосиони за тело
и лице; козметика креми за тело; пудери за
шминка; козметички препарати за бањање и
туширање; дезодоранси за потребите на
луѓето
(111) 25538
(210) TM 2017/79

(151) 28/02/2018
(220) 02/02/2017
(181) 02/02/2027
(450) 31/03/2018

(591) бела, сина, кафена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кисело млеко со потекло од Алпите

Решенија на трговски марки

732) Тродат Печат Гравер
ул. 1737 (адвокатска улица) бр. 4/2, 1000,
Скопје, MK
(540)
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Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

Resistol
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе
(111) 25583
(210) TM 2017/116

(151) 05/03/2018
(220) 10/02/2017
(181) 10/02/2027
(450) 31/03/2018

(591) црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
заштита од ’рѓа и гниење на дрвото; материи
за боење; средства за нагризување; сурови
природни смоли; метали во листови и во

(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

прав за сликарите, декоратерите, печатарите
и
уметниците

REUKAP

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;

(551) индивидуална
(510, 511)

печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;
канцелариски
материјали;

кл. 5 фармацевтски производи

лепила за канцелариска или куќна употреба;

(111) 25643

(151) 05/03/2018

материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и

(210) TM 2017/131

(220) 16/02/2017
(181) 16/02/2027

канцелариски
материјал за

(450) 31/03/2018
(732) BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d

прибор
(освен
мебел);
обука и настава (освен

апарати); пластични материјали за пакување
(што не се вклучени во другите класи);
печатарски

букви;

клишиња

кл. 35 производство на дрвени и автоматски
печати, гравирање на информативна натписи

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

и канцелариски материјал

AZOLAR
(551) индивидуална

(111) 25526
(210) TM 2017/110

(151) 05/03/2018
(220) 08/02/2017

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за лечење на

(181) 08/02/2027

централниот нервен систем

(450) 31/03/2018
(732) PHARMACEUTICAL BALKANS DOO
NOVI BECAJ
Куманички пут бб, Нови Бечај, RS
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
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(732) Colgate-Palmolive Company, a

ул. Населено место без уличен систем бб,

Delaware corporation

Дабиле, Струмица, MK

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

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

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)

(540)

PLAX FRESH FX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби и течност за плакнење
усна шуплина

MAMA'S КОРНИШОНИ

(111) 25596

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/172

(220) 21/02/2017
(181) 21/02/2027

(591) зелена, бела, црна, сива, жолта,
портокалова

(450) 31/03/2018

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(732) Друштво за трговија на спортска
опрема, услуги и спортски инженеринг

(510, 511)

Спорт М ДОО експорт-импорт Скопје
ул. Рајко Жинзифов бр. 18-1/2, Скопје, MK

кл. 29 конзервиран зеленчук (корнишон)

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска

(111) 25625
(210) TM 2017/175

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

(151) 01/03/2018
(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица

CITY BOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

(111) 25637
(210) TM 2017/174

работата;

канцелариски

ул. Населено место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(151) 01/03/2018
(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица

Решенија на трговски марки
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(591) зелена, црвена, црна, бела,

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

портокалова, сива

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 конзервиран зеленчук (лутеница)
(111) 25626

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/176

(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз

(591) зелена, златна, црвена, кафена, црна,

Струмица
ул. Населено место без уличен систем бб,

бела
(554) тродимензионална

Дабиле, Струмица, MK

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29
конзервирано овошје (слатко од

(540)

смокви)
(111) 25629
(210) TM 2017/178

(151) 01/03/2018
(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица
(591) жолта, црвена, бела,црна, зелена, сива

ул. Населено место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, MK

(554) тродимензионална

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

кл. 29 конзервиран зеленчук (малиџано)
(111) 25627
(210) TM 2017/177

(151) 01/03/2018
(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица
ул. Населено место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, MK
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 конзервирано овошје (слатко од киви)
(111) 25630
(210) TM 2017/179

(151) 01/03/2018
(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица

(591) зелена, златна, жолта, црвена, црна,

ул. Населено место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, MK

бела
(554) тродимензионална

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 29 конзервирано овошје (слатко од бела
лубеница)
(111) 25597
(210) TM 2017/181

(151) 01/03/2018
(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за естетски услуги ПРИВЕ
ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 107, локал 1 и 2, Скопје,
(591) зелена, црвена, жолта, портокалова,
бела, црна

MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 конзервиран зеленчук (тавче гравче)
(111) 25631
(210) TM 2017/180

(151) 01/03/2018
(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица

(591) бела и сива

ул. Населено место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 3 аромати (есенцијални масла); бадемов
сапун; бадемово масло; бадемово млеко за
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козметичка

за

неутрализатори за трајно виткање на косата;

белење); белење на кожата (крем за белење

употреба;

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти);

на кожата); бергамотови масла; бои
(козметички бои); бои за коса; брилијантин за

острење (производи за острење); памук за
козметичка употреба; памукчиња (тоалетни

козметичка употреба; веѓи (моливчиња за
веѓи); вештачки нокти; вештачки трепки;

производи); парфеми; парфимерија; перики
(лепила за прицврстување перики); потење

восок за депилација; гелови за белење на
забите;
дезинфекција
(сапун
за

(сапуни
против
потење);
стапалата (сапуни против

дезинфекција); гелови за белење на забите;

стапалата); препарати за отстранување на

дезодоранси
за
лична
употреба;
дезодорантни сапуни; депилатори; екстракт

лак; прибор (козметички прибор); производи
за белење (деколоранти) за козметичка

од нане (есенцијални масла); екстракти
(етерични екстракти); етерични масла; желе

употреба; производи за белње на кожа;
производи за бричење; производи за

(нафтено желе) за козметичка употреба; заби
(гелови за белење на забите); јонон

виткање коса; производи за депилација;
производи за нега на ноктите; производи за

(парфимерија); камен за мазнење; капење

острење; производи за отстранување бои;

(козметички производи за капење); кармини;
кедар (есенцијални масла од кедар);

производи за отстранување лак; производи
за отстранување шминка; производи за

козметички лосиони (шамичиња натопени со
козметички лосиони); козметички препарати

сончање (козметички производи); производи
за
шминкање;
пудра
за
шминкање;

за слабеење; козметички прибор; козметички
производи; козметички производи за веѓи;

разубавување (маски за разубавување);
ремени за бричење (пасти за ремени за

колонска вода; коса (бои за коса); коса

бричење);

(производи за виткање коса); креми
(козметички креми); лавандова вода; лак за

сапуни); сапуни (пити од сапуни); сапуни за
бричење; сапуни за дезинфекција; сапуни

нокти; лепила за козметичка употреба;
лепила за прицврстување перики; лимон

против потење; сапуни против потење на
стапала; сјај (црвило за сјај); слабеење

(есенцијални масла од лимон); лосиони за
козметичка употреба; лосиони за коса;

(козметички
препарати
за
слабеење);
сончање (производи за сончање); спрејови за

лосиони

бричење;

коса; спрејови за освежување на здивот;

маскара; маски за разубавување; масла за
козметичка употреба; масла за парфеми и

средства за отстранување бои; спредства за
спречување на крварење за козметичка

мириси; масла за тоалетна употреба; масла
за чистење; масла од голтерија; масло од

употреба;
спредства
против
потење
(тоалетни производи); стапчиња обложени со

јасмин; масло од лаванда; масло од роза;
масти за козметичка употреба; медицински

памук за козметичка употреба; сушено
ароматично лисје и мирудии (мириси);

сапун; миризлива водичка; миризливо дрво;

темјан;

млеко за чистење за тоалетна употреба;
моливчиња
(козметички
моливчиња);

тоалетна вода; тоалетни производи; трајно
виткање на косата (неутрализатори за трајно

моливчиња за веѓи; мошус (парфимерија);
нане за парфимерија; нафтено желе за

виткање на косата); трепки (вештачки
трепки); трепки (козметички производи за

козметичка употреба; нега на кожата
(козметички производи за нега на кожата);

трепки); трепки (лепила за вештачки трепки);
хидроген пероксид за козметичка употреба;

што
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цветни мириси (бази за цветни мириси);

Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI

цвеќе (екстракти од цвеќе) (парфеми); цитрон

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(есенцијални масла од цитрон); црвило за
сјај; цртежи (декоративни цртежи) за

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

козметичка употреба; чистење вештачки
вилици (производи за чистење вештачки
вилици); шамивчиња натопени со козметички
лосиони; шминка; шминкање (пудра за
шминкање)
кл. 10 медицински и забарски апарати и
инструменти,
апарати
за
масажа
кл. 44
медицински услуги и услуги на
хигиена и разубавување на луѓе: забарство;
здравствена заштита; клиники (медицински
клиники); козметички салони; маникирање;
масажа;

медицинска

помош;

медицински

клиники; салони (козметички салони); салони
(фризерски салони); терапија (физикална
терапија); услуги на ароматерапија; услуги со
сауна; услуги со солариум; физиотерапија;

ЕКСДИАР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 25602

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/188

(220) 24/02/2017
(181) 24/02/2027

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK
(540)

фризерски салони
(111) 25599

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/182

(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027

(450) 31/03/2018
(732) КАЛИН ГРОУП ДОО Скопје
ул. Мите Богоевски бр. 58 б, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, диететски
супстанции што се користат во медицината
(111) 25603
(210) TM 2017/189

(151) 01/03/2018
(220) 24/02/2017
(181) 24/02/2027

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за производство и промет
(591) зелена, бела, темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 куќни и кујнски апарати
(111) 25601

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/183

(220) 22/02/2017
(181) 22/02/2027
(450) 31/03/2018

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
Решенија на трговски марки

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK
(540)
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(111) 25604

(151) 01/03/2018

(510, 511)

(210) TM 2017/191

(220) 24/02/2017

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(181) 24/02/2027
(450) 31/03/2018

управување
работи

со

работата;

канцелариски

(732) ФУКС МАК
ул. Прашка бр. 23, 1000, Скопје, MK

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи и работи поврзани со

(540)

недвижен
имот
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(111) 25606
(210) TM 2017/195

(591) сина и црвена
(551) индивидуална

(151) 01/03/2018
(220) 24/02/2017
(181) 24/02/2027

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; средства
за подмачкување; прашина апсорпција,
мокрење и обврзувачки состави; горива
(вклучувајќи моторен дух) и осветителни;
свеќи
и
фитили
за
осветлување
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
мотори (освен за копнени возила); машини за
спојување и пренос компоненти (освен за

(450) 31/03/2018
(732) The Headhunter SHPK
Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli
Germenji 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL
(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

копнени возила); земјоделски спроведува
освен рачна; инкубатори за јајца; автоматски
(111) 25605
(210) TM 2017/194

(151) 01/03/2018
(220) 24/02/2017
(181) 24/02/2027
(450) 31/03/2018

(732) The Headhunter SHPK
Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli
Germenji 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL
(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина и светло виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи и работи поврзани со
недвижен
имот
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирањето поврзано со

(591) бела и темно виолетова
(551) индивидуална
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услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

MUKALTYN

(111) 25607

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/196

(220) 24/02/2017
(181) 24/02/2027

(450) 31/03/2018
(732) The Headhunter SHPK
Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli
Germenji 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL
(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 аналгетици; анестетици; антибиотици;
полни кутии за прва помош; бактериски
препарати за медицинска и ветеринарна
употреба; бактериолошки препарати за
медицинска и ветеринарна употреба; мелеми
за медицински цели; балзамски препарати за
медицинска употреба; биолошки препарати
за
ветеринарна
употреба;
препарати
за
медицинска

биолошки
употреба;

вагинални
исплакнувачи;
вакцини;
терапевтски препарати за бања; медицински

(591) бела, сина и светло виолетова

препарати за капење; соли за капење за
медицински цели; ветеринарни препарати;

(551) индивидуална
(510, 511)

витамински

препарати;

препарати

за

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

хемороиди; санитарни гаќи; хигиенски завои;
санитарни влошки; хормони за медицински

управување
работи

канцелариски

цели; средства за дезинфекција за хигиенски
цели;
дијагностички
препарати
за

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи и работи поврзани со

медицински цели; диететски супстанции
прилагодени за медицински цели; еукалиптус

недвижен
имот
кл. 42
научни и технолошки услуги и

за

со

работата;

фармацевтски

цели;

еликсири

истражувања и планирањето поврзано со

[фармацевтски
препарати];
лекови
за
смирување на нервите; седативи; помошни

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

средства за медицинска употреба; камфор за
медицинска употреба; камфорно масло за

хардвер и софтвер

медицинска
употреба;
капсули
за
фармацевтска употреба; капсули за лекови;

(111) 25633
(210) TM 2017/203

(151) 01/03/2018
(220) 27/02/2017

рицинусово масло за медицинска употреба;

(181) 27/02/2027

кора за фармацевтска употреба; медицински
корени; додатоци за добиточна храна за

(450) 31/03/2018
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu

ветеринарни
цели;
средства
за
прочистување; производи за запирање на

vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD
vul.Saksahanskoho, 139, m. Kyiv 01032, UA

крварење; лекови за ветеринарна употреба;
лекови за луѓе; лековити корени; лековит чај;

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

лековити билки; лековити пијалаци; инфузии

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(медицински инфузии); лековити масла;
масла за масажи; лосиони за ветеринарна

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

употреба;
лосиони
за
фармацевтска
употреба; медицинска мастза фармацевтска
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употреба; ментол; нане за фармацевтски

(551) индивидуална

цели; тинктури за медицинска употреба;

(510, 511)

лековити масла; опотераписки препарати;
пелени при незадржување на мочката и

кл. 5 аналгетици; анестетици; антибиотици;
полни кутии за прва помош; бактериски

изметот; апчиња за фармацевтска употреба;
лаксативи [средства за прочистување];

препарати за медицинска и ветеринарна
употреба; бактериолошки препарати за

прочистувачи;
антипиретици;
препарати
против урина; сирупи за фармацевтска

медицинска и ветеринарна употреба; мелеми
за медицински цели; балзамски препарати за

употреба; средства за успивање; медицински

медицинска употреба; биолошки препарати

алкохол;
таблетки

за
ветеринарна
употреба;
препарати
за
медицинска

препарати
за
за лижење за

употреба;
употреба;

стерилизација;
фармацевтска

биолошки
употреба;

дигестиви за фармацевтска
билни чаеви за медицинска

вагинални
исплакнувачи;
вакцини;
терапевтски препарати за бања; медицински

употреба; фармацевтски препарати; ензими
за ветеринарна употреба; ензими за

препарати за капење; соли за капење за
медицински цели; ветеринарни препарати;

медицинска

витамински

употреба;

ферменти

за

препарати;

препарати

за

фармацевтска употреба; ензимски препарати
за
ветеринарна
употреба;
ензимски

хемороиди; санитарни гаќи; хигиенски завои;
санитарни влошки; хормони за медицински

препарати
за
медицинска
употреба;
диететска храна прилагодена за медицинска

цели; средства за дезинфекција за хигиенски
цели;
дијагностички
препарати
за

употреба; мочка и измет (хигиенски гаќи за
впивање
на
мочката
и
изметот);

медицински цели; диететски супстанции
прилагодени за медицински цели; еукалиптус

незадржување на мочката и изметот (пелени

за

при незадржување на мочката и изметот);
хемиско-фармацевтски производи; хемиски

[фармацевтски
препарати];
лекови
за
смирување на нервите; седативи; помошни

препарати за ветеринарна употреба; хемиски
препарати за медицинска употреба; хемиски

средства за медицинска употреба; камфор за
медицинска употреба; камфорно масло за

препарати за фармацевтска употреба

медицинска
употреба;
капсули
за
фармацевтска употреба; капсули за лекови;

