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

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

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење
на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот
276 став (1) од Законот.
По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за
ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на
порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред
поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

Патенти
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот
Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува
и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од
Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни барања.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за
проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на
пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)
______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/517, A 61K 31/519,

R.; RUAN, Fuqiang; TREIBERG, Jennifer and

A 61P 37/00, A 61P 29/00

PURI, Kamal, Deep
(54) КИНАЗОЛИНОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ
НА ЧОВЕЧКИ ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛ 3-

(11) 8639
(21) 2016/738

(13) Т1
(22) 26/10/2016

(45) 31/10/2018
(30) US20040570784P 13/05/2004 US

КИНАЗА ДЕЛТА
(57) 1 Соединението

(96) 12/05/2005 EP05752122.1
(97) 28/09/2016 EP1761540
(73) ICOS CORPORATION
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KESICKI, Edward, A.; FOWLER, Kerry, W.;
HUANG, Danwen; OOI, Hua Chee; OLIVER, Amy,

или негова фармацевтски прифатлива сол.

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395
(11) 8634
(13) Т1
(22) 27/10/2016

(72) HEIDER, Karl-Heinz; BORGES, Eric; ADAM,
Paul and KONOPITZKY, Renate
(54) CD33 ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ

(45) 31/10/2018

(57) 1 CD33 врзувачки агенс врзувајќи се за

(21) 2016/741
(30)

човечки CD33, CD33 врзувачкиот агенс е

(96) 04/10/2011 EP11764553.1
(97) 07/09/2016 EP2625201
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173

антитело или дериват на антитело, дефиниран
со специфично врзување за епитоп во рамките

55216 Ingelheim am Rhein, DE

човечки CD33.
Има уште 34 патентни барања

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на аминокиселинската секвенца
FFHPIPYYDKNSPVHGYW (Seq ID No: 141) од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Патенти
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 33/06
(11) 8592
(21) 2017/982

(13) Т1
(22) 20/12/2017

1

(57)
,

Соединение

со

формулата

I,

или негова фармацевтски прифатлива
сол, таутомер или стереоизомер, назначено со

(45) 31/10/2018
(30) US201261728018P 19/11/2012 US and

тоа,
n

е

0,

1,

2

или

што
3;

US201361847860P 18/07/2013 US

p

е

0,

1,

2

или

3;

(96) 18/11/2013 EP13795977.1
(97) 04/10/2017 EP2925757
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

L е одбрано од групата составена од *-(CHR3)13-, *-CHR3N(R2)-, *-CHR3O-, *-CHR3S-, *-

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

N(R2)CHR3-, *-N(R2)C(O)-, *-N(R2)C(O)N(R2)-, *N(R2)S(O)2-,
каде
што

(72) LEONG, Seh Yong; YEUNG, Bryan KS; ZOU,

* ја претставува точката на прикачување на L за

Bin; CHATTERJEE, Arnab Kumar; NAGLE, Advait
Suresh; PARASELLI, Prasuna; KONDREDDI,

пиразоло[1,5-a]пиридин фузиран прстен опишан
во
формулата
I;

Ravinder Reddy; MISHRA, Pranab Kumar;
MOREAU, Robert Joseph; ROLAND, Jason

секое R2 е независно одбрано од групата
составена од водород, C1-6алкил, халоC1-

Thomas; SIM, Wei Lin Sandra; SIMON, Oliver;
TAN, Liying Jocelyn and BOLLU, Venkatataiah
(54) СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА

6алкил, R-C0 4алкилен, и R-C0 4алкилен-C(O)-,
каде што R е одбрано од групата составена од

ТРЕТМАНОТ НА ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ

4алкиламино,

4|С т р а н а

CHR3S(O)-, *-CHR3N(R2)CHR3-, * C(O)-, *C(O)N(R2)-, *-C(O)N(R2)CHR3-, *-N(R2)-, *-

хидроксил,

C1-4алкокси,

амино,

C3-6циклоалкил,

C1
C4-

Патенти
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6хетероциклоалкил, и C5-6хетероарил, каде што

4алкоксил,

C3-6циклоалкилот, C4-6хетероциклоалкилот, и

NHC(O)R11, фенил, и C5-6хетероарил; каде што

C5-6хетероарилот
од
R
се
секое
несупституирано или супституирано со 1-2

фенилот и C5-6хетероарил од R1 се секое
несупституирано или супституирано со 1-2

супституенти независно одбрани од групата
составена од хало, амино, хидроксил, C1-

супституенти независно одбрани од групата
составена од C1-4алкил, амино, хало, и C1-

4алкил, C1-4алкокси, оксо, и C5-6хетероарил; и
секое R3 е независно одбрано од групата

4алкиламино;
R7 и R8 се секое независно одбрано од водород,

составена

C1-4алкил

од

водород

и

C1-4алкил;

хало-C1-4алкил,

и

-C(O)NR7R8,

-

халоC1-4алкил;

Прстен A е одбран од групата составена од C610арил
и
C5-10хетероарил;

R11 е C1-6алкил, несупституирано или
супституирано со 1-2 супституенти независно

Прстен C е одбран од групата составена од C610арил, C5-10хетероарил, C5-7циклоалкил, C5-

одбрани од групата составена од амино, C36циклоалкил
и
C4-6хетероциклоалкил;

7хетероциклоалкил, и фузиран бициклил што
содржи C5-6хетероциклоалкил фузиран за

R17 е одбрано од групата составена од циано,
хало, C1-4алкил, хало-C1-4алкил, оксо, C3-

фенил;

6циклоалкил,

секое R1 е независно одбрано од групата
составена од хало, циано, амино, C1-4алкил, C1-

Има уште 20 патентни барања

(51) B 65D 41/32, B 65D 47/20, B 65D 47/24, B

Öschlestraße 54-56

65D 83/00, B 65D 51/16, B 65D 51/18, B 65D
47/28

78315 Radolfzell , DE

(11) 8601
(21) 2018/102

и

-SO2-C1-4алкил.

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(13) Т1
(22) 05/02/2018

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) SHANKAR, Sai; MALLARE, Antonio O.;

(45) 31/10/2018

KRAMPEN, Gerald; HERZ, Andi and GREINER-

(30) USA201314108570 17/12/2013 UG
(96) 16/12/2014 EP14815668.0

PERTH, Jürgen
(54) АПАРАТ ЗА ИСПУШТАЊЕ, ЗА

(97) 31/01/2018 EP3083431
(73) Aptar Radolfzell GmbH

ИСПУШТАЊЕ НА ФАРМАЦЕВТСКИ И/ИЛИ
КОЗМЕТИЧКИ ТЕЧНОСТИ

(51) A 61K 9/00, A 61K 38/22, A 61P 29/00, A

(97) 22/11/2017 EP3075395
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft and
Bayer Intellectual Property GmbH

61P 9/00, A 61P 11/00
(11) 8602

(13) Т1

(21) 2018/103

(22) 05/02/2018
(45) 31/10/2018

(30) EP11187735 03/11/2011 -(96) 30/10/2012 EP15192265.5
Патенти

Müllerstrasse 178
13353 Berlin, DE and Alfred Nobel Strasse 10
40789 Monheim am Rhein, DE

5|С т р а н а
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

во кое што

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

n го претставува бројот 0, 1, 2 или 3,

(72) LERCHEN, Hans-Georg; FLAMME, Ingo;
KNORR, Andreas; WUNDER, Frank;

R1 претставува водород, метил, етил, n-пропил
или изопропил,

KÖBBERLING, Johannes; GRIEBENOW, Nils;
SCHOHE-LOOP, Rudolf; WITTROCK, Sven;

R2 претставува линеарен или разгранет ПЕГ
20kDa до 80kDa поврзан на крај со метокси-

KÖLLNBERGER, Maria; REDLICH, Gorden;
MARLEY, July and PRITCHARD, Iain
(54) ПРОЛЕК ОД АДРЕНОМЕДУЛИН НА БАЗА

група,
или една од неговите соли, неговите солвати

НА ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ И НЕГОВА
УПОТРЕБА

комбинација со инертен нетоксичен
фармацевтски погоден ексципиент, каде што

(57) 1 Медикамент што содржи соединение со
формулата (I)

медикаментот е во фармацевтска форма за
инхалација.

или солватите на неговите соли, во

Има уште 9 патентни барања

(51) C 07C 67/08, C 07C 69/60, C 07C 67/52
6|С т р а н а

(11) 8603

(13) Т1
Патенти

Гласник Бр. 10/2018
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(21) 2018/105

подложување

(22) 06/02/2018
(45) 31/10/2018

(a)

на

фумарна

реакција:

киселина;

и

(30) US201161494775P 08/06/2011 US
(96) 08/06/2012 EP12796164.7

(б)
во

(97) 15/11/2017 EP2718257
(73) Biogen MA Inc.