(111) 25634

(151) 01/03/2018

рицинусово масло за медицинска употреба;

(210) TM 2017/204

(220) 27/02/2017
(181) 27/02/2027

кора за фармацевтска употреба; медицински
корени; додатоци за добиточна храна за

(450) 31/03/2018
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu

ветеринарни
цели;
средства
за
прочистување; производи за запирање на

vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD
vul.Saksahanskoho, 139, m. Kyiv 01032, UA

крварење; лекови за ветеринарна употреба;
лекови за луѓе; лековити корени; лековит чај;

(740) Друштво за застапување од областа на

лековити билки; лековити пијалаци; инфузии

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(медицински инфузии); лековити масла;
масла за масажи; лосиони за ветеринарна

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

употреба;
лосиони
за
фармацевтска
употреба; медицинска мастза фармацевтска

ALTEYKA
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фармацевтски

цели;

еликсири

употреба; ментол; нане за фармацевтски
цели; тинктури за медицинска употреба;
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лековити масла; опотераписки препарати;

(111) 25609

(151) 01/03/2018

пелени при незадржување на мочката и

(210) TM 2017/214

(220) 27/02/2017

изметот; апчиња за фармацевтска употреба;
лаксативи [средства за прочистување];

(181) 27/02/2027
(450) 31/03/2018

прочистувачи;
антипиретици;
препарати
против урина; сирупи за фармацевтска

(300) UK00003202679 16/12/2016 GB
(732) CLEOPATRA PARTNERS LIMITED

употреба; средства за успивање; медицински
алкохол;
препарати
за
стерилизација;

3rd Floor, 207 Regent Street London, W1B
3HH, GB

таблетки

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

употреба;
употреба;

за

лижење

за

фармацевтска

дигестиви за фармацевтска
билни чаеви за медицинска

употреба; фармацевтски препарати; ензими
за ветеринарна употреба; ензими за
медицинска
употреба;
ферменти
за
фармацевтска употреба; ензимски препарати
за

ветеринарна

употреба;

ензимски

препарати
за
медицинска
употреба;
диететска храна прилагодена за медицинска
употреба; мочка и измет (хигиенски гаќи за
впивање
на
мочката
и
изметот);
незадржување на мочката и изметот (пелени
при незадржување на мочката и изметот);
хемиско-фармацевтски производи; хемиски
препарати за ветеринарна употреба; хемиски
препарати за медицинска употреба; хемиски
препарати за фармацевтска употреба
(111) 25608
(210) TM 2017/205

(151) 01/03/2018
(220) 27/02/2017
(181) 27/02/2027

(450) 31/03/2018
(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY
200 Innovation Way, 44316 Akron, Ohio, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CLEOPATRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски
софтвер; компјутерски периферни

уреди;

опрема за обработка на електронски
податоци; опрема за компјутерско мрежно
работење
и
пренос
на
податоци;
компјутерски
компоненти
и
делови;
електронски мемориски уреди; апарати за
електронска
контрола;
програмирани
електронски кола кои носат податоци; жици
за комуникација; електроди; телефони;
антени; батерии; микро процесори; тастатури
кл. 14
благородни
камења;хронометриски

метали; скапоцени
инструменти

кл. 41 дистрибуција на филм; организирање
и водење на конгреси
(111) 25610
(210) TM 2017/219

(151) 01/03/2018
(220) 01/03/2017
(181) 01/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) Novo Nordisk A/S
Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK

FUELMAX
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

кл. 12 гуми

Ozempic
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на дијабетес
(111) 25611

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/236

(220) 02/03/2017
(181) 02/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,
MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(591) кафено виолетова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 ароматизиран пијалак на база на вино

СКОПЈЕ

(111) 25554

(151) 27/02/2018

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2017/250

(220) 02/03/2017
(181) 02/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, кафена, црвена, крем, сина и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафр, замена
за кафе
(111) 25553

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/249

(220) 02/03/2017
(181) 02/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 газиран пијалак на база на бело вино
(111) 25564
(210) TM 2017/253

(151) 27/02/2018
(220) 03/03/2017
(181) 03/03/2027
(450) 31/03/2018
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(732) Друштво за проектирање

што не се опфатени со другите класи,

инженеринг и трговија ФОРМА ДООЕЛ

обвивки од картон или хартија за шишиња,

увоз-извоз Куманово
ул. Прозорска бр. 13, 1300, Куманово, MK

печатари за компјутери (ленти натопени во
мастило за печатари за компјутери), апарати

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

за
пластифицирање
документи
канцелариска
употреба,
машини

(540)

размножување, клишеа, апарати за рачно
етикетирање, етикети што не се од текстил,
хартија

за

амбалажа,

апарати

(591) темно сина, светлосина, бела
(551) индивидуална

нумерирање, печатени материјали, рибони

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(111) 25675
(210) TM 2017/254

за
за

за

(151) 20/03/2018
(220) 03/03/2017
(181) 03/03/2027
(450) 31/03/2018

што не се опфатени со другите класи,
обвивки од картон или хартија за шишиња,
печатари за компјутери (ленти натопени во

(732) Мартин Менковски

мастило за печатари за компјутери), апарати
за
пластифицирање
документи
за

Бул. Партизански Одреди број 25/2-11, MK
(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ

канцелариска
употреба,
машини
за
размножување, клишеа, апарати за рачно

Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје

етикетирање, етикета што не се од текстил,
хартија
за
амбалажа,
апарати
за

(540)

нумерирање, печатени материјали, рибони

HEDON

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со машини за

(551) индивидуална

ставање печати, машини за гравирање,
машини за етикетирање и маркирање,

кл. 39 организирање патувања, пакување
подароци,
пакување
стоки,
патници

печатарски цилиндри; трговија на големо и
мало
со
апарати
и
инструменти,

(превезување на патници), резервации за
патувања,
превезување,
туризам

сигнализација,

кл. 41
забава, известување за забави,
планирање
забави,
ноќни
клубови,

компјутери;

трговија

на

големо и мало со детектори (детекгори за
метал) за воена или индустриска употреба,

(510, 511)

рекреација,

услуги

на

дискотеки

мерни инструменти, оптички апарати и
инструменти, оптички читачи на знаци,

кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци,
привремено
сместување,

фотокопири (фотографски, електростатички,
термички), печатачи за
употреба со

кафетерии, летувалишта, мотели, пансиони,
ресторани, служење храна и пијалоци, снек-

компјутери,

барови, услуги во барови, хотели

компјутерски

програми

и

кертриџи, мерни инструменти за количина,
телеметри, читачи на бар кодови, оптички

(111) 25676

(151) 20/03/2018

читачи на знаци, скенери (опрема за
обработаа на податоци), спектрографски

(210) TM 2017/255

(220) 03/03/2017
(181) 03/03/2027

апарати, спектроскопи; трговија на големо и
мало со хартија, картон и производите од нив

(450) 31/03/2018
(732) Мартин Менковски
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Бул. Партизански Одреди број 25/2-11, MK

кл. 5

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ

употреба

фармацевтски препарати за човечка

Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје

(111) 25551

(151) 27/02/2018

(540)

(210) TM 2017/261

(220) 06/03/2017
(181) 06/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

BIOCULOVIST

кл. 39 организирање патувања, пакување
подароци,
пакување
стоки,
патници

(551) индивидуална
(510, 511)

(превезување на патници), резервации за
патувања,
превезување,
туризам

употреба

кл. 41

кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

забава, известување за забави,

планирање
рекреација,

забави,
услуги

ноќни
на

клубови,
дискотеки

(111) 25549
(210) TM 2017/262

(181) 06/03/2027
(450) 31/03/2018

кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци,
привремено
сместување,
кафетерии, летувалишта, мотели, пансиони,
ресторани, служење храна и пијалоци, снекбарови, услуги во барови, хотели
(111) 25552

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/260

(220) 06/03/2017
(181) 06/03/2027

(151) 27/02/2018
(220) 06/03/2017

(732) NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

VERTINEX

(450) 31/03/2018
(732) NOVARTIS AG,

(551) индивидуална

4002 BASEL, CH

(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(111) 25545

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/265

(220) 06/03/2017
(181) 06/03/2027

SKIBETOL
(551) индивидуална
(510, 511)
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(732) Hasbro, Inc.
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1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode

(551) индивидуална

Island 02862, US

(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

кл. 20
мебел, мебел за домаќинство и
неговите делови, производство на мебел

(540)

(тапациран и корпусен), огледала, рамки за
слики; производи што не се опфатени со
другите класи, од дрво, плута, трска, врбови
прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замените за сите овие
материјали или производи од пластика;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(111) 25542
(210) TM 2017/266

(151) 27/02/2018
(220) 06/03/2017
(181) 06/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) Pfizer Inc.
235 East 42nd StreetNew York, NY 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

IBRANCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции
(111) 25674

(151) 20/03/2018

(210) TM 2017/267

(220) 07/03/2017
(181) 07/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) Мебел-Ви ДООЕЛ
ул. Марксова бр. 23, 2310, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

библиотекарски полици, врати, врати за
мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња,
детски столчиња со масичка за јадење,
дрвени украси, држачи за изложување,
закачалки,

изложбени

витрини

[мебел],

канцелариски мебел, комоди со фиоки,
кревети, маси, маси за компјутери, ногарки за
маси [мебел], опрема за мебел што не е од
метал, перничиња, плакари, полици, полици
[мебел], работни маси, рамки за слики, рамки
од дрво за кревети, латофлекси, софи,
столчиња,

тоалетни

комоди,

фотељи,

шанкови, душеци, душеци со федери,
душеци и перници изработени од сунѓер,
термопластична
мемори
пена
со
релаксирачки, комфортни и ортопедски
својства
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување

со

работата;

канцелариски

работи; услуги при производство, увоз-извоз
и трговија на големи и мало со: Мебел,
мебел за домаќинство и неговите делови,
огледала, рамки за слики; производи што не
се опфатени со другите класи, од дрво,
плута, трска, врбови прачки, рогозина,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и
замените за сите овие материјали или
производи од пластикач библиотекарски
полици, врати, врати за мебел, двоседи,

(591) жолта, црвена, портокалова, бела
Решенија на трговски марки
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украси, држачи за изложување, закачалки,
изложбени витрини [мебел], канцелариски
мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси
з акомпјутери, ногарки за маси [мебел],
опрема за мебел што не е од метал,
перничиња, плакари, полици, полици [мебел],
работни маси, рамки за слики, рамки од дрво
за кревети, латофлекси, софи, столчиња,
тоалетни комоди, фотељи, шанкови; душеци,
душеци со федери, душеци и перници
изработени од сунѓер, термопластична

(591) бела, светло зелена, жолта

мемори пена со релаксирачки, комфортни и
ортопедски
својства

(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги

(551) индивидуална

кл. 40 обработка на материјали
(111) 25557

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/269

(220) 09/03/2017
(181) 09/03/2027

(111) 25561

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/271

(220) 09/03/2017
(181) 09/03/2027
(450) 31/03/2018

(450) 31/03/2018
(732) SILVER GROUP LTD

(732) SILVER GROUP LTD
S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,

S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,
Port Vila, VU

Port Vila, VU
(740) Адвокатско друштво Јоанидис

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) бела, светло зелена, црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги
(111) 25559

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/270

(220) 09/03/2017
(181) 09/03/2027

(591) бела, светло зелена, жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги
(111) 25562

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/272

(220) 09/03/2017
(181) 09/03/2027
(450) 31/03/2018

(450) 31/03/2018
(732) SILVER GROUP LTD

(732) SILVER GROUP LTD
S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,

S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,
Port Vila, VU

Port Vila, VU
(740) Адвокатско друштво Јоанидис

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)
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Edinburgh Park, 5. Lochside Way,
Edinburgh, EH12-9DT, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло зелена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги
(111) 25563

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/273

(220) 09/03/2017
(181) 09/03/2027

(450) 31/03/2018
(732) SILVER GROUP LTD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци освен пиво

S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,
Port Vila, VU
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 25537

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/275

(220) 09/03/2017
(181) 09/03/2027

(450) 31/03/2018
(732) Златевски Љубиша
ул. Фазанерија 1 бр. 96, Долна Бањица,
Гостивар, MK
(540)

(591) светло зелена, жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги
(111) 25532
(210) TM 2017/274

(151) 27/02/2018
(220) 09/03/2017
(181) 09/03/2027

(450) 31/03/2018
(732) Diageo Scotland Limited

(591) црна, сива, сина, жолта, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци и други видови на
безалкохолни пијалоци
(111) 25567
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(210) TM 2017/276

(220) 10/03/2017
(181) 10/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) ФИТОФАРМ

(551) индивидуална

ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
5

Фармацевтски

препарати;
медицински

и

ветеринарни

санитарни
препарати
за
цели; диететска храна и

супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња, диететски
суплементи
за
луѓето
и
животните;
фластери, материјали за завои, материјали
за

пломбирање

заби,

на

информатичките

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

PARAMAX

кл.

(водење

забарски

смоли,

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди.

изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно

мислење

(испитување

на

јавното

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
/продажба за

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни
огласи),

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

претплатници/, ширење рекламен материјал
(111) 25546

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/278

(220) 10/03/2017
(181) 10/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична

комуникација;

услуги

на

пејџери;

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска
пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

и
глобална
обезбедување
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информацми од именик по пат на телефон,

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

телевизија и глобална комуникациска мрежа;

податоци; телекомуникациски услуги, имено

обезбедување
интерактивен

мултикориснички
на
глобална

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

интернет услуги, имено, брза линија или

услуги на дизајнирање на web страни, работа

сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио

на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

областа на
компјутерско

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна

менаџмент

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web сајтови, web центри,

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

услуги на комутација на гласот, податоци,

податоци

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(111) 25569
(210) TM 2017/282

пристап

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

информативни технологии,
програмирање,

на

на

центри

трети

на

податоци

лица;

услуги

на

на
на

(151) 27/02/2018
(220) 10/03/2017
(181) 10/03/2027

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за комуникациски услуги

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

комуникациска

(540)

информацми од именик по пат на телефон,

мрежа;

обезбедување

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички
(551) индивидуална
(510, 511)

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

информации

комуникациска

за

дејноста,

информатички

мрежа,

главни

(стожерни)

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги

сметка (изработка на изводи од сметка),

(ИСДН),

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на

/продажба

пропагандни

пренос на пакет од електронски податоци;

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

телекомуникациско поврзување на интернет
и на други компјутеризирани комуникации,

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички пристап на безжична

за

трето

лице/,

информирање,
(служби
за

интернет

протокол

(ИП)

на

отсутни

комуникациска мрежа; обезбедување факс

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

глобална комуникациска мрежа; услуги на

интернет сообраќајот; услуги на говорна

лична комуникација; услуги на
лизинг
телекомуникациски

пејџери;
опреми,

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

напојувања и системи; услуги на електронска
пошта; услуги на телевизиски пренос;

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

телефонско
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одговарање/за
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Гласник Бр.3/2018

податоци;

31 Март 2018

безжични

телекомуникациски

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

(540)

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,
компјутерско
телекомуникација,

програмирање,
комуникациски мрежи,

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент
глобални

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на
автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци
(111) 25570

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/283

(220) 10/03/2017
(181) 10/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

Решенија на трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки

(водење

на

информатичките

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно

мислење

(испитување

на

јавното

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
/продажба за

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни
огласи),

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична

комуникација;

услуги

на

пејџери;

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска
пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

телефон,

телевизија

комуникациска

и

мрежа;

глобална

обезбедување

конференции и конференции на телефонски
податоци;

безжични

телекомуникациски

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

обезбедување
интерактивен

мултикориснички
на
глобална

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

пат на телефон, телевизија и глобална

услуги

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа

сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио

на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

областа на
компјутерско

на дигитални мрежи на интегрирани услуги

телекомуникација,

(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web сајтови, web центри,

рамка заради пренос на податоци; услуги на

електронска пошта, електронски групи, лист

пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,

сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички

безжична

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски

(111) 25575

(151) 27/02/2018

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(210) TM 2017/288

(220) 10/03/2017
(181) 10/03/2027

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за комуникациски услуги

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
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пристап

пристап

мрежи

заради

на

поделба

на

на

електронски

пораки

информативни технологии,
програмирање,
комуникациски

мрежи,

на
на

Решенија на трговски марки

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

пошта;

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

обезбедување вести и информации по пат на

услуги

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

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

(540)

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
интерактивен

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

на

телевизиски

пристап

пренос;

и
глобална
обезбедување

мултикориснички
на
глобална

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

информатичките

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио

изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен

телеконференции по пат на интернет, услуги

картотеки

(водење

на

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги

јавното

(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,

телекомуникациски мрежни премини и услуги

јавно

мислење

преписи
на
/продажба за

(испитување

на

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

рекламни
огласи),

и на други компјутеризирани комуникации,

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички пристап на безжична

претплатници/, ширење рекламен материјал

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

обезбедување

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

мрежен

премин

за

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

пејџери;

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

лична

комуникација;

услуги

на

Решенија на трговски марки
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

за пораки во вид на телефонски говорни

(732) Друштво за комуникациски услуги

пораки;

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

услуги

на

видео

и

аудио

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

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

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

(540)

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

(551) индивидуална

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

областа

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

на

информативни

компјутерско
телекомуникација,

технологии,

програмирање,
комуникациски мрежи,

(510, 511)

изнајмување рекламен простор, изнајмување

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и

уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

хостирање

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

(хостинг),

складирање

и

одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

дејности (советување за организирање на

сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

апликации

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

за

трети

лица;

услуги

на

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

рекламни

огласи

(ширење

на

рекламни

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

центри на податоци

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и

информирање,
(служби
за

(111) 25577

(151) 27/02/2018

информативна технологија, имено, пренос на

(210) TM 2017/289

(220) 10/03/2017
(181) 10/03/2027

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

(450) 31/03/2018

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;
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опреми,

обезбедување бесплатни услуги и услуги на

напојувања и системи; услуги на електронска

телекомуникациски

насочување на повиците; услуги на центрите

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

и
глобална
обезбедување

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

обезбедување

мултикориснички

обезбедување глас по пат на интернет

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа

сериски врски кои ствараат главен премин во

на

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги

компјутерско
телекомуникација,

(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

глобални

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на

одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,

сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на

видео

овозможување

провајдери на апликативни услуги (АСП),

телекомуникациско поврзување на интернет
и на други компјутеризирани комуникации,

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички пристап на безжична

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;

во

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

(111) 25673

(151) 20/03/2018

(210) TM 2017/296

(220) 13/03/2017
(181) 13/03/2027

и

мултимедиа;

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,
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програмирање,
комуникациски мрежи,

комуникациски

на

мрежи;

мрежни

мрежи;

услуги
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(450) 31/03/2018

(732) The Procter & Gamble Company

(732) СПЕКТРА БЈУТИ ДОО Скопје

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

ул. Аминта Трети бр.81/1, локал 3, Скопје,
MK

Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) розова, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 козметички салони; козметички услуги
(111) 25658
(210) TM 2017/298

(151) 20/03/2018
(220) 13/03/2017
(181) 13/03/2027

(450) 31/03/2018
(732) I.J. Tobacco Industry FZE
Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, , AE
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

(591) зелена, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 производи за женска хигиена; хигиенски
влошки; пелени за инконтиненција; тампони;
влошки за инконтиненција; дневни влошки
(111) 25655

(151) 12/03/2018

(210) TM 2017/304

(220) 14/03/2017
(181) 14/03/2027

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(450) 31/03/2018
(732) Трговско друштво за производство,
промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ
Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 1, Скопје, MK
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

тутун;

предмети

за

пушачи;

кибритчиња
(111) 25638

(151) 12/03/2018

(210) TM 2017/303

(220) 14/03/2017
(181) 14/03/2027
(450) 31/03/2018
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(551) индивидуална

(111) 25533

(151) 27/02/2018

(510, 511)

(210) TM 2017/307

(220) 15/03/2017

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

(181) 15/03/2027
(450) 31/03/2018

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ

масла
кл. 39

експорт-импорт Скопје
ул. 852 бр. 62 комплекс Газела, Гази Баба,

и
масти
за
јадење
транспортни услуги; пакување и

складирање стока; организирање патувања

1000, Скопје, MK

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(540)

компјутерски хардвер и софтвер
(111) 25659

(151) 20/03/2018

(210) TM 2017/305

(220) 14/03/2017
(181) 14/03/2027

(450) 31/03/2018
(732) Трговско друштво за производство,
промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ
Скопје

(591) портокалова, темносина, црна, бела

бул. Кочо Рацин бр. 1, Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 35 продажба на мало и продажба на

(540)

големо на прехранбени и непрехранбени
продукти

VERO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
кл. 39

и
масти
за
јадење
транспортни услуги; пакување и

складирање стока; организирање патувања
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(111) 25534

(151) 27/02/2018

(210) TM 2017/308

(220) 15/03/2017
(181) 15/03/2027
(450) 31/03/2018

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул. 852 бр. 62 комплекс Газела, Гази Баба,
1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

компјутерски хардвер и софтвер
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позиционирачки

систем

велосипеди;апарати

за

(GPS)

за

мерење

за

велосипеди;приемници
на
нумерички
вредности за велосипеди;индикатори на
брзина
за
велосипеди;манометри
за
велосипеди;тахометри за велосипеди;мерачи
на снага за велосипеди;одометри
велосипеди;
безжични
преносници

за
на

податоци за велосипеди;електрични кабли за
(591) портокалова, термно сина, црна, бела
(551) индивидуална

велосипеди;батерии; батерии за велосипеди
полначи на батерии;полначи на батерии за

(510, 511)
кл. 35 продажба на мало и продажба на

велосипеди;компјутерски софтвер;дигитални
видео камери;дигитални видео камери за

големо на прехранбени и непрехранбени
продукти

велосипеди;дигитални видео камери за
риболов;заштитни кациги за спорт;заштитни
кациги

(111) 25535
(210) TM 2017/309

за

велосипедисти;очила

(151) 27/02/2018
(220) 15/03/2017

(оптика);очила
за
очила;футроли за очила

(181) 15/03/2027
(450) 31/03/2018

(111) 25677

(151) 20/03/2018

(210) TM 2017/358

(220) 28/03/2017
(181) 28/03/2027

(732) SHIMANO INC., a corporation
organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants of,

сонце;заштитни

(450) 31/03/2018

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP

(732) Друштво за трговија и услуги ДИМА
Димче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

бул. Александар Македонски бр. 9/14,
Скопје, MK

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

XTR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутери за велосипеди;уреди со
дисплеј за давање
велосипедисти;уреди

на информации
со
дисплеј

на
за

прикажување на положба на запчаник, однос
на брзина и/или состојба на батерии за
велосипеди; дигитални урeди со дисплеј
(електронски)
индикатори

за
на

велосипеди;нумерички
вредности
за

велосипеди;апарати за бележење на време
за
велосипеди;уреди
за
глобално
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на

естрадни

уметници
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и
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Решенија на трговски марки

Гласник Бр.3/2018

организирање
организирање

31 Март 2018

и
и

водење
водење

семинари,
симпозиуми,

организирање избори на убавици, книги
(објавување
книги),
филмски
студија,
прикажување филмови, опрема за музеи,
продукција на шоу програми, обезбедување
услуги за караоке, изнајмување сценски
декор за приредби

(591) окер, светло зелена, темно зелена,

(111) 25657
(210) TM 2017/401

(510, 511)

(151) 20/03/2018
(220) 07/04/2017
(181) 07/04/2027
(450) 31/03/2018

(732) ROCKSTAR, INC.
P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126,
US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

сина, темно сина
(551) индивидуална
кл. 9 електронски компоненти за автомати за
игри на среќа; компјутерски софтвер за игри
на среќа; софтвер за игри на среќа кој ги
генерира или ги прикажува резултатите од
облогот на машините за игри на среќа;
компјутерски хардвер за игри на среќа и за
учество во игри на среќа; информации кои
може да се преземат од мрежа а кои се
однесуваат на игри на среќа и учество во
игри на среќа; компјутерски апликативен
софтвер кој однесува на игри на среќа и
учество во игри на среќа; електронски
публикации, кои може да се преземат од
мрежа, а кои се однесуваат на игри на среќа

(551) индивидуална

и учество во игри на среќа; компјутерски
софтвер за администрација на on-line на игри

(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

на среќа и учество во игри на среќа; апарат
за издавање на лозови; електронски

(111) 25594

(151) 01/03/2018

терминали за изготвување на билети за
лотарија
(сречки)

(210) TM 2017/402

(220) 07/04/2017
(181) 07/04/2027

кл. 16 списанија во областа на игри на среќа

(450) 31/03/2018
(732) Merit Turizm Yatirim ve Işletme
Anonim Şirketi
Etiler Mahallesi Bade Sokak No: 9 34337
Etiler Beşiktaş, Istanbul, TR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

и учество во игри на срсќа; тикети за
кладење; печатени реклами; рекламни паноа
од
хартија
или
картон
кл. 21 прибор и садови за домаќинство или
за потреби во кујна; прибор за на маса, освен
ножеви, виљушки и лажици; сервиси за кафе
(прибор за на маса), сервиси за чај (прибор
за на маса), стакларија, порцелан и земјани
садови
кл. 24 крпи; крпи за во бања, крпи за плажа,
крпи за голф, крпи за обложување стаклени
предмети, памучни крпи, крпи за чај, крпи од
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штоф, турски крпи, чаршафи за кревет;

ресторани за други лица; деловен менаџмент

ќебиња за надворешна употреба; крпи како

за

подлога
за
вино
(за
на
маса)
кл. 28 автомати за игри на среќа и учество

однесуваат на франшиза за ресторани;
маркетиншки
услуги
на
полето
на

во игри на среќа; маси за игри на среќа;
автомати за игри на среќа; апарати за игри

рестораните
кл. 36
финансиско

на среќа; глувчиња за учество во игри на
среќа; тастатура за за учество во игри на

обложувањето; финансиски консултации за
добитници
на
лотарија

среќа; автоматски машини за игри на среќа;

кл. 37

опрема за игри на среќа која се активира со
купон; слот машини кои се активираат со

услуги
на
конструкции

метална паричка или со жетон (машини за
игри на среќа); слот машини кои се

кл.
38
обезбедување пристап до
вебсајтовите на интернет за игри на среќа и

активираат со метална паричка или со жетон
(уреди за игри на среќа); опрема која се

учество во игри на среќа; радио емитување;
телевизиско
емитување

активира со метална паричка; машини за

кл.

игра на среќа-за забава, кои се активираат со
метална паричка; чипови и коцки (опрема за

кл. 41 коцкање; услуги на коцкање; on-line
услуги за учество во игри на среќа;

играње); лотариски тркала; карти за лотарија;
билети за лотарија, греб картици (картички за

обезбедување
на
објекти
за
казино
(коцкање); услуги за казино игри на среќа и

лотарија кои се на принцип на гребење);
печатени лотариски тикети; греб картици

учество во игри на среќа; услуги за учество
во игри на среќа; изнајмување на машини за

наменети за играње на лотариски игри

игра на среќа; услуги на on-line игри на среќа;

кл. 32 пиво; минерални и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни напитоци и

услуги на забава со помош на машините за
игри на среќа; изнајмување машини за игри

овошни сокови; коктели (безалкохолни); пиво
од слад; минерална вода (напиток); води за

на среќа; услуги на учество во игри на среќа
заради забава; изнајмување на слот машини

на
кл. 33

кои се активираат со метална паричка или
жетон; давање on-line информации на полето

маса
(напиток)
алкохолни пијалоци (освен пива);

ресторани;

деловни

совети

кои

проширување

се

на

услуги на граѓевински конструкции;

40

консултации

конзервирање

за

храна

на

ликери;
алкохолни
пијалоци;
вино
кл. 35 радијско рекламирање; телевизиско

информации
кои
се
однесуваат
на
компјутерски игри за забава кои се нудат on-

рекламирање;
припремање на

рекламирање;
уредување на

line
преку
компјутерската
база
или
глобалната комуникациска мрежа; услуги за

реклами; изнајмување на рекламен простор;
изнајмување
на
рекламни
билборди;

кладење; услуги за лотарија; телевизиска
продукција

рекламни билборди (изнајмување); рекламни

кл. 43

скелиња, табли (изнајмување), реклами и
усуги на рекламирање; прикажување на

информациони услуги; услуги на хотелски
резервации; хотелски одмаралишта; услуги

реклами за други; рекламирање за други на
интернет; продукција на телевизиски и радио

на хотелско сместување; услуги на хотелски
кетеринг;
организација
на
хотелско

реклами; дистрибуција на реклами и
комерцијални известување; управување со

сместување; давање хотелско сместување;
услуги на хотелски ресторани; услуги на
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игри

на

за

алкохолни пијалоци кои содржат овошје;

on-line
реклами;

компјутерските

поврзани

забава;

хотели; хотелски услуги; хотелски
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хотелски одмаралита; услуги на хотелски

(740) Друштво за застапување од областа на

резервации;

индустриската сопственост ЖИВКО

оценување

на

хотелско

сместување;
резервација
на
хотелско
сместување; информациски услуги поврзани

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

за хотели; резервација на хотел за други;
давање хотелски и мотелски услуги; биро за

(540)

сместување (хотели, пансиони); ресторански
услуги кои ги даваат хотелите; изнајмување
на крпи за хотели; изнајмување на мебел за
хотели; изнајмување завеси на хотели;
обезбедување на излжбен простор во
хотели; консултантски услуги поврзани за
хотелски објекти; резервирање на хотелски
соби за патници; услуги на агенции за
резервирање; електронски информациски
услуги поврзани за хотели; изнајмување
зидни декорации за хотели; услуги
туристички агенции; on-line услуги

на
на

туристички агенции; услуги на ресторани;
грил
(скара)
ресторани;
туристички
ресторани; услуги на мобилни ресторани;
услуги за шпански ресторани; услуги за
јапонски ресторани; услуги на ориентални
ресторани; услуги на ресторани “храна за
носење”;
резервирање
на
места
во
ресторани; услуги за шанк за салата (salad
bar-ovi);
услуги
на
ресторани
за
самопослужување;
обезбедување
на
прегледи
за
ресторани
и
барови;
обезбедување на информации за услуги на
ресторани; обезбедување на храна и
пијалоци во ресторани; ресторански услуги
кои
вклучуваат
лиценцирани
барови;
агенциски услуги на ресторански резервации
(111) 25622

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/403

(220) 07/04/2017
(181) 07/04/2027
(450) 31/03/2018

(732) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York,
New York, 10022, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава;
облека, имено трикотажа, обувки, обувки за
кошарка, патики за кошарка, маици, кошули,
поло маици, горни тренерки, долни тренерки,
пантолони, маици без ракави, дресови,
шорцови, пижами, спортски маици, маици за
рагби,
џемпери,
ремени,
вратоврски,
ноќници, капи, качкети, стреи, облека за
загревање, пантолони за загревање, маици
за загревање/маици за шутирање, јакни,
јакни отпорни на ветер, парка, палта,
бебешки лигавчиња што не се од хартија,
стегачи