во сооднос помеѓу метанол и фумарна киселина
од околу 5,7 до околу 8,6 литри ме¬та¬нол на

225 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US

килограм
во реакциската

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

мешавина од производот која што содржи

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) GUZOWSKI, John; KIESMAN, William and

нис¬ко ниво на диметил сулфат, каде што
нивото на диметил сулфат е помало од 4,0 ppm;

IRDAM, Erwin
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА МНОГУ

каде што терминот "околу" овде се користи за да
го означи дадениот број плус или минус 1 до 10

ЧИСТ И КРИСТАЛЕН ДИМЕТИЛ ФУМАРАТ

%.

(57)

1

присуство

на

метанол;
киселина;

сулфурна

фумарна
мешавина

киселина;
се добие

да

Метод за подготовка на диметил

фумарат,

кој

што

опфаќа:

(51) H 01M 4/36, H 01M 8/18, H 01M 4/60
(11) 8604
(21) 2018/106

(13) Т1
(22) 06/02/2018

Има уште 9 патентни барања

(73) Jenabatteries GmbH
Botzstrasse 5
07743 Jena, DE

(45) 31/10/2018
(30) DE20141001816 13/02/2014 DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(96) 07/02/2015 EP15705198.8

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(97) 22/11/2017 EP2997613

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

Патенти
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(72) HAGER, Martin; JANOSCHKA, Tobias and
SCHUBERT, Ulrich S.
(54) РЕДОКС ПРОТОЧНА ЌЕЛИЈА ЗА
СКЛАДИРАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И
НЕЈЗИНА УПОТРЕБА
(57) 1 Редокс проточна ќелија за складирање на
електрична енергија, која содржи реакциона
ќелија со две комори со специфичен поларитет
(1, 2) за католити и анолити, кои се поврзани со
складиште за течност и се одделени со
мембрана за јонска размена и кои се опремени
со електроди (10, 11), при што коморите (1, 2) се
полнат или содржат редокс активни компоненти
присутни
како
неразредени,
растворени,
емулгирани или дисперзирани во растворувач за
електролити, при што мембраната е мембрана
со селективна големина (3) со селективност од
најмалку 400g/mol и двете редокс активни
компоненти имаат моларна маса од најмалку
400 g/mol и содржат структурна единица со
формула I и со формула II или со формула I и со
формула II и со формула III или со формула IV
назначено со тоа што PG1, PG2, PG3 и PG4
независно едни од други се 'рбетот на органски
полимери коишто независно едни од други се
добиени од мономери за полимеризација со
отворање на прстени, за оксидативно спојување,
за поликондензација, за полимеризација како
резултат на метатеза со отворање на прстен, за
радикална полимеризација или за јонска
полимеризација избрана од групата на
мономери

8|С т р а н а

М1

до

М59

Патенти
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назначени

со

тоа

што

брановидни

врски

претставуваат ковалентни врски LI1 до LI5 или
врските со премостувачките групи LI1 до LI5 или
каде што PG1 е рамка на хипер-разгранет
Патенти
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органски полимер, кој е изведен од структурите
P1 до Р9 и којшто содржи групи LI1 со најмалку
една од структурите L1 до L21 дефинирани во
понатамошниот текст или каде што LI1
претставува ковалентна врска, во која P1 е
хипер-разгранет полиетиленимин со следната
структура

Р2 е хипер-разгранет полиглицерол со следната
структура

Р3 до Р7 се дендримери со следната структура

Р6 со моларен сооднос на фтална киселина со
сукцинска киселина од 10:90 до 30:70, а по
можност 20:80

10 | С т р а н а
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сулфонска киселина или различни
моновалентни органски странични групи, кои се
избрани од остатоците од алкил група на 20
јаглеродни атоми, карбоксилна група,
алкиламино група со 20 јаглеродни атоми во
алкил остаток, диалкиламино група со 20
јаглеродни атоми во алкилните остатоци,
карбоксилна амидна група, N-алкилкарбоксилна
P7 е хидрогенизирана P6-структура со моларен
сооднос на хексахидрофталната киселина со
сукцинската киселина од 10:90 до 30:70, а по
можност 20:80
P8 е хипер-разгранети полипропиленимински
или полипропилениминендимерски дендримери
со следната структура
и Р9 е хипер-разгранет полиестер со следната
структура

амидна група со до 20 јаглеродни атоми во
алкилниот остаток, N, N-диалкилкарбоксилна
амидна група со до 20 јаглеродни атоми во
алкилните остатоци, или кои произлегуваат од
акрилна киселина, метакрилна киселина,
алкилни акрилати, алкилметакрилати,
олигоетилен-гликолни акрилати и метакрилати,
стирен, стирен сулфонат и негови соли,
(винилбензил) триметиламониумхлорид и
споредливи соли, бутадиен, изопен,
етиленоксид, пропиленоксид, винилметилетер,
винилетилетер, тиофен, 3-хектилтиофен, 3,4етилендиокситиофен и пирол,
RAE2 претстави двовалентна редокс-активна
група,
LI4 претставува ковалентна врска помеѓу
атомите на две RAE2 групи или помеѓу атомите
на RAE2 и PG4 или е бивалентна органска
премостувачка група избрана од остатоците L1
до L26 дефинирани во понатамошниот текст,
Ll5 претставува ковалентна врска помеѓу
атомите на две групи PG4 или помеѓу атомите
на RAE2 и PG4 или бивалентна органска
премостувачка група одбрана од остатоците L1
до L16 дефинирани во понатамошниот текст,
остатоците со формулите L1 до L26 го имаат

RAE1 претставува моновалентна редоксактивна група,
Ll1, Ll2 и Ll3 независно една од друга се
ковалентни врски помеѓу атомите на PG1 и
RAE1, PG2 и COM1 или PG3 и COM2 или се
бивалентни органски премостувачки групи,
избрани од подолу дефинираните остатоци L1
до L26, COM1 и COM2 независно едни од други
се водород, хидроксил, амино група, група на
Патенти
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следново значење

назначени со тоа што брановидните врски
претставуваат врски со групите PG1 и RAE1,
PG2 и COM1, PG3 и COM2, PG4 и RAE2 и две
RAE2 групи,
x претставува цел број >=1,
y претставува цел број >=0,
z претставува цел број >=0,
a претставува цел број >=1, и
b претставува цел број >=0, и потенцијалната
разлика помеѓу редоксните реакции на редокс
активните компоненти што се случуваат во
анолитот и во католитот е помеѓу 0 и 4.0 V, под
услов поли(4,4'-бипиридин-кополи(етиленгликол) е исклучен како редоксактивна компонента во анолитот.
Има уште 11 патентни барања
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(51) C 07D 217/02, C 07D 217/24, C 07D 405/06,
A 61K 31/472, A 61P 9/00
(11) 8605
(21) 2018/107

(13) Т1
(22) 06/02/2018

(54) 5-БЕНЗИЛИЗОКИНОЛИНСКИ ДЕРИВАТИ
ЗА ТРЕТМАН НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ
БОЛЕСТИ
(57) 1 Соединение со формулата (I):

(45) 31/10/2018
(30) FR20140051389 21/02/2014 FR
(96) 20/02/2015 EP15709289.1
(97) 15/11/2017 EP3107900
(73) Les Laboratoires Servier
35, rue de Verdun
92284 Suresnes Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) VILAINE, Jean-Paul; CHIMENTI, Stefano;
COURCHAY, Christine; DESSINGES, Aimée;
GELLIBERT, Françoise; GOUMENT, Bertrand;
KONNERT, Marc; PEGLION, Jean-Louis;
POITEVIN, Christophe and VILLENEUVE, Nicole

Патенти

13 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

при што:

O(C1-C6)алкил група, -(C1-C6)алкил група,
хетероциклик што содржи азот и има од 3 до 7

Х претставува група -C(=O), -CH(OH)или -CH2-,

прстенести членови или група CRy1Ry2NH(Ry3),

Ri1 претставува водороден атом или
хидроксилна група,

Ra4 претставува водороден или
хидроген атом, -O(C1-C6)алкил група, -(C1-

со тоа што соединението со формулата (I), каде
што Ri1 претставува хидроксилна група, може

C6)алкил група, или група -CRy1Ry2NH(Ry3),
каде што се подразбира дека:

да биде претставено со следната таутомерна
форма:

•
Ra1, Ra2, Ra3, Ra4 и Ra5 не смеат
истовремено да претставуваат водороден атом,
•
Ra3 и Ra4 не смеат истовремено да
претставуваат група -CRy1Ry2NH(Ry3),
•
Ra1 и Ra2 може да формираат заедно
со јаглеродните атоми што ги носат
хетероциклик што има од 4 до 7 членови во
прстенот, избрани од тетрахидрофуран, 1,4диоксан, тетрахидропиран, тетрахидро-2Hпиран-4-амин и 1-(тетрахидро-2H-пиран-4ил)метанамин и,
•
Ra2 и Ra3 може да формираат заедно
со јаглеродните атоми што ги носат
јаглеводороден прстен кој има од 4 до 7
членови во прстенот, избрани од циклопентан,
циклопентанамин, N-циклопентилглицинамид и
1-метилциклопентамин,