за

престилки,
пантолони,

глава,

стегачи

за

зглобови,

долна
облека,
штитници за уши

боксерки,
од студ,

ракавици, ракавици без прсти, шалови,
ткаени и плетени кошули, дрес-фустани,
фустани, фустани и униформи за навивање,
облека за капење, костуми за капење,
костуми

за

пливање,

бикини,

дводелни

костуми за капење (tankinis), костуми за
пливање за мажи (swim trunks), костуми за
капење за мажи (bathing trunks), шорцови за
на даска, нуркачки костуми, наметки за на
плажа, наметки за со костуми за капење,
марами за со костуми за капење, сандали,
сандали за на плажа, капи за на плажа,
штитници од сонце, капи за пливање, капи за
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капење,

нови

покривала

за

глава

прикачени

со

полето на кошарката; обезбедување на он-

перики

лајн компјутерска база на податоци во

кл. 41 образование; обезбедување
обука/настава; забава; спортски и културни

полето на кошарката

активности; забава и образовни услуги во
смисла на тековни телевизиски и радио

(111) 25590
(210) TM 2017/404

програми во областа на кошарката и пренос
во живо на кошаркарски натпревари и
кошаркарски

приредби;

продукција

и

(151) 01/03/2018
(220) 07/04/2017
(181) 07/04/2027
(450) 31/03/2018

(732) British American Tobacco (Brands)

дистрибуција на радио и телевизиски шоу
програми на кошаркарски натпревари,

Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R

кошаркарски настани и програми во областа
на кошарката; водење и организирање на

2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа на

кошаркарски школи и кампови, школи и
кампови за тренери, школи и кампови за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

танцов

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

тим

и

кошаркарски

натпревари;

услуги на забава во смисла на лично
појавување на маскота во костим или на
танцов тим на кошаркарски натпревари и
приредби, школи, кампови, промоции и други
настани поврзани со кошарката, посебни
настани и забави; услуги на клубови на
обожаватели;

услуги

на

забава,

имено

обезбедување на веб-страна што не се
презема со мултимедијална содржина во
смисла на најзначајни телевизиски настани,
интерактивни
најзначајни
телевизиски
настани, видео снимки, снимање на видео
преноси, интерактивен видео избор на
најзначајни

настани,

радио

програма,

најзначајни настани на радио и аудио снимки
во полето на кошарката; пренесување на
вести и информации во смисла на
статистички и други податоци во полето на
кошарката; он-лајн игри кои не може да се
преземаат, имено, компјутерски игри, видео
игри, интерактивни видео игри, акциони игри
за вештини, аркадни игри, друштвени игри за
деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и
игри на погодување; услуги на електронско
издаваштво, имено, издавање на часописи,
водичи, билтени, боенки и други распореди
на натпреварите преку Интернет, сите во

338 | С т р а н а

(540)

DEMI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;
производи од тутун; замена за тутун (не е за
медицински цели); пури, цигарилос; запалки;
кибрити; артикли за пушачи; хартија за
виткање цигари, обвивки за цигари, филтри
за цигари; џебен апарат за виткање цигари;
рачни машини за полнење на тутун во
хартиени обвивки; електронски цигари;
течности за електронски цигари; производи
од тутун наменети за загревање; електронски
уреди

и

нивните

делови

наменети

за

загревање на цигари или тутун
(111) 25685
(210) TM 2017/407

(151) 22/03/2018
(220) 10/04/2017
(181) 10/04/2027
(450) 31/03/2018

(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(540)

OPSTILAX
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Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(551) индивидуална

(181) 11/04/2027

(510, 511)

(450) 31/03/2018

кл. 5 фармацевтски производи

(732) B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE

(111) 25613
(210) TM 2017/413

(151) 01/03/2018
(220) 11/04/2017

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

(181) 11/04/2027
(450) 31/03/2018

(540)

(732) BMJ Industries FZCO
P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al
Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Парацетамол Б.Браун
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, раствори за
вбризгување и инфузии
(111) 25623

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/416

(220) 11/04/2017
(181) 11/04/2027
(450) 31/03/2018

(732) The Goodyear Tire & Rubber Company
200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001,

(591) сина, златна

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити
(111) 25665
(210) TM 2017/414

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(151) 20/03/2018
(220) 11/04/2017
(181) 11/04/2027

POWERLOAD
(551) индивидуална

(450) 31/03/2018
(732) B.Braun Melsungen AG

(510, 511)
кл. 12 гуми

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(111) 25614

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/422

(220) 12/04/2017
(181) 12/04/2027

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/03/2018

Paracetamol B. Braun
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, раствори за
вбризгување и инфузии
(111) 25666
(210) TM 2017/415

(151) 20/03/2018
(220) 11/04/2017
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(732) DESERT KING CHILE S.A.
Calle Limache 3405, Oficina 57, Vina del Mar,
CL
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GROACTIVE
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(551) индивидуална

кл. 1 индустриски хемикалии; хемикалии за

(510, 511)

употреба во земјоделството, хортикултурата

кл. 1 индустриски хемикалии; хемикалии за
употреба во земјоделството, хортикултурата

и
кл. 5

и
кл. 5

фунгициди, хербициди и пестициди

шумарството;
ѓубрива
препарати за уништување штетници;

фунгициди, хербициди и пестициди

шумарството;
ѓубрива
препарати за уништување штетници;

(111) 25686
(210) TM 2017/425

(151) 22/03/2018
(220) 13/04/2017

(111) 25600

(151) 01/03/2018

(181) 13/04/2027

(210) TM 2017/423

(220) 12/04/2017
(181) 12/04/2027

(450) 31/03/2018
(300) 573581 21/11/2016 PT

(450) 31/03/2018
(732) DESERT KING CHILE S.A.

(732) FASHION ONE TELEVISION LLC
246 West Broadway New York, New York

Calle Limache 3405, Oficina 57, Vina del Mar,
CL

10013, US
(740) Друштво за застапување од областа на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

индустриската сопственост ЖИВКО

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEMA Q
FASHION 4K

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 1 индустриски хемикалии; хемикалии за
употреба во земјоделството, хортикултурата

(510, 511)
кл.
38

и

радиодифузни

шумарството;

ѓубрива

кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди и пестициди

телекомуникациски

комуникација
снабдување

услуги;
и
и

услуги;

компјутерска

пристап до Интернет;
изнајмување
на

телекомуникациска опрема и инсталации
(111) 25616

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/424

(220) 13/04/2017
(181) 13/04/2027

(111) 25628
(210) TM 2017/429

(450) 31/03/2018

(151) 01/03/2018
(220) 13/04/2017
(181) 13/04/2027

(732) DESERT KING CHILE S.A.
Calle Limache 3405, Oficina 57,Viña del Mar,

(450) 31/03/2018
(732) Bayer Intellectual Property GmbH

CL
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

QL AGRI
(551) индивидуална
(510, 511)

340 | С т р а н а

CANESBALANCE
(551) индивидуална
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(510, 511)

кл. 30

кл. 5 фармацевтски препарати

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од

кафе, чај, какао и замена за кафе;

(111) 25632

(151) 01/03/2018

жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладоледи; шеќер, мед, меласа; квасец,

(210) TM 2017/430

(220) 13/04/2017
(181) 13/04/2027

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз; преработена

(450) 31/03/2018
(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

храна на база на житарици што се користи
како појадок, ужинки или состојки за правење

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK

на друга храна; житарици готови за јадење;

(540)

преработени житарици; житарици за појадок;
подготовки направени од житарици и други
прехранбени
производи
добиени
од
житарици што се користат како појадок,
ужинки или состојки за правење храна;
ужинки на база на житарици; житни плочки;
ужинки на база на пченица; ужинки на база

(591) црна, златна
(551) индивидуална

на повеќе зрна; крекери; ужинки на база на
пченка; ужинки како мешавини што се

(510, 511)
кл. 32 пиво
(111) 25621
(210) TM 2017/432

состојат главно од крекери, переци и/или
пуканки
(151) 01/03/2018
(220) 18/04/2017

(111) 25635

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/436

(220) 19/04/2017

(181) 18/04/2027
(450) 31/03/2018

(181) 19/04/2027
(450) 31/03/2018

(732) KELLOGG COMPANY
One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle

(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK

Creek, Michigan 49016, US

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
(551) индивидуална
(510, 511)
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(210) TM 2017/437

(220) 19/04/2017

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(181) 19/04/2027

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(450) 31/03/2018
(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK
(540)

(540)

Deprazol
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 25687

(151) 22/03/2018

(210) TM 2017/440

(220) 20/04/2017
(181) 20/04/2027
(450) 31/03/2018

(591) зелена, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

лам.Ц/мезанин-бр. 3, вл.1, 1000, Скопје, MK
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

кл. 32 пиво
(111) 25619
(210) TM 2017/438

(732) АМИКУС ФАРМА ДООЕЛ
Булевар Партизански одреди бр. 62,

(151) 01/03/2018
(220) 20/04/2017

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(181) 20/04/2027

FUROBACT

(450) 31/03/2018
(732) Deva Holding A.S.

(551) индивидуална

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(510, 511)
кл. 5

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

ветеринарни препарати; хигиенски препарати

(540)

Deseft
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 25620
(210) TM 2017/439

(151) 01/03/2018
(220) 20/04/2017
(181) 20/04/2027

(450) 31/03/2018
(732) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
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фармацевтски,

медицински

и

за медицинска употреба; диететска храна и
супстанции прилагодени за медицинск или
ветеринарна употреба, храна за бебиња;
диететски додатоци (додатоци во исхрана) за
луѓе и животни; фластери, материјали за
преврзување; материјали за пломбирање
заби,

забарски

смоли;

дезинфекциони

средства;
препарати
за
уништување
животински штетници; фунгициди, хербициди
(111) 25663

(151) 12/03/2018

(210) TM 2017/483

(220) 08/05/2017
(181) 08/05/2027
(450) 31/03/2018
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(732) Друштво за очна оптика и услуги

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,

ДИОПТРА ОПТИКС ДООЕЛ Скопје

јајца, млеко и млечни производи, масла за

ул. Кеј 13-ти Ноември ГТЦ локал/16,
секција-2 примземје, Скопје, MK

јадење
и
масти
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје

саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,

(540)

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосеви
(како мирудии); мирудии, мраз; солени
переци, грицки, снек (ѕпаск) храна, солен
флипс
кл. 31

со
вкус
на
кикиритки
земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски
слад; зрнести производи, кикиритки
(591) црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински забарски и
ветеринарни

апарати

и

(111) 25662

(151) 12/03/2018

(210) TM 2017/498

(220) 11/05/2017
(181) 11/05/2027

инструменти,

(450) 31/03/2018

вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; хируршки материјали

(732) Biocon Limited

за шиење

Bangalore - 560 100, IN
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

(111) 25541
(210) TM 2017/492

(151) 28/02/2018
(220) 09/05/2017

20th Km., Hosur Road, Electronic City P.O.,

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(181) 09/05/2027
(450) 31/03/2018
(732) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало
ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА
СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Качански пат“ бб, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

HELLO

INSUGEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

и

ветеринарни

препарати; додатоци во исхраната за луѓето
и животните; нутрацевтски препарати за
терапевтски или медицински цели; санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; малтери,
материјали

за

преливи;

материјал

за

(551) индивидуална
(510, 511)

запирање на заби, стоматолошки восок;
средства за дезинфекција; препарати за

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено

уништување
хербициди
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кл.

10

медицински

апарати,

уреди

и

препарати за чистење, грижа, третман и

инструменти

разубавување на ткаенини; омекнувач за

(111) 25640

(151) 05/03/2018

ткаенини,
ткаенини

(210) TM 2017/540

(220) 24/11/2016
(181) 24/11/2026

(111) 25641

(151) 05/03/2018

(210) TM 2017/542

(220) 24/11/2016
(181) 23/05/2027

(450) 31/03/2018
(300) 3198613 24/11/2016 UK

средства

(732) The Procter & Gamble Company

за

подобрување

на

(450) 31/03/2018

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio
45202, US

(300) 3198615 24/11/2016 UK
(732) The Procter & Gamble Company

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

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio
45202, US

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

WILD SIDE
(551) индивидуална

LENOR KISS

(510, 511)
кл. 3
препарати за перење и други
супстанции за употреба при перење алишта;

(551) индивидуална
(510, 511)

препарати за чистење, грижа, третман и
разубавување на ткаенини; омекнувач за

кл. 3
препарати за перење и други
супстанции за употреба при перење алишта;

ткаенини,
ткаенини

препарати за чистење, грижа, третман и
разубавување на ткаенини; омекнувач за

средства

за

подобрување

на

ткаенини,
(111) 25639
(210) TM 2017/541

средства

(151) 05/03/2018
(220) 24/11/2016

ткаенини

(181) 24/11/2026
(450) 31/03/2018

(111) 25555
(210) TM 2017/554

(300) 3198614 24/11/2016 UK
(732) The Procter & Gamble Company

за

подобрување

на

(151) 28/02/2018
(220) 10/02/2017
(181) 10/02/2027
(450) 31/03/2018

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio

(300) 016341844 10/02/2017 EM

45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(732) ALDI GmbH & Co. KG
Burgstr. 37, D-45476 Mülheim an der Ruhr,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

DAZZLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

3

препарати

за

перење

и

други

супстанции за употреба при перење алишта;
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облека,
играчки,

капи,

чевли,

лежерни

спортски

артикли,

апарати,

прехранбени

производи за животни, растенија, производи
од тутун; услуги за малопродажба, исто така
преку интернет, во врска со патувања,
печатење и фотографски и кинематографски
развој, достава на цвеќиња, и телефонски и
интернет
понуди;
раководење

супермаркети,

сина, светло сина

продавници
продавници

и
за

(551) индивидуална
(510, 511)

супстанции за употреба при перење алишта,
препарати за чистење, артикли наменети за

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;

чистење,
средства
за
дезинфекција,
козметички артикли и препарати за нега на

малопродажба,

преку

телото, хигиенски артикли, медикаменти што

со
прехранбени
за употреба при

се
издаваат
без
рецепт,
диететски
суплементи;
раководење
супермаркети,

перење алишта, препарати за чистење,
артикли наменети за чистење, средства за

малопродажни
аутлет
продавници
и
малопродажни дисконт аутлет продавници во

дезинфекција,
козметички
артикли
и
препарати за нега на телото, хигиенски

врска
со
огномети,
електрични
апарати/додатоци, електронски апарати и

артикли, медикаменти што се издаваат без

додатоци

рецепт,
диететски
суплементи;
малопродажба,
вклучително
и
преку

компјутерски додатоци, компакт дискови,
компјутерски хардвер и софтвер, светлосни

интернет, во врска со огномети, електрични
апарати/додатоци, електронски апарати и

уреди;
раководење
супермаркети,
малопродажни продавници и малопродажни

додатоци
за
истите,
компјутери
и
компјутерски додатоци, компакт дискови,

дисконт продавници за алати, градинарска
опрема и додатоци за истите, велосипеди и

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни

додатоци

уреди; малопродажба, вклучително и преку
интернет, во врска со алати, градинарска

автомобили, саати, часовници и накит,
канцелариски материјал и канцелариски

опрема и додатоци за истите, велосипеди и
додатоци
за
истите,
додатоци
за

реквизити, книги и други печатени работи,
мебел и другa покуќнина, мебел за градина,

автомобили, саати, часовници и накит,
канцелариски материјал и канцелариски

домаќински и кујнски апарати и додатоци за
истите, производи за домаќинство, покривки

реквизити, книги и други печатени работи,

за кревет, вклучително перници, постелнина,

мебел и другa покуќнина, мебел за градина,
домаќински и кујнски апарати и додатоци за

текстил
за
домаќинство;
раководење
супермаркети, малопродажни продавници и

истите, производи за домаќинство, покривки
за кревет, вклучително перници, постелнина,

малопродажни
облека, капи,

текстил за домаќинство; малопродажба,
вклучително и преку интернет, во врска со

играчки, лежерни артикли, прехранбени
производи за животни, растенија, производи

(591) жолта, портокалова, црвена, темно

вклучително

интернет,
во
врска
производи, супстанции

и

Решенија на трговски марки

за

за

малопродажни

малопродажни
дисконт
прехранбени производи,

истите,

истите,

компјутери

додатоци

и

за

дисконт продавници за
чевли, спортски апарати,
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од тутун; обезбедување информации на

растенија, производи од тутун; асистирање

интернет, имено информации за производи

во

за широка
информации

потрошувачка, советодавни
за
потрошувачите
и

обезбедување услуги за други [набавка на
производи и услуги за други бизниси]

информации
подготвување

за
корисничка
услуга;
договори за купување и

продажба на производи и обезбедување на
услуги, за други, вклучително и на интернет
(вклучени

во

класа

35);

трговско

и

индустриско

(111) 25560
(210) TM 2017/564

управување;

(151) 01/03/2018
(220) 31/05/2017

раководење

(181) 31/05/2027

супермаркети,
малопродажни
аутлет
продавници и малопродажни дисконт аутлет

(450) 31/03/2018
(732) K-Swiss Inc.

продавници; подготвување договори за
мобилна
телефонија
(за
други);

523 W. 6th Street, Los Angeles, CA 90014,
US

организациско планирање и надзор
развојот на бизнисот; вработување

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

на
на

персонал; консултантски услуги за бизнис

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

организација; големопродажба во врска со
прехранбени производи, супстанции за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

употреба при перење алишта, препарати за
чистење, артикли наменети за чистење,
средства за дезинфекција, козметички
артикли и препарати за нега на телото,
хигиенски артикли, медикаменти што се
издаваат без рецепт, диететски суплементи;
големопродажба во врска со огномети,
електрични апарати/додатоци, електронски
апарати и додатоци за истите, компјутери и
компјутерски додатоци, компакт дискови,
компјутерски хардвер и софтвер, светлосни
уреди; големопродажба во врска со алати,
градинарска опрема и додатоци за истите,
велосипеди и додатоци за истите, додатоци
за автомобили, саати, часовници и накит,
канцелариски материјал и канцелариски
реквизити, книги и други печатени работи,
мебел и другa покуќнина, мебел за градина,
домаќински и кујнски апарати и додатоци за
истите, производи за домаќинство, покривки
за кревет, вклучително перници, постелнина,

SUPRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25
чевли, чизми, сандали, влечки,
кошули, маици, панталони, шорцеви, јакни,
дуксери,

долни

тренерки,

здолништа,

џемпери, елеци, јакни, јакни отпорни на
ветер, ремени, вратоврски, капи и стреи
(111) 25576

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/565

(220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027
(450) 31/03/2018

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

текстил за домаќинство; големопродажба во
врска со облека, капи, чевли, спортски
апарати,
играчки,
лежерни
прехранбени
производи
за
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артикли,
животни,

Решенија на трговски марки

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со

течен

течен

никотин

за

електронски

цигари;

никотин

за

електронски

цигари;

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

запалки, кибрити

запалки, кибрити

(111) 25578

(151) 01/03/2018

(111) 25574

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/566

(220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027

(210) TM 2017/567

(220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027

(450) 31/03/2018
(732) Philip Morris Brands Sarl

(450) 31/03/2018
(732) Philip Morris Brands Sarl

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Решенија на трговски марки
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

препарати;
медицински

и

ветеринарни

санитарни
препарати
за
цели; диететска храна и

супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња, диететски
суплементи
за
луѓето
и
животните;
фластери, материјали за завои, материјали
за
(551) индивидуална

заби,

забарски

смоли,

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

(510, 511)
кл. 34
тутун,
производи
од

пломбирање

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

хербициди
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

сладолед;

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како
мирудии);
мирудии;
мраз

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и
шумски производи и кои не се опфатени со

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со

другите класи, животни (живи), свежо овошје
и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе,

течен

храна за животни, пивски слад

никотин

за

електронски

цигари;

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

шеќер,

мед,

меласа;

квасец,

(111) 25581

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/575

(220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027

запалки, кибрити

(450) 31/03/2018
(732) BONATTI D.O.O

(111) 25572

(151) 01/03/2018

Bulevar Vojvode Misica 41, 11000, Beograd,

(210) TM 2017/568

(220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027

RS
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(450) 31/03/2018
(732) ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000, Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
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кл. 18 кожа и имитација на кожа, производи
направени од овие материјали, што не се
Решенија на трговски марки

Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

вклучени во другите класи; животинска кожа;

Marijana Čavića 1, 10000, Zagreb, HR

куфери

(740) Друштво за застапување од областа на

и

патни

торби;

торби;

чадори,

сонцебрани и стапови за одење; камшици,
узди
и
сарачки
прозводи

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 24 текстил и тесктилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кревети
и
кл. 25 облека, обувки, капи
(111) 25681
(210) TM 2017/577

маси

(151) 20/03/2018
(220) 05/06/2017
(181) 05/06/2027
(450) 31/03/2018

(732) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Marijana Čavića 1, 10000, Zagreb, HR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ZVIJEZDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти
од месо; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масти и
масла
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито,

леб,

колачи,

слатки;

бонбони;

сладолед; мед, сируп од меласа; квасец,
прашока за печење; сол, сенф (сладок), оцет,
сосови (зачини), мирудии; мраз

MARGO
(551) индивидуална

(111) 25580
(210) TM 2017/579

(151) 01/03/2018
(220) 05/06/2017

(510, 511)

(181) 05/06/2027

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти
од месо; конзервирано, сушено и варено

(450) 31/03/2018
(732) Philip Morris Brands Sarl

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масти и

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

масла
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од

(540)

жито, леб, колачи,
слатки; бонбони;
сладолед; мед, сируп од меласа; квасец,
прашока за печење; сол, сенф (сладок), оцет,
сосови (зачини), мирудии; мраз
(111) 25682

(151) 20/03/2018

(210) TM 2017/578

(220) 05/06/2017
(181) 05/06/2027
(450) 31/03/2018

(732) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Решенија на трговски марки

PREMIUM BLUE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не

се

користат

во

медицински

цели);
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

електронски цигари; производи од тутун за
загревање;

електронски

уреди

и

нивни

(111) 25573

(151) 01/03/2018

делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои

(210) TM 2017/582

(220) 06/06/2017
(181) 06/06/2027

содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;

(450) 31/03/2018
(732) VISTROS INTL FZC

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

SM Office E1-1618 A, Ajman Free Zone,
Ajman,, AE

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

џебни машинки
запалки, кибрити

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

за

мотање

на

цигари,

(111) 25579

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/581

(220) 05/06/2017
(181) 05/06/2027
(450) 31/03/2018

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(551) индивидуална
или

сиров;

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
се

користат

(510, 511)
кл. 34 тутун, тутун за замотување; замена за

тутун; тутун за џвакање; кибрити; сигурносни
кибрити; цигари; производи за пушачи,
запалки за пушачи, пепелници за пушачи;

преработен

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

не

(551) индивидуална

тутун; производи од тутун; ароматизиран
тутун; филтери за тутун; тутун за луле; сиров

BOND STREET PREMIUM BLUE
(510, 511)
кл. 34
тутун,

(591) сина, бела

во

медицински

орален вапоризер за пушење.
(111) 25679
(210) TM 2017/587

(181) 06/06/2027
(450) 31/03/2018

цели);

електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;

(151) 20/03/2018
(220) 06/06/2017

(732) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки
запалки, кибрити
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за

мотање

на

цигари,

(591) бела, жолта, темно сина
(551) индивидуална
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Гласник Бр.3/2018

31 Март 2018

(510, 511)

(732) Друштво за трговија, производство,

кл. 29

услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО

месо, риба, живина и дивеч; месни

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

АД
ул. 10 бр. 44 с. Кадино, 1041 Кадино,

компоти; јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење,
супи

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

жито, леб, производи од тесто и слатки,
тестенини, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз, течни и
прашкасти зачини, кечап, мајонез, оцет
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски
слад
(111) 25571
(210) TM 2017/588

(151) 01/03/2018
(220) 06/06/2017
(181) 06/06/2027

(450) 31/03/2018
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BEL KAMEN
(551) индивидуална

PEKABETA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сирење, топено сирење, млеко и
млечни
дивеч,

производи, месо, риба, живина,
месни
екстрати,
сувомеснати

производи,
паштета
кл. 39 транспортни услугии, пакување и
складирање

стока

кл. 43
подготвување храна и пијалаци,
ветеринарни и земјоделски услуги
(111) 25568

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/590

(220) 07/06/2017
(181) 07/06/2027
(450) 31/03/2018

(732) Research, Investment & Development
S.A.L. (Holding)
Bouchrieh, facing St. Joseph Hospital, Najjar
building - Beirut, LB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), вино
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; услуги при трговија
на големо и мало и увоз-извоз со: алкохолни
пијалоси (освен пиво), вино
(111) 25684
(210) TM 2017/589

(151) 20/03/2018
(220) 06/06/2017
(181) 06/06/2027
(450) 31/03/2018

Решенија на трговски марки

(591) бeла, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
електрични машини за кафе,
електрични
кафемати,
електрични
пржилници за кафе; електрични апарати за
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Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

филтрирање кафе; машини за загревање на

(540)

млеко и машини за правење на пена кои се
употребуваат при правење кафе; машини за
изработка и варење на кафе, чај, какао и
капучино;
апарати
за
осветлување,
генерирање на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилирање, снбдување со вода и
санитарна намена
(111) 25566
(210) TM 2017/591

(151) 01/03/2018
(220) 07/06/2017
(181) 07/06/2027
(450) 31/03/2018

(732) Research, Investment & Development
S.A.L. (Holding)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 козметички салони, фризерск салони,
маникир
(111) 25680

(151) 20/03/2018

(210) TM 2017/598

(220) 08/06/2017
(181) 08/06/2027
(450) 31/03/2018

Bouchrieh, facing St. Joseph Hospital, Najjar

(732) E.I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,

building - Beirut, LB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Wilmington, DE 19805, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EVORELLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди
(591) бeла, сина
(551) индивидуална

(111) 25646

(151) 07/03/2018

(510, 511)

(210) TM 2017/724

(220) 18/07/2017
(181) 18/07/2027

кл. 30 кафе, ароми на кафе, непржено кафе,
кафе пијалоци со млеко, вештачко кафе

(450) 31/03/2018

(замена за кафе), пијалоци врз база на кафе,
кафе, чај, какао и вештачко кафе; кардамон;

(732) "BELUPO lijekovi i kozmetika d.d."
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

зачини

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

(111) 25565

(151) 01/03/2018

(210) TM 2017/596

(220) 08/06/2017
(181) 08/06/2027

(450) 31/03/2018
(732) Друштво за трговија и услуги
СТУДИО ХАИР ХАУС ДООЕЛ Скопје
ул. Рајко Жинзифов, локал 26, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(540)

BELODEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
3
кл. 5 фармацевтски производи

козметика

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
352 | С т р а н а
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(111) 25654

(151) 09/03/2018

материјали; синтетички смоли, полуготови;

(210) TM 2017/725

(220) 18/07/2017

пластична

(181) 18/07/2027
(450) 31/03/2018

транспарентни или транслуцентни фолии за
заштита
на
долни
површини
од

полиестер

фолија;

пластични

(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, NL

графити;ламинирана фолија, фолија за
апсорпција на ултравиолетова светлина,

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

фолија што рефлектира топлина, соларна
фолија, фолија отпорна на кршење, зајакнати

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

безбедносни и сигурносни фолии;сите за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

употреба на прозорци на згради или на
возила и главно сите од пластика

DULUX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои; премачкувачи; лакови; непроѕирни
лакови; разредувачи за бои; материи за
боење сите адитиви за бои, лакови или
непроѕирни лакови; средства за заштита од
'рѓосување и за заштита на дрво од
распаѓање; препарати за премачкување (како
бои); бои за дрво
(111) 25645

(151) 09/03/2018

(210) TM 2017/735

(220) 20/07/2017

(111) 25644

(151) 09/03/2018

(210) TM 2017/736

(220) 20/07/2017
(181) 20/07/2027
(450) 31/03/2018

(732) CPFilms Inc., (A corporation of the
State of Delaware, USA)
575 Maryville Centre Drive, St. Louis,
Missouri 63141, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(181) 20/07/2027
(450) 31/03/2018
(732) CPFilms Inc., (A corporation of the
State of Delaware, USA)
575 Maryville Centre Drive, St. Louis,
Missouri 63141, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LLumar

кл. 17 пластична плоча и фолија што не е за
пакување;полуобработени
пластични
материјали;синтетички смоли, полуготови;
пластична полиестер фолија; пластични
транспарентни или транслуцентни фолии за
заштита на долни површини од графити;
ултравиолетова светлина, фолија што
рефлектира топлина, соларна фолија,

кл. 17 пластична плоча и фолија што не е за
полуобработени

(510, 511)

ламинирана фолија, фолија за апсорпција на

(551) индивидуална
(510, 511)
пакување;

(551) индивидуална

пластични

Решенија на трговски марки
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употреба на прозорци на згради или на

велосипеди; уреди против кражба за возила;

возила и главно сите од пластика

електрични запалки за цигари за копнени

(111) 25650

(151) 07/03/2018

возила; навлаки за седишта за автомобили
што се обликувани или прилагодени по

(210) TM 2017/762

(220) 31/07/2017
(181) 31/07/2027

мерка; навлаки за волани за возила;
автомобили;
електрични
автомобили;

(450) 31/03/2018
(732) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

велосипеди;
електрични
велосипеди;
мотоцикли; електрични мотоцикли; теренски

NO. 215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O

возила; чамци; летала; вилушкари; скутери

VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, ,
TW

за вода; електрични колички за голф; мотори
и погони за копнени возила; колички за

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

бебиња; ремени за менувачи за копнени
возила; менувачи за копнени возила;

(540)

ретровизори за автомобили; безбедносни
седишта за доенчиња и деца за возила;
колички; калници за автомобили, мотоцикли

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми; гуми за тркала на возила;
автомобилски
гуми;
пневматски
гуми;
велосипедски гуми; гуми за мотоцикли;

и велосипеди; инвалидски колички; брисачи
за ветробрански стакла; навлаки (грипови) за
велосипедски волани; погонски осовини за
копнени возила; колички за самопослуги

цврсти гуми за тркала на возила; внатрешни

(111) 25649

(151) 07/03/2018

гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за
пневматски гуми; внатрешни гуми за

(210) TM 2017/763

(220) 31/07/2017

велосипедски гуми; прибор за поправки за
внатрешни гуми; адхезивни гумени парчиња
за поправка на внатрешни гуми; внатрешни
гуми за возила; бандажи за железнички

(181) 31/07/2027
(450) 31/03/2018
(732) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.
NO. 215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O

тркала; уреди против лизгање за гуми за

VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, ,
TW

возила; шарки за вулканизирани гуми;
тубелес гуми за велосипеди; вентили за гуми

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

на возила; покривки за резервни гуми;
надворешни гуми за пневматски гуми; шилци

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

за гуми; уреди за надувување гуми; парчиња
за поправка на гуми; траки за облужување
гуми; горни слоеви за вулканизирани гуми;

(551) индивидуална

тркала за возила; тркала за велосипеди;
тегови за балансирање тркала за возила;

(510, 511)

кочници за возила; кочници за велосипеди;
менувачи
за
велосипеди;
седла
за
велосипеди; седишта за велосипеди; ланци
за велосипеди; држачи за шишиња за вода
за