Ri2 и Ri3, кои може да бидат исти или
различни, секој претставува водороден атом,
(C1-C6)алкил група или халоген атом,
Ri6, Ri7 и Ri8, кои може да бидат исти
или различни, секој претставува водороден
атом или халоген атом,
-

Ra1 и Ra5, кои може да бидат исти или

различни, секој претставува водороден или
халоген атом, -O(C1-C6)алкил група или (C1C6)алкил група,
Ra2 претставува водороден или

m е цел број, чија вредност е фиксирана
на 1, 2 или 3,
-

R' и R", кои може да бидат исти или

различни, секој претставува -(C1-C6)алкил
групи или заедно со азотниот атом што ги носи
формира хетероциклик, што има од 3 до 7
членови во прстенот,
Ry1 претставува атом на водород, -(C1C6)алкил група, -CH2-циклохексилна група или
3-метоксифенилна група,

хидроген атом, хидроксилна група, -O(C1C6)алкил група, -(C1-C6)алкил група,

Ry2 претставува атом на водород или (C1-C6)алкил група,

хетероциклик што содржи азот, кој има од 3 до

-

Ry3 претставува:

•
•

водороден атом
група -C(=O)-CHRy4-NHRy5 каде Ry4

7 прстенести членови, или група -O-(CH2)mNR'R",
-

Ra3 претставува водороден атом, -

14 | С т р а н а
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претставува атом на водород или (C1-C6)алкил

или тетрахидропиран група,

група и Ry5 претставува водороден атом или

или Ry2 и Ry3 заедно со атомите на јаглерод и

метил група, или
•
-(C1-C6)алкил група, која може да биде

азот што ги носат, формираат соодветно
пиролидин или пиперидин група,

супституирана со хидроксилна група, -O(C1C3)алкил група, циклохексилна група или

неговите оптички изомери, таму каде што тие
постојат, и нивни додатни соли со

метилсулфонилна група,

фармацевтски прифатлива киселина и нејзини
хидрати.

или Ry1 и Ry2 заедно со јаглеродниот атом што
ги носи формираат циклопропан, циклобутан

Има уште 17 патентни барања

(51) F 16D 55/226, F 16D 65/095, F 16D 65/092

помош на средство за нанесување на
сопирачките (8), може да се притисне на двете

(13) Т1
(22) 06/02/2018

страни на дискот за сопирање (3), при што
ресетирањето на кочницата од страна на

(45) 31/10/2018
(30) DE102011115213 28/09/2011 DE

одборот (4) со столб на носач на облогата (6) кој
носи фрикционна обвивка (7), против задниот

(96) 13/09/2012 EP12759109.7

ѕид (2) на потпирачот за сопирачки (1) и

(97) 27/12/2017 EP2761198
(73) KNORR-BREMSE Systeme für

страничната сопирачка за сопирање (4), во
површина свртена кон склоп отворот (11) на

Nutzfahrzeuge GmbH
80809 München, DE

потпирачот (1) на сопирачката (1), во
неработната положба, се формира јаз кој е

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

поширок од соседното подрачје, должината која
соодветствува барем на должината (L) на

(72) SCHOENAUER, Manfred
(54) ДИСК СОПИРАЧКА И КАЛЕМ ОД
КОЧНИЦА ЗА ДИСК СОПИРАЧКА

потпорниот ѕид (2) од плочата на носачот на

(57) 1 Диск сопирачка за комерцијално возило,
со калем од кочница (1) дизајниран како

барем еден сад (9) на носачот за обложување (6)
вграден во рамнината на задната страна (12),

лебдечки процеп и опфаќа диск за сопирање (3),
при што на работната страна на сопирачката

што е паралелно со страната (13) што ја носи
кочницата (7), при што садот (9) се протега

(5,4) од страна на апликацијата и на страната на

одвоено од рабовите на носечката плоча (6)

одговорот се аранжирани во сопирачката (1),
што во моментот на дејството на сопирање со

дефинирана
за
надолжните
Има уште 8 патентни барања

(11) 8606
(21) 2018/108

Патенти

облогата (6) во положбата на контактот, што се
карактеризира со тоа што јазот е формиран од

страни.
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(51) B 01D 53/04, B 01D 53/047, C 10L 3/08, C
10L 3/10, C 12M 1/00

на органски остатоци во анаеробни услови, која
што опфаќа најмалку метан и CO2, во биометан,

(13) Т1
(22) 08/02/2018

при што спомнатата постапка опфаќа најмалку
следни
фази:

(45) 31/10/2018
(30) IT2014MI01190 30/06/2014 IT

a) доведување на дел (4) на спомнатиот протек
(2) на биогас во когенерационен систем (M) и

(96) 26/06/2015 EP15174149.3

производство

(97) 15/11/2017 EP2963107
(73) Ricerca Sul Sistema Energetico - RSE

електрична
b) доведување

S.p.A.
Via R. Rubattino,54

енергија (18) најмалку во средства за
разладување (R) и производство на флуид за

20134 Milano, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

разладување
(5);
c) доведување на преостанатиот дел (6) на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

спомнатиот протек (2) на биогас во TPSA систем

(72) NOTARO, Maurizio; MAZZOCCHI, Luigi;
CASTELLAZZI, Paola and CAVALLARI, Andrea
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРЕРАБОТУВАЊЕ НА
ПРОТЕК НА БИОГАС ВО БИОМЕТАН И

(S) за третирање кој ја опфаќа најмалку првата
(U1) и другата единица (U2) за третирање, каде

СООДВЕТЕН УРЕД ЗА НЕГОВОТО
ИЗВЕДУВАЊЕ

третирање, за најмалку одреден работен период
во режимски услови, се случува да:

(57) 1 Постапка за надоградба на проток на

- CO2 присатен во спомнатиот преостанат дел

биогас (2) произведен со бактерииска дигестија

(6) на спомнатиот протек (2) на биогас

(11) 8607
(21) 2018/112
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на флуид за греење (3)
на

енергија
спомнатата

и

(18);
електрична

што секоја опфаќа најмалку еден цврст сорбент
(25); при што во спомнатиот систем (S) за

Патенти

се

Гласник Бр. 10/2018

апсорбира

на

31 Октомври 2018

цврстиот

сорбент

(25)

на

сорбент;

спомнатата прва единица (U1) за третирање со

во кој спомнатиот флуид за греење (3) и

формирање на протек на биометан (16');
- цврстиот сорбент (25) на спомнатата друга

спомнатиот флуид за разладување (5) се
употребуваат за регулација на температура на

единица (U2) за третирање се подложува на
регенерација со формирање на протек на

спомнатите

десорбован CO2 (17') и регенериран цврст

Има уште 14 патентни барања

(51) B 65D 5/50, B 65D 81/133, B 65D 77/04
(11) 8608
(13) Т1

(72) CASTEX, Nicolas; LEGASTELOIS, Sylvie
and PERRIN, Olivier
(54) АРТИКЛ ВКЛУЧУВАЈЌИ ШИШЕ НА
КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОД И ПАКУВАЊЕ

(21) 2018/114

(22) 09/02/2018
(45) 31/10/2018

цврсти

сорбенати

(25).

(30) FR20140050112 08/01/2014 FR
(96) 16/12/2014 EP14828218.9

(57) 1 Артикл (10), којшто се состои од шише
(12) на козметички производ и пакување (14) кое

(97) 15/11/2017 EP3092183
(73) Chanel Parfums Beauté
135 Avenue Charles de Gaulle

што се состои од најмалку еден ѕид (18, 20) кој

92200 Neuilly sur Seine, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

шише за да го имобилизира во однос на ѕидот,
назначен со тоа што пакувањето содржи два

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ѕида (18, 20) секој ѕид (18, 20) има барем еден
релјефен дел (28, 30, 32) што сугерира, или дури

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

и репродуцира, облик на шишето за да го

има барем еден релјефен дел (28, 30, 32) што
сугерира, или дури и репродуцира, облик на

имобилизира во однос на ѕидот, каде што
Патенти
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споменатите два ѕида го сместуваат шишето

јадро (16) продолжено од двата ѕида (18, 20).