велосипеди;
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велосипедски гуми; прибор за поправки за

(450) 31/03/2018

внатрешни гуми; адхезивни гумени парчиња

(732) Hyundai Heavy Industries Co., Ltd

за поправка на внатрешни гуми; внатрешни
гуми за возила; бандажи за железнички

1000, Bangeojinsunhwan-doro Dong-gu,
Ulsan, KR

тркала; уреди против лизгање за гуми за
возила; шарки за вулканизирани гуми;

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

тубелес гуми за велосипеди; вентили за гуми
на возила; покривки за резервни гуми;

(540)

надворешни гуми за пневматски гуми; шилци
за гуми; уреди за надувување гуми; парчиња
за поправка на гуми; траки за облужување
гуми; горни слоеви за вулканизирани гуми;
тркала за возила; тркала за велосипеди;
тегови за балансирање тркала за возила;
кочници за возила; кочници за велосипеди;
менувачи

за

велосипеди;

седла

за

велосипеди; седишта за велосипеди; ланци
за велосипеди; држачи за шишиња за вода
за велосипеди; корпи адаптирани за
велосипеди; уреди против кражба за возила;
електрични запалки за цигари за копнени
возила; навлаки за седишта за автомобили
што се обликувани или прилагодени по
мерка; навлаки за волани за возила;
автомобили;
електрични
автомобили;
велосипеди;
електрични
велосипеди;
мотоцикли; електрични мотоцикли; теренски
возила; чамци; летала; вилушкари; скутери
за вода; електрични колички за голф; мотори
и погони за копнени возила; колички за
бебиња; ремени за менувачи за копнени
возила; менувачи за копнени возила;
ретровизори за автомобили; безбедносни
седишта за доенчиња и деца за возила;
колички; калници за автомобили, мотоцикли
и велосипеди; инвалидски колички; брисачи
за ветробрански стакла; навлаки (грипови) за
велосипедски волани; погонски осовини за
копнени возила; колички за самопослуги
(111) 25656

(151) 09/03/2018

(210) TM 2017/765

(220) 31/07/2017
(181) 31/07/2027

Решенија на трговски марки

HYUNDAI ELECTRIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 цензори за гас; апарати за мерење на
напон/електрична струја/температура на
батерија; апарати за мерење; показувач на
вртењата; аларми за гас; апарати за
исклучување на гас; аларми; гасно изолиран
уред; гасно изолиран уред (електричен);
електрични релеи; вакуммски контактори со
висок притисок; високонапонски прекинувач;
заштитници од пренапона струја; контролни
плутови за напојување; реактори; машини за
дистрибуција на електрична струја; разводни
табли; трансформатори
трансформатори;
исклучник

[електричен];

за

дистрибуција;
инвертори;

прекинувачи

на

електрични кола; напојувачи на електрична
струја; електронски трансформатори на моќ;
апарати за контрола на електрична енергија;
регулатори
на
волтажа;
електронски
контактори;
автоматски

ниско и средно напонски
преклопници;
автоматски

преклопници; инвертори за генерирање на
соларна енергија; апарати за мерење на
трошење на електричната енергија; апарати
и инструменти за мерење на електричната
енергија;
апарати
и
инструменти
за
дијагностицирање
инсталации;

на
апарати

електрични
за

мерење/следење/анализирање

на

трошењето
на
електричната
енергија;
автобуска цевка за спроведување кабли;
електрични кабли, жици, спроводници и
спојувачи за нив; конвертори; апарати за
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комуникација на брод со копното; апарати за

апарати за снимање, пренос, обработка и

далечинско

за

репродукција на звук, слики или податоци;

комуникации; компјутерски софтвер за
SCADA систем;
програми за мрежен

магнетски носачи на податоци; машини за
сметање, опрема за обработка на податоци,

оперативен систем; компјутерски софтвер за
бродови; компјутерски софтвер; платформи

компјутери; компакт дискови, ДВД и други
медиуми
за
дигитално
снимање;

за компјутерски софтвер;
електронски
контролни системи за машини; мрежни

компјутерски
софтвер;
електронски
складирани податоци (што може да се

сервери; апарати за обработка на податоци;

даунлодираат); електронски публикации (што

дигитални процесори на информации;
електрични апарати
за
контрола
на

може
кл. 35

набљудувањето; апарати за снимање,
пренос или репродукција на информации;

управување
со
работи;
прибирање,
систематизација, компилација и анализа на

компјутери; компјутерски сервери; дигитални
книги што можат да се превземат од

деловни податоци и информации складирани
во компјутерски бази на податоци; услуги на

Интернет; батерии и полначи за батерии

малопродажба (исто така и преку Интернет и

(111) 25653

(151) 20/03/2018

други комуникациски мрежи), во врска со
погореспоменатите стоки во класа 9;

(210) TM 2017/768

(220) 01/08/2017
(181) 01/08/2027

претплатници на пренос, стриминг
даунлодирање
на
музика,
видеа

управување;

опрема

да
се
даунлодираат)
огласување; водење на работење;

и
и

(450) 31/03/2018
(300) 30 2017 002627.7/38 03/02/2017 DE

аудиовизуелна содржина; обезбедување
претплатнички услуги за пренос, стриминг и

(732) Deutsche Telekom AG

даунлодирање

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) Друштво за застапување од областа на

аудиовизуелна содржина за трети страни
кл. 38 телекомуникации; услуги на агенции

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

за печат; изнајмување на телекомуникациска
опрема; информации за телекомуникации;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

стриминг на аудио и видео материјал на
Интернет;
радиодифузија,
имено
аплоудирање,

на

музика,

испраќање,

видеа

и

прикажување,

обележување, блогирање, споделување или
на поинаков начин обезбедување на
(591) магента и бела

електронски медиуми или информации преку
Интернет или други комуникациски мрежи;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,

дигитален и електронски пренос на глас,
податоци, звук, слики, аудио и видео
содржина,

како

и

на

пораки

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола

кл. 41 образование; обука; забава; спортски
и културни активности; услуги на забава

(инспекција), спасување и настава: апарати и

особено филм, музика, спортови, видео и
телевизиска забава; објавување на печатени

инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или

контролирање
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игри и музика преку безжична мрежа за

кл. 12

мобилни телефони; обезбедување дигитална

гуми; надворешни гуми за пневматски гуми;

музика
од
Интернет;
мултимедијални
забавни

обезбедување
услуги преку

обвивки за гуми; гуми за мотоцикли;
внатрешни гуми (лепливи гумени парчиња за

вебсајт; обезбедување филмови што не
може да се даунлодираат; обезбедување

поправка на внатрешни гуми); внатрешни
гуми за велосипеди; внатрешни гуми за

игри на Интернет [што не може да се
даунлодираат]; обезбедување на аудио и

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски
гуми; внатрешни гуми за тркала на возила;

визуелни

комуникациски

внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи за

мрежи [што не може да се даунлодираат]
кл. 42
научни и технолошки услуги и

багаж на возила; пневматски гуми; опрема за
поправка на внатрешни гуми; бандажи за

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

тркала на возила; покривки на седла за
велосипеди;
покривки
на
седла
за

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер, софтвер и бази на податоци;

мотоцикли; сигурносни појаси за седишта на
возила; возила (сопирачки сегменти за

одржување на софтвер; технички совет;

возила); амортизери за возила; носачи за

складирање на електронски податоци;
изнајмување на опрема за обработка на

скии на автомобили; шилци за тркала;
клинови за гуми; гуми за возила; тврди гуми

податоци; дизајнирање на веб страни за
трети лица; обезбедување софтвер како

за возила; шарки на вулканизирани гуми;
шарки на возила [ролерски траки]; шарки на

услуга за употреба во врска со пренос,
стриминг и даунлодирање на музика, видеа и

возила [тракторски тип]; тубелес гуми за
велосипеди; тубелес гуми за мотоцикли;

аудиовизуелна

вентили за гуми на возила; гуми за тркала на

медиуми

преку

содржина;

обезбедување

автомобилски гуми; велосипедски

времена употреба на софтвер за емитување,
стриминг и даунлодирање на музика, видеа и

возила

аудиовизуелна содржина што не може да се
даунлодира

(111) 25648
(210) TM 2017/777

(151) 07/03/2018
(220) 03/08/2017
(181) 03/08/2027
(450) 31/03/2018

(111) 25647

(151) 09/03/2018

(210) TM 2017/776

(220) 03/08/2017

(732) Guangdong Saiman Investment Co.,

(181) 03/08/2027
(450) 31/03/2018

Ltd
Room 405B, Zibian Building 2, No. 48

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,

Chenjiaci Avenue Liwan District, Guangzhou,
CN

KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(540)

Hankook SMaRT TERRAIN
(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл.

35

Презентација

на

стоки

на

комуникациски медиуми, за малопродажба;
Рекламирање [огласување]; Комерцијална
администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица; Aгенции за увоз
и извоз; Промовирање на продажбата за
трети лица; маркетинг; Обезбедување на онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки
и услуги; Консултации за раководење со
персонал; Оптимизација на истражувачите за

(591) темно зелена, светло зелена

промоција
спонзорства

(510, 511)
кл. 43 хотели, мотели, оперативни хотелски

на

продажбата;

Барање

(551) индивидуална

(111) 25651

(151) 07/03/2018

комплекси; хотелски услуги, ресторан;
обезбедување на услуги за храна и пијалоци;

(210) TM 2017/791

(220) 04/08/2017

услуги на кафетерија, чајџилница, барови

(181) 04/08/2027
(450) 31/03/2018

(освен клубови); привремено сместување;
туристички домови; услуги за резервирање

(732) ACCOR
82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-

на хотелски соби за патници; услуги за
резервирање на привремено сместување;

Moulineaux, FR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(не-деловни) консултации и совети
областа на хотелите и рестораните

во

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)

(111)

5

25567

9

25609

21

25594

30

25540

1

25600

5

25572

9

25612

21

25599

30

25541

1

25614

5

25582

9

25653

21

25652

30

25556

1

25616

5

25583

9

25656

24

25581

30

25566

1

25672

5

25591

9

25670

24

25594

30

25572

2

25538

5

25592

10

25597

25

25560

30

25611

2

25654

5

25593

10

25662

25

25581

30

25621

2

25672

5

25600

10

25663

25

25588

30

25660

3

25528

5

25601

10

25670

25

25622

30

25679

3

25529

5

25602

11

25568

28

25545

30

25681

3

25550

5

25603

12

25608

28

25594

30

25682

3

25556

5

25610

12

25623

29

25541

31

25541

3

25567

5

25614

12

25647

29

25556

31

25556

3

25584

5

25616

12

25649

29

25617

31

25572

3

25597

5

25619

12

25650

29

25618

31

25679

3

25639

5

25620

14

25609

29

25625

32

25537

3

25640

5

25628

16

25538

29

25626

32

25594

3

25641

5

25633

16

25548

29

25627

32

25598

3

25646

5

25634

16

25550

29

25629

32

25615

3

25661

5

25638

16

25564

29

25630

32

25632

3

25667

5

25643

16

25588

29

25631

32

25635

4

25604

5

25646

16

25594

29

25637

32

25636

5

25525

5

25662

17

25548

29

25655

32

25657

5

25526

5

25665

17

25644

29

25659

33

25532

5

25527

5

25666

17

25645

29

25660

33

25553

5

25542

5

25670

17

25672

29

25664

33

25554

5

25543

5

25680

18

25581

29

25668

33

25556

5

25544

5

25683

19

25642

29

25669

33

25571

5

25547

5

25685

19

25672

29

25671

33

25594

5

25549

5

25687

20

25530

29

25679

33

25598

5

25551

7

25604

20

25548

29

25681

34

25573

5

25552

9

25535

20

25674

29

25682

34

25574

5

25556

9

25594

21

25548

29

25684

34

25576
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34

25578

35

25588

36

25594

40

25594

42

25606

34

25579

35

25594

36

25605

40

25674

42

25607

34

25580

35

25595

36

25606

41

25536

42

25612

34

25587

35

25596

36

25607

41

25585

42

25653

34

25590

35

25605

36

25678

41

25586

42

25655

34

25613

35

25606

37

25594

41

25588

42

25659

34

25658

35

25607

38

25539

41

25589

43

25586

35

25533

35

25648

38

25546

41

25594

43

25589

35

25534

35

25653

38

25569

41

25609

43

25594

35

25536

35

25671

38

25570

41

25622

43

25651

35

25538

35

25674

38

25575

41

25653

43

25675

35

25539

35

25678

38

25577

41

25675

43

25676

35

25540

35

25688

38

25594

41

25676

43

25684

35

25546

36

25531

38

25653

41

25677

44

25565

35

25555

36

25539

38

25686

42

25546

44

25597

35

25564

36

25557

39

25589

42

25569

44

25673

35

25569

36

25558

39

25655

42

25570

45

25586

35

25570

36

25559

39

25659

42

25575

45

25678

35

25571

36

25561

39

25675

42

25577

35

25575

36

25562

39

25676

42

25586

35

25577

36

25563

39

25684

42

25588

35

25585

36

25589

39

25688

42

25605

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ
НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата

(732)

(111)

(210)

"BELUPO lijekovi i kozmetika d.d."

25646

MK/T/ 2017/724

ACCOR

25651

MK/T/ 2017/791

Akzo Nobel Coatings International B.V.

25654

MK/T/ 2017/725

ALDI GmbH & Co. KG

25555

MK/T/ 2017/554

Amouage SAOC

25661

MK/T/ 2017/76

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

25683

MK/T/ 2017/51

B.Braun Melsungen AG

25665

MK/T/ 2017/414
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B.Braun Melsungen AG

25666

MK/T/ 2017/415

Bayer Intellectual Property GmbH

25628

MK/T/ 2017/429

BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d

25643

MK/T/ 2017/131

Biocon Limited

25662

MK/T/ 2017/498

BMJ Industries FZCO

25613

MK/T/ 2017/413

BONATTI D.O.O

25581

MK/T/ 2017/575

BOSNALIJEK d.d.

25583

MK/T/ 2017/116

BOSNALIJEK d.d.

25685

MK/T/ 2017/407

British American Tobacco (Brands) Limited,

25590

MK/T/ 2017/404

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

25650

MK/T/ 2017/762

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

25649

MK/T/ 2017/763

China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.

25587

MK/T/ 2015/939

CLEOPATRA PARTNERS LIMITED

25609

MK/T/ 2017/214

Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation

25652

MK/T/ 2017/59

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

25667

MK/T/ 2017/166

CPFilms Inc., (A corporation of the State of Delaware, USA)

25645

MK/T/ 2017/735

CPFilms Inc., (A corporation of the State of Delaware, USA)

25644

MK/T/ 2017/736

DESERT KING CHILE S.A.

25614

MK/T/ 2017/422

DESERT KING CHILE S.A.

25600

MK/T/ 2017/423

DESERT KING CHILE S.A.

25616

MK/T/ 2017/424

Deutsche Telekom AG

25653

MK/T/ 2017/768

Deva Holding A.S.

25619

MK/T/ 2017/438

Deva Holding A.S.

25620

MK/T/ 2017/439

Diageo Scotland Limited

25532

MK/T/ 2017/274

Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)

25688

MK/T/ 2017/72

E.I. du Pont de Nemours and Company

25525

MK/T/ 2017/45

E.I. du Pont de Nemours and Company

25527

MK/T/ 2017/46

E.I. du Pont de Nemours and Company

25680

MK/T/ 2017/598

FASHION ONE TELEVISION LLC

25686

MK/T/ 2017/425

Guangdong Saiman Investment Co., Ltd

25648

MK/T/ 2017/777

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd

25647

MK/T/ 2017/776

Hasbro, Inc.

25545

MK/T/ 2017/265

HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED

25591

MK/T/ 2015/1015
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SIRKETI
HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED
SIRKETI

25592

MK/T/ 2015/1016

HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED
SIRKETI

25593

MK/T/ 2015/1017

Henkel AG & Co, KgaA

25529

MK/T/ 2014/570

Henkel AG & Co, KgaA

25528

MK/T/ 2014/569

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

25656

MK/T/ 2017/765

I.J. Tobacco Industry FZE

25658

MK/T/ 2017/298

KELLOGG COMPANY

25621

MK/T/ 2017/432

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

25601

MK/T/ 2017/183

K-Swiss Inc.

25560

MK/T/ 2017/564

LINPAC Group Holdings Limited

25548

MK/T/ 2017/50

Merit Turizm Yatirim ve Işletme Anonim Şirketi

25594

MK/T/ 2017/402

MINERVA PHARMACEUTICALS S.A.

25582

MK/T/ 2016/644

NBA Properties, Inc.

25622

MK/T/ 2017/403

NOVARTIS AG,

25552

MK/T/ 2017/260

NOVARTIS AG,

25551

MK/T/ 2017/261

NOVARTIS AG,

25549

MK/T/ 2017/262

Novo Nordisk A/S

25610

MK/T/ 2017/219

Pfizer Inc.

25542

MK/T/ 2017/266

PHARMACEUTICAL BALKANS DOO NOVI BECAJ

25526

MK/T/ 2017/110

Philip Morris Brands Sarl

25576

MK/T/ 2017/565

Philip Morris Brands Sarl

25578

MK/T/ 2017/566

Philip Morris Brands Sarl

25574

MK/T/ 2017/567

Philip Morris Brands Sarl

25580

MK/T/ 2017/579

Philip Morris Brands Sarl

25579

MK/T/ 2017/581

Piquante Brands International (Pty) Ltd.

25660

MK/T/ 2017/61

Reckitt & Colman (Overseas) Limited

25670

MK/T/ 2017/70

Research, Investment & Development S.A.L. (Holding)

25568

MK/T/ 2017/590

Research, Investment & Development S.A.L. (Holding)

25566

MK/T/ 2017/591

ROCKSTAR, INC.

25657

MK/T/ 2017/401

SHIMANO INC., a corporation organized and existing under
the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of,

25535

MK/T/ 2017/309
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SILVER GROUP LTD

25557

MK/T/ 2017/269

SILVER GROUP LTD

25559

MK/T/ 2017/270

SILVER GROUP LTD

25561

MK/T/ 2017/271

SILVER GROUP LTD

25562

MK/T/ 2017/272

SILVER GROUP LTD

25563

MK/T/ 2017/273

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

25608

MK/T/ 2017/205

The Goodyear Tire & Rubber Company

25623

MK/T/ 2017/416

The Headhunter SHPK

25605

MK/T/ 2017/194

The Headhunter SHPK

25606

MK/T/ 2017/195

The Headhunter SHPK

25607

MK/T/ 2017/196

The Procter & Gamble Company

25638

MK/T/ 2017/303

The Procter & Gamble Company

25640

MK/T/ 2017/540

The Procter & Gamble Company

25639

MK/T/ 2017/541

The Procter & Gamble Company

25641

MK/T/ 2017/542

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD

25633

MK/T/ 2017/203

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD

25634

MK/T/ 2017/204

VISTROS INTL FZC

25573

MK/T/ 2017/582

ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge

25681

MK/T/ 2017/577

ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge

25682

MK/T/ 2017/578

АМИКУС ФАРМА ДООЕЛ

25687

MK/T/ 2017/440

Друштво за естетски услуги ПРИВЕ ДООЕЛ Скопје

25597

MK/T/ 2017/181

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

25546

MK/T/ 2017/278

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

25569

MK/T/ 2017/282

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

25570

MK/T/ 2017/283

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

25575

MK/T/ 2017/288

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

25577

MK/T/ 2017/289

Друштво за консалтинг услуги ПРАЕЛЕГАЛ
МЕЃУНАРОДЕН КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

25678

MK/T/ 2016/1220

Друштво за консалтинг, менаџмент и услуги СЕГ
ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

25585

MK/T/ 2015/535

Друштво за неживотно осигурување Кроација
Осигурување АД Скопје

25531

MK/T/ 2013/896

Друштво за очна оптика и услуги ДИОПТРА ОПТИКС
ДООЕЛ Скопје

25663

MK/T/ 2017/483
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Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

25637

MK/T/ 2017/174

Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

25625

MK/T/ 2017/175

Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

25626

MK/T/ 2017/176

Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

25627

MK/T/ 2017/177

Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

25629

MK/T/ 2017/178

Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

25630

MK/T/ 2017/179

Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

25631

MK/T/ 2017/180

Друштво за проектирање инженеринг и трговија ФОРМА
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

25564

MK/T/ 2017/253

Друштво за производство и промет БИОНИКА
ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

25602

MK/T/ 2017/188

Друштво за производство и промет БИОНИКА
ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

25603

MK/T/ 2017/189

Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ

25618

MK/T/ 2004/806

Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ

25615

MK/T/ 2004/809

Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ

25617

MK/T/ 2004/805

Друштво за производство на софтвер, трговија и услуги
ПРАЈМ АППС ДОО Скопје

25612

MK/T/ 2013/1075

Друштво за производство трговија транспорт и услуги
ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје

25642

MK/T/ 2017/55

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО
увоз-извоз Скопје

25595

MK/T/ 2015/1039

Друштво за производство, трговија и услуги АЛМЕРО
доо, увоз-извоз Гостивар

25530

MK/T/ 2014/560

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛКИРИ НОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

25533

MK/T/ 2017/307

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛКИРИ НОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

25534

MK/T/ 2017/308

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

25611

MK/T/ 2017/236

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО

25584

MK/T/ 2014/209
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Друштво за трговија и услуги ДИМА Димче ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

25677

MK/T/ 2017/358

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ

25550

MK/T/ 2016/566

Друштво за трговија и услуги ЛСА РЕНТ 2016 ДООЕЛ
Скопје

25558

MK/T/ 2016/1188

Друштво за трговија и услуги СТУДИО ХАИР ХАУС
ДООЕЛ Скопје

25565

MK/T/ 2017/596

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО
увоз-извоз Скопје

25671

MK/T/ 2015/330

Друштво за трговија на спортска опрема, услуги и
спортски инженеринг Спорт М ДОО експорт-импорт
Скопје

25596

MK/T/ 2017/172

Друштво за трговија, производство и услуги „КОЛА''
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

25540

MK/T/ 2011/581

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција
увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД

25684

MK/T/ 2017/589

Друштво за туризам и угостителство ЛАГУНА ЏЕТ ПЛУС
ДООЕЛ Струмица

25589

MK/T/ 2015/971

Здружение на граѓани за згрижување и развој на деца
без родители ШИЛДС ХАИ-ШТИТOВИ ГОРЕ Скопје

25586

MK/T/ 2017/48

Златевски Љубиша

25537

MK/T/ 2017/275

КАЛИН ГРОУП ДОО Скопје

25599

MK/T/ 2017/182

КАМ ДОО

25679

MK/T/ 2017/587

КОЖУВЧАНКА ДОО

25553

MK/T/ 2017/249

КОЖУВЧАНКА ДОО

25554

MK/T/ 2017/250

Костовски Трифун

25588

MK/T/ 2005/87

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје

25668

MK/T/ 2017/73

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје

25669

MK/T/ 2017/74

МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО - СКОПЈЕ

25536

MK/T/ 2008/1918

МАКПРОГРЕС ДОО

25571

MK/T/ 2017/588

Мартин Менковски

25675

MK/T/ 2017/254

Мартин Менковски

25676

MK/T/ 2017/255

Мебел-Ви ДООЕЛ

25674

MK/T/ 2017/267

Металотехника доо Скопје

25672

MK/T/ 2016/784

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

25664

MK/T/ 2012/853

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

25598

MK/T/ 2017/62

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

25632

MK/T/ 2017/430
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Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

25635

MK/T/ 2017/436

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

25636

MK/T/ 2017/437

ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје

25572

MK/T/ 2017/568

СПЕКТРА БЈУТИ ДОО Скопје

25673

MK/T/ 2017/296

Трговско друштво за производство, промет и услуги
„ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ Скопје

25655

MK/T/ 2017/304

Трговско друштво за производство, промет и услуги
„ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ Скопје

25659

MK/T/ 2017/305

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на
големо и мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА
СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје

25541

MK/T/ 2017/492

Тродат Печат Гравер

25538

MK/T/ 2017/79

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје

25544

MK/T/ 2016/506

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје

25543

MK/T/ 2016/507

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје

25547

MK/T/ 2016/508

Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје

25539

MK/T/ 2016/968

ФИТОФАРМ

25567

MK/T/ 2017/276

ФРУКТА ДОО

25556

MK/T/ 2009/318

ФУКС МАК

25604

MK/T/ 2017/191

ПРЕНОС
(111) 3116
(732) Liebel-Flarsheim Company LLC

(111) 3986

675 McDonnell Blvd. Hazelwood, MO 63042,
US

(732) AM Retail Group, Inc
512 Seventh Avenue, New York, New York
10018, US

(111) 3984
(732) AM Retail Group, Inc

(111) 4117

512 Seventh Avenue, New York, New York
10018, US

(732) BGP Products Operations GmbH
Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,
CH

(111) 3985
(732) AM Retail Group, Inc

(111) 2738

512 Seventh Avenue, New York, New York
10018, US

(732) RB PHARMACEUTICALS LIMITED
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB
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(111) 6591

(111) 8484

(732) Macmillan Publishers International
Limited

(732) BGP Products Operations GmbH
Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,

Cromwell Place, Hampshire Internationa,
Business Park Lime Tree Way, Basingstoke,

CH

Hampshire, RG24 8YJ, GB

(111) 8614
(732) BGP Products Operations GmbH

(111) 2214

Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,

(732) The Chemours Company FC, LLC
1209 Orange Street, Wilmington DE 19801,

CH

US

(111) 8423
(732) BGP Products Operations GmbH

(111) 6967
(732) Europapier International GmbH

Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,
CH

Autokaderstrasse 86-96, A-1210 Wien, AT
(111) 7713
(732) GE Healthcare Bioprocess R&D AB
30 Bjorkgatan, Uppsala SE 751 84, SE

(111) 9757
(732) Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, NL

(111) 7568

(111) 9758
(732) Tommy Hilfiger Licensing B.V.

(732) BGP Products Operations GmbH

Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, NL

Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,
CH

(111) 10205

(111) 7972

(732) Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, NL

(732) BGP Products Operations GmbH
Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,

(111) 10206

CH

(732) Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, NL

(111) 8220
(732) BGP Products S.a.r.l
Boulevard Royal 26, 2449, Luxembourg, LU

(111) 10207
(732) Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, NL

(111) 8166
(732) Bayer Consumer Care AG

(111) 11558

Peter Merian-Strasse 84, 4052, Basel, CH

(732) BGP Products Operations GmbH
Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,

(111) 8270
(732) BGP Products Operations GmbH

CH

Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,
CH

(111) 12467
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(732) Mondalez Slovakia Intellectual Property

ул. Качанички Пат 158, индустриска зона

s.r.o.

Визбргово, 1000, Скопје, MK

Racianska street no.44, 83242 BratislavaNove Mesto, SK

(111) 18762

(111) 14278

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ЛЕТТО ФООДС ДООЕЛ увоз-изоз

(732) European Refreshments
Southgate Dublin Road Drogheda, A92

Скопје
ул. Качанички Пат 158, индустриска зона

YK7W, IE

Визбргово, 1000, Скопје, MK

(111) 13047

(111) 18763

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheimам

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ЛЕТТО ФООДС ДООЕЛ увоз-изоз

am Rhein, DE

Скопје
ул. Качанички Пат 158, индустриска зона

(111) 13997

Визбргово, 1000, Скопје, MK

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) 17739

(111) 14454

(732) BGP Products S.a.r.l
Boulevard Royal 26, 2449, Luxembourg, LU

(732) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84, 4052, Basel, CH

(111) 19732
(732) BGP Products B.V.

(111) 14735
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V.

Weglaan 9 , 2132, JD Hoofddorp, NL

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam,
NL

(111) 20263
(732) INDUSTRIAL METALCAUCHO, S.L.
POTOSI, 4 NAVE, BARCELONA, ES

(111) 16034
(732) Unilever N.V.

(111) 20367

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(732) BGP Products B.V.
Weglaan 9 , 2132, JD Hoofddorp, NL

(111) 18760
(732) Друштво за производство, трговија и

(111) 21199

услуги ЛЕТТО ФООДС ДООЕЛ увоз-изоз
Скопје

(732) Henkel AG & Co, KgaA,
Henkelstr. 67, 40589, Dusseldorf, DE

ул. Качанички Пат 158, индустриска зона
Визбргово, 1000, Скопје, MK

(111) 21199
(732) Spotless Laundry Ireland Ltd

(111) 18761
(732) Друштво за производство, трговија и

Macro 11 Unit 4, Plato Business Park,
Damastown, Dublin 15, IE

услуги ЛЕТТО ФООДС ДООЕЛ увоз-изоз
Скопје

(111) 21200
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(732) Henkel AG & Co, KgaA,

(732) Global Horizon Ventures Limited

Henkelstr. 67, 40589, Dusseldorf, DE

Room 3907-08, 39th Floor, Hopewell Centre,
183 Queen's Road East, Wanchai, HK

(111) 21200
(732) Spotless Laundry Ireland Ltd
Macro 11 Unit 4, Plato Business Park,

(111) 24922
(732) Global Horizon Ventures Limited

Damastown, Dublin 15, IE

Room 3907-08, 39th Floor, Hopewell Centre,
183 Queen's Road East, Wanchai, HK

(111) 24921

ПРОМЕНИ
(111) 151

(111) 1620

(732) All Star C.V.
One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
Mesto

Oregon, US

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 9686

(111) 2598

(732) Rothmans of Pall Mall Limited
Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 3977
(732) All Star C.V.

(111) 2738

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,
Oregon, US

(732) Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Limited

(111) 3147

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1
3UH, GB

(732) Konica Minolta, Inc
2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(111) 2738
(732) INDIVIOR UK LIMITED

(111) 3153
(732) All Star C.V.