(12) меѓу нив како во сендвич и при што

Има уште 9 патентни барања

пакувањето (14) е генерално со U-облик и има

намотување (10) која што може да ротира околу

(51) H 02K 15/04, H 02K 15/00
(11) 8609
(21) 2018/115

(13) Т1
(22) 09/02/2018

оската за намотување (А) во правец на
намотување (P1) и на којa што треба да се

(45) 31/10/2018

намота жица за намотување (4) во правец на

(30)
(96) 18/12/2015 EP15201100.3

насоката (Y) на единицата за намотување (1) за
намотување на плочата за намотување (10),

(97) 06/12/2017 EP3182568
(73) Aumann Espelkamp GmbH

карактеризиран со тоа што
уредот за
брановидно
намотување
понатаму
има

In der Tütenbeke 37
32339 Espelkamp, DE

преносен уред (3) кој што ко-ротира со плоча за
намотување (10) и кој што е конфигуриран да ја

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

пренесe жицата за намотување (4) која што е

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

намотана на бранoвидна намотка на плочата за
намотување (10), во правец на пренос (Х)

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) LÜTTGE, Wolfgang
(54) УРЕД ЗА БРАНОВИДНО НАМОТУВАЊЕ

паралелен на оската за намотување (А), каде
што е назнаена на преносниот уред (3) има

Уред за брановидно намотување за

склоп за преносување (31, 32) кој што го движи
брановидното намотување низ преносниот уред

производство на брановидни калеми со единица

(3) во правец на транспорт (Х), назначен со тоа

за

што склопот за преносување (31, 32) е монтиран

(57)

1

намотување

18 | С т р а н а

(1),

што

има

плоча

за

Патенти
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на уредот за пренос (3) способен за ротирање во

намотување.

правец на намотување (Р1) на оска за ротација

Има уште 8 патентни барања

(А) која што работи коаксијано со оската за

(51) A 23C 9/13, A 23L 2/00, A 61K 33/26, A 61K

(54) ПРОИЗВОД КАКО ИЗВОР НА ЖЕЛЕЗО

9/50
(11) 8610

(13) Т1

ВО ФОРМА НА КАПСУЛА И ПОСТАПКА ЗА
НИВНО ПРИГОТВУВАЊЕ

(21) 2018/116

(22) 09/02/2018

(57)

1

Прехрамбен производ обогатен со

(45) 31/10/2018
(30) EP20080166052 08/10/2008 -- and

железо кое што го опфаќа производот како извор
на железо во форма на цврсти капсули, при што

US20080114261P 13/11/2008 US
(96) 07/10/2009 EP09783831.2

тие капсули го опфаќаат јазгрото кое што го
опфаќа железоалгинат, и надворешниот слој кој

(97) 13/12/2017 EP2349228
(73) Frutarom Belgium, N.V.

што опфаќа калцијумалгинат, при што
просечната големина на тие капсули опфаќа

Ambachtsstraat 6

опсег од 5 до 2о µm, и каде тие капсули опционо

1840 Londerzeel, BE

го формираат
големина

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

Патенти

макроскопски агрегати од
до
1
mm.

Има уште 11 патентни барања
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(51) B 01D 21/01, C 02F 1/36, C 02F 1/56, C 02F
103/42, C 02F 9/00, E 04H 4/16
(11) 8611
(21) 2018/131

(13) Т1
(22) 14/02/2018

врз мал волумен на вода и не врз целиот
волумен на водата во резервоарот назначено со
тоа,
што
a. емитирање

постапката
опфаќа:
ултразвучни бранови во

(45) 31/10/2018
(30) CL2008003900 24/12/2008 CL

резервоарот, при што емитери на ултразвучни
бранови се лоцирани под површината на водата,

(96) 11/03/2009 EP09835402.0

така што целата вода од резервоарот ќе ги

(97) 20/12/2017 EP2367609
(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

прими емитираните ултразвучни бранови, и при
што ултразвучните бранови се емитираат со

Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 14, --

фреквенција од 20 до 100 kHz, и моќност во
опсег
од
10
до
45
W;

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

б. додавање агенс за флокулација на водата за
флокулација на суспендираните
цврсти

(72) FISCHMANN TORRES, Fernando, Benjamin
(54) ЕФИКАСНА ПОСТАПКА ЗА
ФИЛТРАЦИЈА НА ВОДА ВО РЕЗЕРВОАР ЗА

материи

РЕКРЕАТИВНИ И ОРНАМЕНТАЛНИ
УПОТРЕБИ, КАДЕ ШТО ФИЛТРАЦИЈАТА СЕ

тела со уред за вшмукување за да се обезбеди
уред за вшмукување на проток од отпадни води;

ИЗВЕДУВА ВРЗ МАЛ ВОЛУМЕН НА ВОДА И
НЕ ВРЗ ЦЕЛАТА ВОДА ОД РЕЗЕРВОАРОТ

д. празнење на протокот од отпадни води од
уредот за вшмукување до линија за собирање

(57)

1

Постапка за филтрација на вода во

резервоари, каде што филтрацијата се изведува
20 | С т р а н а

во

водата;

ц. вшмукување проток на вода од дното на
резерворарот што содржи флокулирани цврсти

отпадни

води;

е. филтрирање на протокот од отпадни води од
Патенти
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уредот за вшмукување од наведената линија за

резервоарот.

собирање отпадни води за да се произведе
филтриран
ф. враќање

на

проток;
филтрираниот

проток

и
до

Има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 403/14, C 07D 403/04, C 07D 409/14,
A 61K 31/497, A 61P 9/12, A 61P 9/10, A 61P

(57) 1 Пиразин дериват претставен со следнава
формула (I) или негова фармацевтски

3/10, A 61P 19/06, A 61P 13/12, A 61P 43/00

прифатлива

(11) 8612
(21) 2018/132

сол,

или

негов

солват:

(13) Т1
(22) 14/02/2018

(45) 31/10/2018
(30) JP2014099677 13/05/2014 JP
(96) 12/05/2015 EP15792266.7
(97) 15/11/2017 EP3144306
(73) Teijin Pharma Limited
2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku
Tokyo 100-0013, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MARUYAMA, Akinobu; TAKEUCHI, Susumu
and TAKAHASHI, Yoshimasa
(54) ПИРАЗИН ДЕРИВАТ

назначено со тоа, што
X1 претставува атом на азот или CH;
R1 претставува атом на водород, C1-C6 алкил
група, C3-C6 циклоалкил група, C2-C6 алкенил
група, C2-C6 алкинил група, халоген атом,
трифлуорометил група, дифлуорометил група,
циано група, C2-C7 алкил-карбонил група, C1C6 алкилсулфонилгрупа, нитро група, амино
група, ди(C1-C6 алкил)амино група, формил

Патенти
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група, хидроксил група, C1-C6 алкокси група,
C1-C6 алкилтио група, или фенил група или
фенокси група која може да е супституирана со
1 до 3 Ra’s;
Ra претставува халоген атом, C1-C6 алкил
група, C3-C6 циклоалкил група, или C1-C6
алкокси група;
R2 претставува C1-C6 алкил група, C3-C6
циклоалкил група, или C1-C6 алкокси група;
p претставува било кој цел број од 0 до 2;
R3 претставува атом на водород, C1-C6 алкил
група, C3-C6 циклоалкил група, C2-C6 алкенил
група, C2-C6 алкинил група, C1-C6 алкокси
група, C2-C7 алкилкарбонил група, C1-C6
алкилтио група, халоген атом, трифлуорометил
група, дифлуорометил група, циано група,
фенил група, пиридил група, фенокси група,
или COORb;
R4 претставува тетразолил група, -COORc, CONHSO2-(C1-C6 алкил), или било која од
следниве групи:

R5 претставува атом на водород или a C1-C6
алкил група;
R6 и R7 може да се исти или различни и
претставува атом на водород, халоген атом,
C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група,
трифлуорометил група, трифлуорометокси
група, циано група, нитро група, или фенокси
група,
или R6 и R7 заедно формираат C1- C3
алкилендиокси група;
R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, и R15 секое
независно претставува атом на водород,
халоген атом, C1-C6 алкил група, C1-C6
алкокси група, дифлуорометил група,
трифлуорометил група, циано група, или ди
(C1-C6 алкил)амино група;
R16 и R17 може да се исти или различни и
претставуваат халоген атом;
q и r независно претставуваат 0 или 1;
W претставува атом на сулфур, атом на

Rb и Rc може да се исти или различни и
претставува атом на водород, или C1-C6 алкил

кислород, или NRd; и
Rd претставува атом на водород, C1-C6 алкил

група;

група, или бензил група.

Z претставува било која од следниве групи
претставени со Z1 до Z7:

Има уште 16 патентни барања

(51) B 01D 53/70, B 01D 53/78, B 01D 53/73
(11) 8613
(13) Т1

Judengasse 11
7210 Mattersburg, AT

(21) 2018/133

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(22) 14/02/2018

(45) 31/10/2018
(30) AT20120000205 20/02/2012 AT

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(96) 14/02/2013 EP13709296.1
(97) 22/11/2017 EP2817082
(73) Commerzialbank Mattersburg im
Burgenland Aktiengesellschaft

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) PHILIPP, Franz, Josef
(54) МЕТОД ЗА ДЕКОМПОЗИЦИЈА НА
ТОКСИЧНИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ОД
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ОТПАДНА ВОДА И/ИЛИ ИЛИ ОТПАДНИ

карактеризира со фактот дека бањата со

ГАСОВИ

раствор/суспензија

(57) 1 Метод за распаѓање на токсични органски
соединенија содржани во отпадни води и/или

дестабилизираните
токсични
органски
соединенија потоа се воведува на растечки

отпадни гасови при што отпадните води и/или
отпадните гасови наполнети со токсични

начин на капиларна маса поставена над него,
формирана од преработена пулпа и тресет

органски соединенија најпрво се хранат во
водена, основна, алкали/алкална бања со

смешан со бентонит, зеолит и/или вар со
големина
на
честички
<200μm.

земјен раствор/суспензија за дестабилизација

Има уште 6 патентни барања

на

токсични

органски

соединенија,

што

ги

содржи

се

(51) H 04N 19/105, H 04N 19/124, H 04N 19/13, H
04N 19/61, H 04N 19/186, H 04N 19/196, H 04N
19/176

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
ХРОМА СЛИКА

(13) Т1
(22) 15/02/2018

(57) 1 Постапка за декодирање на хрома слика
во кодирање на видео со висока ефикасност,

(45) 31/10/2018

HEVC,

која

(30) KRA20110124580 25/11/2011 KR
(96) 09/11/2012 EP12851659.8

изведување
предикција

на
од

(97) 10/01/2018 EP2786577
(73) Infobridge Pte. Ltd.

определување на големината на постоечки
хрома блок користејќи информација за големина

10 Anson Road
23-14O International Plaza

на
лума
трансформирање;
генерирање на блок за хрома предикција од

Singapore 079903, SG

постоечкиот хрома блок користејќи режим на

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

хрома
интра
предикција;
генерирање на хрома резидуален блок од

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

постоечкиот хрома блок користејќи режим на
хрома интра предикција и параметар за хрома

(11) 8614
(21) 2018/135

Патенти

што

вклучува:

режим на хрома интра
единица
за
предикција;

23 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

квантизација;

и

користени за генерирање на предиктор на

генерирање на хрома реконструиран блок со

параметар на лума квантизација се определени

додавање на хрома блокот за предикција и
хрома
резидуалниот
блок,

соодветно на левиот параметар на
квантизација, горниот параметар на

каде што параметарот за хрома квантизација е
генериран користејќи параметар за лума

квантизација и претходниот параметар на лума
квантизација,

квантизација
квантизација

единица за
која што го

каде што ако обата од левиот параметар на
лума квантизација и горниот параметар на лума

покажува односот помеѓу параметарот за лума

квантизација се достапни, тогаш просекот на

квантизација
квантизација,

хрома

левиот параметар на лума квантизација и
горниот параметар на лума квантизација е

каде што големината на единицата за
квантизација е една од дозволените големини

подесен како предиктор на параметар на лума
квантизација,

на
единицата
за
кодирање,
каде што минималната големина на единицата

каде што ако само еден од левиот параметар на
лума квантизација и горниот параметар на лума

за квантизација е определена по слика и

квантизација е достапен, тогаш просекот од

параметарот
минималната

на
за

достапниот параметар на лума квантизација и
претходниот параметар на лума квантизација е

комплетот на
слика,

подесен како предиктор на параметарот на лума
квантизација,

каде што ако големината на единицата за
кодирање е еднаква на или поголема од

каде што ако обата од левиот параметар на
лума квантизација и горниот параметар на лума

минималната

квантизација

квантизација
параметрите

определен по
и информација
и

параметарот

за

за
специфицирање
големина на единицата
е

вклучен во
за

големина

на

единицата

за

не

се

достапни,

лума
лума

претходниот

квантизација, тогаш единицата за кодирање
станува
единица
за
квантизација,

параметар на лума квантизација е подесен како
предиктор
на
параметарот
на
лума

каде што информацијата која што го покажува
односот
помеѓу
параметарот
на
лума

квантизација,
каде што диференцијалниот параметар на лума

квантизација
и
параметарот
на
хрома
квантизација е сигнализиран на комплетот на

квантизација е повторно
аритметичко-декодирање

параметри за слика или на заглавието на

диференцијален

исечокот,
каде што параметарот на лума квантизација е

квантизација за да генерира бинарна низа и со
применување на инверзна бинаризација на

генериран користејќи предиктор на параметар
на лума квантизација и параметар на лума

бинарната
низа,
каде што бинарната низа вклучува бинарна низа

диференцијална квантизација, предикторот на
параметарот на лума квантизација е генериран

која што ја покажува апсолутната вредност на
диференцијалниот
параметар
на
лума

со користење на два параметри на квантизација

квантизација и низа која го покажува знакот на

ако најмалку два од левиот параметар на лума
квантизација, горниот параметар на лума

диференцијалниот
квантизација.

квантизација и претходниот параметар на лума
квантизација
се
достапни,

Има уште 2 патентни барања

воспоставен со
на
енкодиран

параметар

параметар

на

на

лума

лума

каде што двата параметри на квантизација
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(51) A 23L 27/30, A 23L 2/60
(11) 8615
(13) Т1

(72) Prakash, Indra; Markosyan, Avetik;
Chaturvedulla, Venkata Sai Prakash; Campbell,

(21) 2018/136

(30) US201161577202P 19/12/2011 US and
US201261651099P 24/05/2012 US

Mary; San Miguel, Rafael; Purkayastha,
Siddhartha and Johnson, Marquita
(54) ПИЈАЛОК ШТО СОДРЖИ СТЕВИОЛ
ГЛИКОЗИДИ

(96) 19/12/2012 EP12858932.2

(57)

(97) 15/11/2017 EP2793618
(73) The Coca-Cola Company and PureCircle

засладувач, назначено со тоа, што составот од
засладувач содржи Ребаудиозид X (Реб Џ) и

SDN BHD
One Coca-Cola Plaza, NW

соединение одбрано од групата составена од
Ребаудиозид A (Реб A), Ребаудиозид B (Реб Б),

Atlanta, GA 30313, US and PT 23419 Lengkuk
Teknologi Techpark

Ребаудиозид D (Реб Д), Mogroside V, еритритол
и
комбинации
од
истите,
каде
што

Enstek

концентрацијата на Реб Џ во пијалокот е од 50

71760 Bandar Enstek, Negeri Sembilan, MY

ppm
до
600
Има уште 17 патентни барања

(22) 15/02/2018
(45) 31/10/2018

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1

Пијалок што содржи состав од

ppm.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

Патенти
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(51) G 07D 11/00, G 07F 19/00, G 07F 7/04, B
65H 29/12, B 65H 29/00, B 65H 29/46

проверување на автентичноста и вредноста на
истите и барем еден апарат (3) за складирање

(13) Т1
(22) 15/02/2018

банкноти, каде што апаратот за примање на
банкноти и проверување на автентичноста и

(11) 8616
(21) 2018/137

(45) 31/10/2018
(30) DE102008046811 11/09/2008 DE

вредноста на
систем секој

(96) 12/08/2009 EP09736100.0

единица, и каде што транспортирачкиот систем

(97) 06/12/2017 EP2324463
(73) adp Gauselmann GmbH

(8) содржи помошно-управуван придвижувач,
назначено со тоа, што, кога банкнота е

Merkur-Allee 1-15
32339 Espelkamp, DE

примена од апаратот (1) за примање на
банкноти и проверување на автентичноста и

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

вредноста на истите или од апаратот (3) за
складирање
банкноти,
брзината
на

(72) GAUSELMANN, Paul
(54) МЕТОДА НА РАБОТА НА АПАРАТ КОЈ
СПРОВЕДУВА БАНКНОТИ ОД ЕДИНИЦА ЗА

транспортирање

ВЕРИФИКАЦИЈА И ПРИФАЌАЊЕ НА
БАНКНОТИ ДО УРЕД ЗА СКЛАДИРАЊЕ

пренесува банкнотата и, штом банкнотата ќе
биде примена од контролната единица на

БАНКНОТИ
(57) 1 Метода на работење на транспортирачки

транспортирачкиот систем (8), брзината на
транспортирање или спроведување се намалува

систем (8) кој транспортира банкноти помеѓу

така што истата е помала од брзината на

апарат

транспортирање во апаратот (1) за примање на

(1)

за
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примање

на

банкноти

истите и транспортирачкиот
содржи одделна контролна

или

спроведување

во

транспортирачкиот систем (8) е поголема од
брзината на транспортирање во апаратот кој ја

и
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банкноти и проверување на автентичноста и

банкнотата.

вредноста на истите или во апаратот (3) за
складирање банкноти, до кој е транспортирана

Има уште 4 патентни барања

(51) C 07C 213/02, C 07C 45/30, C 07C 217/60, C

35, Rue de Verdun

07C 231/02, C 07C 303/28, C 07C 303/30, C 07C
309/65, C 07C 309/66, C 07C 309/73, C 07C

92284 Suresnes, FR

41/16, C 07C 41/18, C 07C 41/26, C 07C 41/32, C

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

07C 43/23, C 07C 217/58
(11) 8617

(13) Т1

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

(21) 2018/138

(22) 15/02/2018
(45) 31/10/2018

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(72) LECOUVE, Jean-Pierre; BRIERE, JeanFrançois; LEBEUF, Raphaël; LEVACHER, Vincent

(30) FR20130062198 05/12/2013 FR
(96) 04/12/2014 EP14821794.6

and HARDOUIN, Christophe
(54) НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕЗАТА НА

(97) 29/11/2017 EP3077354
(73) Les Laboratoires Servier

АГОМЕЛАТИН

(51) A 23G 1/00, A 23G 1/32, A 23G 1/30, A 23G
1/02
(11) 8618
(21) 2018/144
Патенти

(13) Т1
(22) 19/02/2018

(45) 31/10/2018
(30)
(96) 08/07/2015 EP15002048.5
(97) 21/02/2018 EP3114942
27 | С т р а н а
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(73) ODC Lizenz AG

(тешка фаза), масна фаза (лесна фаза) и

Alter Postplatz 2

цврста фаза, наведената масна фаза содржи

6370 Stans, CZ
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

путер од какао како главна компонента и цврсти
честички и/или вода како малцински

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

компоненти и наведената цврста фаза содржи
какао во прав и вода; и

Скопје
(72) HÜHN, Tilo
(54) ПРОИЗВОДИ ОД КАКАО БАЗИРАНИ НА

(е) одделно процесирање на трите фази, кои
опционално вклучуваат:

НЕФЕРМЕНТИРАНИ ЗРНА ОД КАКАО И
ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ

масната фаза,
сепарирање на какаото во прав од

(57) 1 Постапка за процесирање на
неферментирани зрна од какао, која што ги

цврстата фаза, и
сепарирање на аромата на какао и

вклучува чекорите на:
(а) додавање на вода на наведените

полифенолите во прав најмалку од водената
фаза;

неферментирани зрна од какао со или без

каде што наведените неферментирани зрна од

пулпа од какао и смола за да се формира
суспензија;

какао не се претходно исушени; и
каде што наведените неферментирани зрна од

(б) влажно мелење на наведената суспензија;
(ц) подложување на наведената суспензија на

какао биле подложени на чекор на инкубација
пред чекорот (а).

третман на загревање на температура од 70°С
или помалку;

Има уште 10 патентни барања

сепарирање на путерот од какао од

(д) сепарирање на суспензијата на водена фаза
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(51) C 12N 15/33, C 12N 15/869, A 61K 39/12, A

(72) PICKER, Louis; NELSON, Jay, A.; FRUEH,

61P 31/12, A 61P 35/00

Klaus; JARVIS, Michael, A. and HANSEN, Scott,

(11) 8619
(21) 2018/145

(13) Т1
(22) 19/02/2018

G.
(54) РЕКОМБИНАНТНИ HCMV И RHCMV

(45) 31/10/2018
(30) US20100334976P 14/05/2010 US;

ВЕКТОРИ И НИВНА УПОТРЕБА

US20100376911P 25/08/2010 US and
US20110029930P 25/03/2011 US

кој ја опфаќа секвенцата
на нуклеинската
киселина која што го кодира хетерологниот

(96) 16/05/2011 EP11781407.9

антиген,

(97) 29/11/2017 EP2569436
(73) Oregon Health & Science University

представува хуман патоген-специфичен антиген
изолиран
од
вирус
на
хумана

690 SW Bancroft Street
Mail Code L 106TT

имунодефицијенција
(HIV),
при што векторот ја вклучува делеција на еден

Portland, OR 97239, US

или повеќе RhCMV или HCMV гени кои што се
потребни за или ја зајакнуваат репликациата.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(57) 1 Рекомбинантен RhCMV или HCMV вектор

каде

хетерологниот

антиген

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
Има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 401/12, C 07D 403/12, C 07D 239/42,

(30) US201261692641P 23/08/2012 US

A 61K 31/505, A 61P 31/12, A 61P 31/18
(11) 8620
(13) Т1

(96) 23/08/2013 EP13831626.0
(97) 06/12/2017 EP2887943
(73) Virostatics Srl

(21) 2018/146

(22) 19/02/2018
(45) 31/10/2018

Патенти
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Porto Conte Ricerche

арил), CH2NHSO2R (во кое R e H, aлкил,

S.P.55 Porto Conte/Capo Caccia Km 8.400

циклоалкил или арил), Cl, Br, F, CH2-N-

07041 Alghero (SS), IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

бензимидазол, CONHNR'R" (во кое R' и R" се
назависно H, aлкил, циклоалкил или арил),

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LORI, Franco; KÉRI, György; CHAFOULEAS,

NRCOOR' (во кое R и R' се независно H, aлкил,
циклоалкил или арил), NH2, NR'R" (во кое R' и

James; DE FORNI, Davide; SOLINAS, Antonio;
VARGA, Zoltán; GREFF, Zoltán and ORFI, László
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА 4,6-

R" се независно алкил, циклоалкил или арил),
NHCOR (во кое R e H, aлкил, циклоалкил или

ДИСУПСТИТУИРАН АМИНОПИРИМИДИН

(во кое R e H, aлкил циклоалкил или арил),
OCONR'R" (во кое R' и R" се независно H,

(57) 1 Соединение на формула

арил), нитро, OCH2CH2-хетероциклил, OCOR

aлкил, циклоалкил или арил), OCOOR (во кое R
e H, aлкил, циклоалкил или арил),
NHCOOCH2C-halo3, NRCONR'R" (во кое R, R' и
R" се независно H, aлкил, циклоалкил или
арил), NHSO2R (во кое R e H, aлкил,
циклоалкил или арил), NHSO2NR'R" (во кое R' и
R" се независно H, aлкил, циклоалкил или
арил),

во која што X, Y и Z su H, F, или Cl;
R1 e OR, каде што R e водород или група
одбрана од рамен или разгранет C1-C6 aлкил,
C2-C6 aлкенил, C2-C6 aлкинил, C3-C6
циклоалкил,хетероциклил, CF3, CCl3, и арил во
положби 2, 3 или 4; R2 e OH, aлкокси, арилокси,
CH2OR (во кое R e H, рамен или разгранет
арил, циклоалкил или алкил), CH2NR'R" (во кое
R' и R" се независно H, рамен или разгранет
арил, циклоалкил или алкил), CHO, OCOW (во
кое W e рамен или разгранет арил или алкил
или C-(халоген)3), CONR'R" (во кое R' и R" се
независно H, aлкил, циклоалкил или арил),
COOR (во кое R e H, aлкил, циклоалкил или

a R3 e OH, aлкокси, арилокси, NR'R" (во кое R' и
R" се H), NHCOR (во кое R e H, aлкил,
циклоалкил или арил), и CONR'R" (во кое R' и
R" се независно H, aлкил, циклоалкил или
арил).
Има уште 12 патентни барања

(51) C 07K 14/65, C 08F 4/52, C 12N 9/96, C 12N

(21) 2018/148

9/16, C 12N 9/24, A 61K 38/47
(11) 8621
(13) Т1

(45) 31/10/2018
(30) US201161490957P 27/05/2011 US
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(22) 20/02/2018
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(96) 25/05/2012 EP12793015.4

ензим;

(97) 22/11/2017 EP2714752
(73) Amicus Therapeutics, Inc.
1 Cedar Brook Drive

(ц)

или

Cranbury, NJ 08512, US

завршетокот и еден или повеќе лизин остатоци
за рекомбинантниот човечки лизозомален

коњугирање

хетеробифункционален

вкрстувачки агенс за рекомбинантен човечки
лизозомален ензим преку реакција со N-

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) DO, Hung
(54) МЕТОДИ ЗА СПОЈУВАЊЕ ЦЕЛНИ

ензим;
и
коњугирање
хетеробифункционалниот вкрстувачки

ПЕПТИДИ НА РЕКОМБИНАНТНИ
ЛИЗОЗОМАЛНИ ЕНЗИМИ ЗА ПОДОБРЕНИ

лизозомален ензим за варијанта IGF-2 пептид;
назначено со тоа, што рекомбинантниот

ТРЕТМАНИ НА ЛИЗОЗОМСКИ БОЛЕСТИ НА
СКЛАДИРАЊЕ

човечки лизозомален ензим е селектиран од
рекомбинантна човечка α-глукозидаза (rhGAA),

(57) 1 Метода за правење целен пептид
коњугиран за рекомбинантен лизозомален

рекомбинантен човечки α-галактозидаза A
(GLA), рекомбинантна човечка киселинска β-

ензим,

методата

модифициран

рекомбинантен

на
агенс
човечки

содржана:

глукуронидаза (GUS), рекомбинантна човечка α-

(a)
и. модифицирање на амино (N)-завршетокот и

идуронидаза A (IduA), рекомбинантна човечка
изуронидат 2-сулфатаза (I2S), рекомбинантна

еден
или
повеќе
лизин
остатоци на
рекомбинантен човечки лизозомален ензим

човечка
β-хексосаминидаза
A
(HexA),
рекомбинантна човечка β-хексосаминидаза B

користејќи прв вкрстувачки агенс за да се добие
прв
вкрстувачки
агенс
модифициран

(HexB), рекомбинантна човечка α-маносидаза A,
рекомбинантна човечка β-глукоцеребросидаза

рекомбинантен човечки лизозомален ензим;

(GlcCerase), рекомбинантна човечка киселинска

ии. модифицирање на првата амино киселина
од краток продолжувачки поврзувач на амино

липаза (LPA) или некоја комбинација од истите;
и

(N)-завршетокот на варијантен ИГФ-2 пептид
користејќи втор вкрстувачки агенс за да се добие

каде што првиот вкрстувачки агенс е
селектиран
од
N-сукцинимидил
6-

втор
вкрстувачки
агенс
модифициран
варијантен
IGF-2
пептид;
и

хидразиноникотинат ацетон (S-Хиник), сулфосукцинимидил
6-хидразоникотинат
ацетон

иии. коњугирање на првиот вкрстувачки агенс-

(сулфо-S-Хиник),

модифициран
рекомбинантен
човечки
лизозомален ензим за вториот вкрстувачки

хидразино-никотинамид
(C6-S-Хиник),
сукцинимидил
4-хидразидотерефталат

агенс-модифициран варијантен IGF-2 пептид
што содржи краток продолжувачки поврзувач;

хидрохлорид
(SHTH)
сукцинимидил
4хидразиниум никотинат хидрохлорид (SHNH)

или
(б)

хетеробифункционален

или
N-хидроксисукцинимид
естер-(PEG)nхидразид, каде што n е 3-24 PEG единици; и

вкрстувачки агенс за варијанта IGF-2 пептид; и

вториот вкрстувачки агенс е селектиран од

коњугирање
хетеробифункционалниот
вкрстувачки агенс модифициран варијантен IGF-

PEG4-пентафлуоробензен-4-формилбензоат
(PEG4-PFB), сукцинимидил 4-формилбензоат

2
пептид
лизозомален

за
рекомбинантен
човечки
ензим преку реакција со N-

(SFB) и C6-сукцинимидил 4-формилбензоат (C6SFB);
или

завршетокот и еден или повеќе лизин остатоци
на рекомбинантниот човечки лизозомален

првиот вкрстувачки агенс е селектиран
од N-хидроксисукцинимид естер фосфин (NHS-

коњугирање

Патенти

C6-сукцинимидил

6-
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фосфин), сулфо-N-хидроксисукцинимид естерфосфин

(сулфо-NHS-фосфин),

хидроксисукцинимид
тетраоксапентадекан

ацетилен

N-

естер(NHS-PEG4-

каде што варијантниот IGF-2 пептид
содржи

една

или

повеќе

од

следниве

модификации во однос на природната човечка
IGF-2
секвенца:

ацетилен) или N- хидроксисукцинимид естер(PEG)n ацетилен, каде што n е 3-24 PEG

супституција
киселина

единици, расцепувачки хетеробифункционални
вкрстувачи како на пример NHS-PEG3-S-S-

бришење на амино киселини 1-4 и 6;
бришење на амино киселини 1-4, 6 и 7;

ацетилен

хетеробифункционални

бришење на амино киселини 1-4 и 6 и

вкрстувачи што содржи циклооктини како на
пример
дифлуороциклооктин
(DIFO)
и

супституција на лизин за треонин на позиција 7;
бришење на амино киселини 1-4 и супституција

дибензоциклооктин
вкрстувачки агенс

вториот
од N-

на глицин за глутаминска киселина на позиција
6
и

хидроксисукцинимид естер-PEG4-азид (HSPEG4-азид), N-хидроксисукцинимид естер азид

супституција на лизин за треонин на позиција 7;
супституција на леуцин за тирозин на позиција

(NHS-азид),

или

(DIBO);
и
е селектиран

N-хидроксисукцинимид

естер-

на

аргинин
на

за глутаминска
позиција
6;

27;

(PEG)n азид, каде што n е 3-24 PEG единици,
или
NHS-PEG3-S-S-азид;
или

супституција на леуцин за валин на позиција 43;
супституција на аргинин за лизин на позиција 65;

хетеробифункционалниот вкрстувачки
агенс е селектиран од m-малеимидобензиол-N-

и/или варијантниот IGF-2 пептид содржи
афинитет ознака и/или поврзувач продолжен

хидроксисукцинимид естер (MBS), сулфо-mмалеимидобензиол-N-хидроксисукцинимид

регион од барем 5 амино киселини што
претходат
на
IGF-2.

естер (сулфо-MBS) и сулфосукцинимидил-4-(Nмалеимидометил)циклоhexane-1-карбоксилат
(SMCC);
и
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(51) C 12N 15/55, C 12N 9/84, C 12P 35/04, C
12P 37/04
(11) 8622
(21) 2018/149

(72) VAN DER LAAN, Jan Metske; MOODY,
Harold, Monro; KERKMAN, Richard and VAN DER

(13) Т1
(22) 20/02/2018

DOES, Thomas
(54) МУТАНТНИ ПЕНИЦИЛИН Г АЦИЛАЗИ

(45) 31/10/2018

(57)

1

Мутантна прокариотска пеницилин Г

(30) EP08172831 23/12/2008 -(96) 22/12/2009 EP09796734.3

ацилаза што има СЕК ИД Бр: 1 или има секвенца
што има процентуална идентичност од 80%-

(97) 22/11/2017 EP2367940
(73) DSM Sinochem Pharmaceuticals

100% со СЕК ИД Бр: 1 изведени од див-тип
пеницилин Г ацилаза назначено со тоа, што

Netherlands B.V.
Alexander Fleminglaan 1

мутантот има аланин на позиција Б24 и има
леуцин на позиција B460 според нумерирање на

2613 AX Delft, NL

амино

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

пеницилин Г ацилаза што ја има секвенцата на
амино киселина опишана во СЕК ИД Бр: 1.

киселините

од

Ешерихиха

коли

Има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 413/14, C 07D 498/04, A 61K 31/536,
A 61K 31/5365, A 61P 37/08, A 61P 35/00, A 61P

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОИНОСИТИД-3
КИНАЗА (PI3K) ЗА ТРЕТМАНОТ НА НА.ПР.

19/02, A 61P 33/06

РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС

(11) 8623
(21) 2018/150

(13) Т1
(22) 20/02/2018

(57) 1 Соединение со формулата (I)

(45) 31/10/2018
(30) US201161579231P 22/12/2011 US
(96) 20/12/2012 EP12823036.4
(97) 06/12/2017 EP2794600
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) CARAVATTI, Giorgio; FURET, Pascal;
HURTH, Konstanze; CHAMOIN, Sylvie;

или негова сол, назначено со тоа, што
Y е одбрано од O или NH;

HÖGENAUER, Klemens; KALIS, Christoph;

V е одбрано од CR5 или N;
W е одбрано од CH2, или O;

KAMMERTOENS, Karen; LEWIS, Ian; MOEBITZ,
Henrik; SMITH, Alexander Baxter; SOLDERMANN,
Nicolas; WOLF, Romain and ZECRI, Frédéric
(54) 2,3-ДИХИДРО-БЕНЗО[1,4]ОКСАЗИН
ДЕРИВАТИ И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА
Патенти

U е одбрано од N или CH;
Q е одбрано од N или CR6;
каде што U и Q не се обете N;
R1 е одбрано од фенил, пиридил,
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пиримидинил, пиразинил, пиридазинил, 1,2,3-

состојби на оксидација,

триазинил, 1,2,4-триазинил, 1,3,5-триазинил,

каде што ‘хетероарил’ е 3 до 7 член целосно

или
-X-R4

незаситен моноцикличен прстенест систем што
содржи 1 до 3 хетероатоми одбрани од N, O

каде што X е одбрано од C(O), S(O)2 или CH2
и

или S, или пиразоло[1,5-a]пиримидин или
имидазо[2,1-б]тиазол, секој од истите е

R4 е одбрано од C1-C8-алкил, хало-C1-C8алкил, хидрокси-C1-C8-алкил, C1-C8-алкокси-

несупституиран или супституиран од 1-5
супституенти одбрани од халоген, C1-C8-алкил,

C1-C8-алкил, циано-C1-C8-алкил, N,N-ди-C1-

хало-C1-C8-алкил, хидрокси-C1-C8-алкил,

C4-алкил-амино-C1-C8-алкил, C1-C4-алкилсулфонил-C1-C8-алкил, фенил, хетероциклил,

хидроксил, C1-C8-алкокси, C1-C8-алкокси-C1C8-алкил, амино, N-C1-C8-алкил-амино, N,N-ди-

хетероциклил-окси, хетероциклил-C1-C8-алкил,
C3-C12-циклоалкил, C3-C12-циклоалкил-окси,

C1-C8-алкил-амино, C1-C8-алкил-карбонил,
хало-C1-C8-алкил-карбонил, хидрокси-C1-C8-

C3-C12-циклоалкил-C1-C8-алкил, хетероарил,
хетероарил-окси, хетероарил-C1-C8-алкил,

алкил-карбонил или C1-C8-алкокси-C1-C8алкил-карбонил; каде што ‘хетероарил’ може да

хидрокси, C1-C8-алкокси, амино, N-C1-C8-

биде прикачен на хетероатом или јаглероден

алкил-амино или N,N-ди-C1-C8-алкил-амино,
каде што C1-C8-алкил во N-C1-C8-алкил-амино

атом и каде што N и/или S хетероатомите исто
така може опционално да се оксидирани до

и во N,N-ди-C1-C8-алкил-амино може да се
несупституирани или супституирани од халоген,

различни состојби на оксидација;
R6 е одбрано од водород, халоген, C1-C4-

хидрокси или C1-C4-алкокси,
каде што C3-C12-циклоалкил во C3-C12-

алкил, хало-C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, C1C4-алкил-сулфонил, C1-C4-алкил-сулфинил,

циклоалкил и во C3-C12-циклоалкил-C1-C8-

C1-C4-алкил-сулфанил, хало-C1-C4-алкокси,

алкил може да се несупституирани или
супституирани од 1-5 супституенти одбрани од

C1-C4-алкокси-C1-C4-алкил, амино, N-C1-C8алкил-амино, N,N-ди-C1-C8-алкил-амино;

халоген, хидрокси или C1-C4-алкокси;
каде што ‘хетероциклил’ е 3 до 7 член заситен

R7 е одбрано од водород, халоген, циано,
нитро, C1-C4-алкил, хало-C1-C4-алкил, C1-C4-

или парцијално незаситен моноцикличен
прстенест систем што содржи 1 до 3

алкокси, N(R8)2-сулфонил, C1-C4-алкилсулфонил, C1-C4-алкил-сулфонил-амино, C1-

хетероатоми одбрани од N, O или S, секој од

C8-алкокси-C1-C8-алкил, амино, N-C1-C8-

истите е несупституиран или супституиран од 15 супституенти одбрани од оксо, халоген, C1-

алкил-амино, или N,N-ди-C1-C8-алкил-амино;
или R6 и R7, заедно се CH=CH-CH=CH,

C8-алкил, хало-C1-C8-алкил, хидрокси-C1-C8алкил, хидроксил, C1-C8-алкокси, C1-C8-

каде што R8 е независно одбрано од водород,
C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси или две R8 заедно

алкокси-C1-C8-алкил, амино, N-C1-C8-алкиламино, N,N-ди-C1-C8-алкил-амино, C1-C8-

со азотот на кој тие се прикачени формираат 4
до 7 член хетероцикличен прстен што содржи 1-

алкил-карбонил, хало-C1-C8-алкил-карбонил,

2 хетероатоми одбрани од N, O, S, што е

хидрокси-C1-C8-алкил-карбонил или C1-C8алкокси-C1-C8-алкил-карбонил; каде што

несупституирано или супституирано од 1-3
супституенти одбрани од C1-C4-алкил;

‘хетероциклил’ може да биде прикачен на
хетероатом или јаглероден атом и каде што N

R5 е независно одбрано од H, D, F или C1-C2алкил;

и/или S хетероатомите исто така може
опционално да се оксидирани до различни

R30 е независно одбрано од H, D или F.
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Има уште 16 патентни барања

(51) B 63B 35/00, B 63C 9/00, B 63C 9/02, B 63H
11/00, B 63H 21/17, B 63H 25/02
(11) 8641
(21) 2018/162

(57)
1
моторизирана

Далечински
бова,
се

конролираната
состои
од:

(13) Т1
(22) 26/02/2018

основно
тело,
пловен механизам прицврстен за основното

(45) 31/10/2018

тело и конфигуриран така да ја држи бовата во

(30) US201161473077P 07/04/2011 US and
US201213440782 05/04/2012 US

вода
во
исправена
позиција;
обвивка за пловење (110) дизајнирата да

(96) 06/04/2012 EP12767701.1
(97) 10/01/2018 EP2694360
(73) Mulligan, Anthony C. and Lautrup, Robert
1691 W. Duval Commerce Point Place

одговара на формата на бовата и прицврстена е
за
основното
тело;

Green Valley, AZ 85614, US and 11700 Talley

контролните

Court
Oakton, VA 22124, US

контролер
(106);
механизам прицврстен за основното тело и

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

конфигуриран да го обезбеди човекот во вода,
со тоа што механизмот вклучува јаже поставено

(72) Mulligan, Anthony C. and Lautrup, Robert
(54) ДАЛЕЧИНСКИ КОНТРОЛИРАНА

по целата должина на обвивката (14) на бовата,
и прекинувач за приклучување/исклучување

МОТОРИЗИРАНА БОВА ЗА СПАСУВАЊЕ

(170) поставен на надворешната страна од

мотор (520) поставен во внатрешноста на
основното тело и конфигуриран така да ги прима

преминот
Патенти

сигнали

на

од

далечинскиот

бовата.
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Има уште 6 патентни барања

(51) C 07J 41/00, C 07J 75/00, C 07J 9/00, A 61K
31/575, A 61P 35/00
(11) 8640
(21) 2018/163

(13) Т1
(22) 26/02/2018

ИЛИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МАЛИГНИ
ХЕМОПАТИИ
(57) 1 Соединение со формула (I) кое што има
бета-хидроксихолестерол
базна
структура

(45) 31/10/2018
(30) US20120305518 10/05/2012 US and
US201261656151P 06/06/2012 US
(96) 07/05/2013 EP13729470.8
(97) 13/12/2017 EP2847204
(73) Beta Innov
49 rue Rouelle

што се карактеризира со тоа што е селектирано
од
следните
соединенија:

75015 Paris, FR
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

- 7-((терт-бутоксикарбонил)окси)-10,13-диметил17-(6-метилхептан-2-ил)-2,3,4,7,8,9,10,11,

(72) MERSEL, Marcel; CLARION, Ludovic and
PETITE, Didier
(54) ДЕРИВАТИ НА СТЕРОЛ И НИВНА
УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА

12,13,14,15,16,17-тетрадекахидро-1Hциклопента[a]фенантрен-3-ил

2-(2-

(((бензилокси)кар¬бонил)амино)ацетамидо)пропаноат
(молекула

1.a);

ЗАБОЛУВАЊА КОИ ВКЛУЧУВААТ

- 7-ацетокси-10,13-диметил-17-(6-метилхептан-

ТРАНСФОРМИРАНИ АСТРОЦИТНИ КЛЕТКИ

2-ил)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-
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тет¬ра¬декахидро-1H-циклопента[a]фенантрен-

2-ил)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-

3-ил 2-(2-(((бензилокси)карбонил)амино)-ацета-

тет¬ра¬декахидро-1H-циклопента[a]-

мидо)пропаноат
(молекула
1.b);
- 7-((терт-бутоксикарбонил)окси)-10,13-диметил-

фенантрен-3-ил
карбоксилат

17-(6-метилхептан-2-ил)-2,3,4,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17-тетрадекахидро-1H-

за

употреба

2,2-диметил-1,3-диоксолан-4(мо¬лекула
2.b),
при

третирање

на

малигни

циклопента[a]фенантрен-3-ил 2,2-диметил-1,3диок¬со¬лан-4-карбоксилат (молекула 2.a);

хемопатии.

- 7-ацетокси-10,13-диметил-17-(6-метилхептан-

Има уште 10 патентни барања

(51) G 01N 33/569
(11) 8642

(13) Т1

(21) 2018/169

(22) 27/02/2018

(72) GORELIK, Leonid; SIMON, Kenneth, J.;
SUBRAMANYAM, Meena and RUSHE, Mia, Marie
(54) ИСПИТУВАЊЕ ЗА АНТИТЕЛА НА JC
ВИРУС

(45) 31/10/2018
(30) US20100294048P 11/01/2010 US and

(57) 1 Ин витро метод кој што се состои од:

US20100316193P 22/03/2010 US
(96) 11/01/2011 EP11732315.4

(a)

(97) 29/11/2017 EP2524060
(73) Biogen MA Inc.

примерок добиен од субјект со високо
прочистени честички слични на вирус (HPVLPи),

225 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US

кои што претежно се состојат од VP1 протеинот
на JC ви¬русот (JCV), во раствор во услови кои

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

што се погодни за врзување на JCV антитело во

Пиринска 66, 7500, Прилеп

приме