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,
Oregon, US

(111) 6760
(732) ADAMA Irvita N.V.
Pos Cabai Office Park, Unit 13, Curacao, AN

(111) 5607
(732) Castrol Limited

(111) 6252

Technology Centre, Whitchurch Hill,
Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

(732) PVH Corp.
200 Madison Avenue, New York, NY 10016,
US
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(732) Друштво за производство, промет и
(111) 6606

услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

(732) DEUTSCHE TELEKOM AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

(111) 6605

(111) 6591
(732) HM Publishers Holdings Limited

(732) DEUTSCHE TELEKOM AG
Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

The Campus, 4 Crinan Street London, N1
9XW, GB

(111) 6603
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG

(111) 2261
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo

Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 6602
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG

(111) 2328

Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo

(111) 6601

Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(732) DEUTSCHE TELEKOM AG
Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

(111) 2330

(111) 6512

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
Mesto

(732) ZITO PT, Pekarstvo in testeninarstvo

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

d.d. Ljubljana
Smartanska 154, 1000, Ljubljana, SI

(111) 2331

(111) 6459

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
Mesto

(732) CANADIAN CLUB CANADA INC.
67 Mowat Avenue Suite 200, Toronto,

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

Ontario, Canada M6K 3E3, CA

(111) 2332

(111) 6460

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
Mesto

(732) CANADIAN CLUB CANADA INC.
67 Mowat Avenue Suite 200, Toronto,

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

Ontario, Canada M6K 3E3, CA

(111) 4819
(732) D&M Holdings Inc

(111) 6182

2-1, Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,

(732) Трговско радиодифузно друштво
БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ Скопје

Kanagawa 210-8569, JP

ул. Гиго Михајловски бр. 2/11, 1000, Скопје,
MK

(111) 4819
(732) D&M Holdings Inc

(111) 6709

2-1, Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-8569, JP
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(111) 7273
(111) 6872

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company

(732) Borax Europe Limited
2 Eastbourne Terrace London W2 6LG , UK

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 6898

(111) 7268

(732) ESPN, INC.
ESPN Plaza, Bristol, 06010, Connecticut, US

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 6808
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company

(111) 8111

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(732) SEGA Games Co., Ltd
1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, JP

(111) 6848

(111) 8111

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company

(732) SEGA CORPORATION

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, JP

(111) 6985

(111) 9152
(732) THALES UK LIMITED

(732) D-Link Corporation
No. 289, Sinhu 3rd Rd. Neihu District, Taipei

350 LONGWATER AVENUE, GREEN PARK,
RG2 6GF READING, BERKSHIRE , GB

City 114, TW
(111) 7171

(111) 8826
(732) Castrol Limited

(732) RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

Technology Centre, Whitchurch Hill,
Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

M. Nesih Ozmen Mahallesi Fatih Caddesi
Gulsever Sokak No: 15 Merter Gungoren,

(111) 13269

Istanbul, TR

(732) KAMENITZA AD
65, Iztochen Blvd., , Plovdiv, BG

(111) 7171
(732) RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

(111) 13270
(732) KAMENITZA AD

M. Nesih Ozmen Mahallesi Fatih Caddesi
Gulsever Sokak No: 15 Merter Gungoren,

65, Iztochen Blvd., , Plovdiv, BG

Istanbul, TR

(111) 13229

(111) 7296

(732) Castrol Limited
Technology Centre, Whitchurch Hill,

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

Illinois 60642, US

(111) 13427
(732) Panasonic Corporation
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-

(111) 13987

8501, JP

(732) CORPORACION HABANOS, S.A

(111) 13383

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(732) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los

(111) 13912

Angeles, California 90015, US

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

(111) 13384
(732) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los

(111) 14182
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company

Angeles, California 90015, US

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 13858
(732) Hobbs Limited

(111) 14738

Milton Gate, 60 Chiswell Street, London

(732) Castrol Limited

EC1Y 4AG, , UK

Technology Centre, Whitchurch Hill,
Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

(111) 13633
(732) Pfizer Italia S.r.l.

(111) 14642

Via Isonzo 71, 04100, Latina, IT

(732) Castrol Limited
Technology Centre, Whitchurch Hill,

(111) 13643

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

(732) Pfizer Health AB
Vetenskapsvagen 10, 19190, Sollentuna, SE

(111) 14985

(111) 13695

(732) Castrol Limited
Technology Centre, Whitchurch Hill,

(732) Cott Beverages, Inc., a Georgia
Corporation

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida

(111) 14984

33634-8016, US

(732) Castrol Limited
Technology Centre, Whitchurch Hill,

(111) 13697
(732) Cott Beverages, Inc., a Georgia

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

Corporation
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida

(111) 15887
(732) KYB Corporation

33634-8016, US

World Trade Center Bldg., 4-1, HamamatsuCho 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JP

(111) 13667
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC
7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan

(111) 15886
(732) KYB Corporation

49001, US

World Trade Center Bldg., 4-1, HamamatsuCho 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JP
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Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno (PE), IT
(111) 17520
(732) Castrol Limited
Technology Centre, Whitchurch Hill,

(111) 20582
(732) SK HOLDINGS CO., LTD.

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, KR

(111) 18833
(732) Castrol Limited

(111) 21199
(732) Spotless Laundry Ireland Ltd

Technology Centre, Whitchurch Hill,

70 Sir John Rogerson's Quay, Dablin 2,, IE

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB
(111) 21200
(111) 19267
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.

(732) Spotless Laundry Ireland Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay, Dablin 2,, IE

ОГРАНИУВАЊЕ НА КЛАСИ
(111) 11540
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл.
3

немедицински

препарати

и

супстанции

за

нега

на

кожата

кл. 5 фармацевтски и хигиенски препарати и супстанции; медицински препарати за употреба
во лекување на состојби на остомија и за хируршко лекување на уролошки состојби;
санитарни крпи, санитарни колани, санитарни салветки, артикли на санитарни поткошули,
тампони за медицинска и хируршка употреба, медицински и хируршки завои и преврски,
медицински
адхезиви,
медицински
материјали
за
пополнување
рани
кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти; протези, еластични преврски,
цевчиња, кеси, колани, филтри, собирни садови, катетри, црева, приклучници, вентили,
капаци, средства за лепење, се за медицинско и хируршко лекување; кеси, пликови, собирни
садови за собирање излачувања од човечкото тело; апарати и инструменти за рехабилитација, и лекување на уринарниот систем и за спречување на инконтиненција
кл. 25 облека

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 24921 MK/T/ 2016/947
(111) 24921 MK/T/ 2016/947
(111) 24922 MK/T/ 2016/948
(111) 24922 MK/T/ 2016/948
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ОБНОВУВАЊА
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(111) 7196

(186) 10/09/2013

(111) 512

(186) 10/10/2026

(111) 3079

(186) 10/10/2026

(111) 9686

(186) 16/04/2023

(111) 540

(186) 21/04/2025

(111) 3108

(186) 15/12/2025

(111) 3977

(186) 05/08/2027

(111) 3147

(186) 05/03/2026

(111) 1186

(186) 20/10/2025

(111) 1213

(186) 20/10/2025

(111) 1620

(186) 10/07/2026

(111) 2598

(186) 20/09/2025

(111) 4324

(186) 19/10/2025

(111) 2116

(186) 15/01/2028

(111) 3192

(186) 10/10/2025

(111) 1347

(186) 21/05/2026

(111) 6052

(186) 26/05/2025

(111) 6029

(186) 02/06/2025

(111) 6289

(186) 11/07/2025

(111) 6760

(186) 11/07/2025

(111) 6252

(186) 13/07/2025

(111) 6606

(186) 26/07/2025

(111) 6605

(186) 26/07/2025

(111) 6603

(186) 26/07/2025

(111) 6602

(186) 26/07/2025

(111) 6601

(186) 26/07/2025

(111) 6516

(186) 28/07/2025

(111) 6512

(186) 09/08/2025

(111) 6690

(186) 05/09/2025

(111) 6459

(186) 13/09/2025

(111) 6460

(186) 13/09/2025

(111) 7856

(186) 25/09/2025

(111) 6688

(186) 29/09/2025

(111) 6182

(186) 13/10/2025
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(111) 6709

(186) 27/10/2025

(111) 6600

(186) 31/10/2025

(111) 6591

(186) 08/11/2025

(111) 6723

(186) 14/11/2025

(111) 6722

(186) 14/11/2025

(111) 6746

(186) 30/11/2025

(111) 6778

(186) 05/12/2025

(111) 6186

(186) 05/12/2025

(111) 7987

(186) 06/12/2025

(111) 3264

(186) 05/03/2026

(111) 2214

(186) 05/03/2026

(111) 2328

(186) 23/08/2026

(111) 2330

(186) 10/10/2026

(111) 2331

(186) 23/08/2026

(111) 2332

(186) 23/08/2026

(111) 2362

(186) 18/05/2027

(111) 2866

(186) 31/01/2027

(111) 2417

(186) 21/12/2027

(111) 4819

(186) 20/12/2025

(111) 6846

(186) 09/01/2026

(111) 6872

(186) 10/01/2026

(111) 6899

(186) 10/01/2026

(111) 6190

(186) 17/01/2026

(111) 6155

(186) 23/01/2026

(111) 6898

(186) 16/02/2026

(111) 7468

(186) 08/03/2026

(111) 7039

(186) 13/03/2026

(111) 6808

(186) 13/03/2026

(111) 7853

(186) 01/04/2026

(111) 7852

(186) 02/04/2026

(111) 6848

(186) 05/04/2026

(111) 6860

(186) 09/04/2026

(111) 6962

(186) 29/04/2026

(111) 6963

(186) 29/04/2026

(111) 6967

(186) 29/04/2026

(111) 6985

(186) 13/06/2026

Решенија на трговски марки

375 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2018

31 Март 2018

376 | С т р а н а

(111) 7713

(186) 22/07/2026

(111) 7465

(186) 05/08/2026

(111) 7171

(186) 23/08/2026

(111) 7453

(186) 16/09/2026

(111) 7296

(186) 24/09/2026

(111) 7202

(186) 09/10/2026

(111) 7230

(186) 21/10/2026

(111) 7231

(186) 21/10/2026

(111) 7273

(186) 21/10/2026

(111) 7268

(186) 07/11/2026

(111) 7461

(186) 05/12/2026

(111) 7351

(186) 10/03/2027

(111) 7568

(186) 09/06/2027

(111) 7760

(186) 11/09/2027

(111) 7972

(186) 07/11/2027

(111) 7979

(186) 17/11/2027

(111) 7980

(186) 17/11/2027

(111) 8216

(186) 13/02/2028

(111) 11540

(186) 07/02/2023

(111) 12944

(186) 04/08/2024

(111) 12224

(186) 25/01/2025

(111) 20986

(186) 01/06/2025

(111) 13269

(186) 20/07/2025

(111) 13270

(186) 20/07/2025

(111) 12954

(186) 10/08/2025

(111) 12957

(186) 10/08/2025

(111) 13291

(186) 29/09/2025

(111) 13296

(186) 04/10/2025

(111) 13298

(186) 05/10/2025

(111) 13303

(186) 14/10/2025

(111) 13060

(186) 21/10/2025

(111) 14657

(186) 04/11/2025

(111) 13128

(186) 10/11/2025

(111) 13146

(186) 01/12/2025

(111) 14353

(186) 07/12/2025

(111) 13178

(186) 09/12/2025
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(111) 13160

(186) 09/12/2025

(111) 13397

(186) 13/12/2015

(111) 13463

(186) 18/01/2026

(111) 13488

(186) 20/01/2026

(111) 11413

(186) 25/01/2026

(111) 13444

(186) 09/02/2026

(111) 13427

(186) 14/02/2026

(111) 13383

(186) 23/02/2026

(111) 13384

(186) 23/02/2026

(111) 13858

(186) 28/02/2026

(111) 13928

(186) 01/03/2026

(111) 14696

(186) 01/03/2026

(111) 14698

(186) 01/03/2026

(111) 14699

(186) 01/03/2026

(111) 14903

(186) 01/03/2026

(111) 13700

(186) 03/03/2026

(111) 13691

(186) 16/03/2026

(111) 13693

(186) 16/03/2026

(111) 14018

(186) 20/03/2026

(111) 14273

(186) 29/03/2026

(111) 13633

(186) 29/03/2026

(111) 13643

(186) 29/03/2026

(111) 13695

(186) 30/03/2026

(111) 13667

(186) 25/04/2026

(111) 13987

(186) 17/05/2026

(111) 13712

(186) 18/05/2026

(111) 13845

(186) 24/05/2026

(111) 13777

(186) 15/06/2026

(111) 13912

(186) 10/07/2026

(111) 14182

(186) 04/10/2026

(111) 14004

(186) 30/10/2026

(111) 14738

(186) 29/11/2026

(111) 14454

(186) 29/01/2027

(111) 14642

(186) 02/03/2027

(111) 14687

(186) 05/03/2027

(111) 14985

(186) 04/04/2027
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(111) 14984

(186) 28/05/2027

(111) 16034

(186) 29/08/2027

СПОЈУВАЊА
(111) 6512

(111) 13444

(732) ZITO Prehrambena industrija d.d.

(732) Diageo Mexico Comercializadora, S.A.

Šmartinska 154, 1529, Ljubljana, SI

de C.V.
Ejercito National 843-B Torre Paseo, Piso 2,

(111) 4819
(732) D&M Holdings Inc

Colonia Granada, Miguel Hidalgo, Mexico DF,
11520, MX

2-1, Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-8569, JP

(111) 18664
(732) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.

(111) 6967
(732) Europapier Austria GmbH

No. 176 Dongliu Road, Hefei City, Anhui
Province, CN

Autokaderstrasse 86-96, A-1210 Wien, AT
(111) 21186
(111) 12751
(732) Jacobs Douwe Egberts DE GmbH

(732) Jacobs Douwe Egberts DE GmbH
Langemarckstrasse 4-20, 28199, Bremen, DE

Langemarckstrasse 4-20, , 28199, Bremen,
DE
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за
идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
Индустриски дизајн
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(21) ID 2017/26

(45) 31/03/2018
(22) 18/12/2017

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Насибе Џабири
(73) Друштво за поризводство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и
услуги ЧИКАГО СТОУН.ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен, Гостивар
Населено место без уличен систем бр. 1 Равен, Гостивар, MK
(51) 25-01
(54) ЦИГЛА
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(21) ID 2018/7
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(45) 31/03/2018
(22) 02/02/2018

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) ПАВЛЕСКИ СТОЈАН; СИМЕОНОВ ИВАН; РАДОВАНОВИЌ ЃОРГИ and ТАСЕВСКИ
ЉУПЧО
(73) Друштво за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје
ул. ДЕБАРЦА 43 ЛОК. 3, 1000 Скопје, MK
(74) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98 1000 Скопје
(51) 25-03
(54) "АНТЕНСКИ СТОЛБ"

Пријави на индустриски дизајн
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(21) ID 2018/8

(45) 31/03/2018
(22) 02/02/2018

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) МУЧА АСЈА
(73) МУЧА АСЈА
ул. Елисие Поповски-Марко бр. 4/1-13, MK
(74) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр57/1-6 , 1000, Скопје
(51) 26-05
(54) "Ламба"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)

(21)

25-01
25-03
26-05

MK/I/ 2017/26
MK/I/ 2018/7
MK/I/ 2018/8

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Друштво за поризводство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и
услуги ЧИКАГО СТОУН.ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен, Гостивар
Друштво за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје
МУЧА АСЈА

MK/I/
2017/26
MK/I/ 2018/7
MK/I/ 2018/8

Индустриски дизајн
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот
дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 824

(45) 31/12/0001

(21) ID 2014/13

(22) 25/06/2014

(18) 25/06/2019
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(73) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул.„Цане Кузманоски„ бр. 1, Прилеп, MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

Решенија на индустриски дизајн
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(11) 823

(45) 31/12/0001

(21) ID 2016/18

(22) 14/12/2016

(18) 14/12/2021
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Сашо Стаменковиќ (ул. „Петар Ацев 10“)
(73) Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје
ул. Петар Ацев 10, Скопје, MK
(51) 28-02
(54) Дизајн на сапун
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)
09-01

(11)

28-02

823

824

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
(73)

(11)

(21)

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ
Скопје

824

MK/I/ 2014/13

823

MK/I/ 2016/18

Индустриски дизајн
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ОБНОВУВАЊА
(111) 687
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(186) 02/09/2016
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ЗАСТАПНИЦИ
ВПИШУВАЊЕ
216. Александар Симјаноски, адвокат
ул. Струшка бр. 25/1
Тетово
Република Македонија
моб. 070 371-787
факс. 044 338-599
e-mail: info@simjanoski.com
БРИШЕЊЕ
126. Снежана САВИЌ ДИМОВСКА, адвокат
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/3-6 кат
1000 Скопје
Република Македонија
тел./ факс 02 3223-876
моб. 070 226-403
e-mail: snezana@savic.com.mk
193. Адвокатско друштво Даути и Симјаноски
Ул. Струшка бр. 25/1
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 044 338 599
e-mail: info@d-slawfirm.com
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Застапници

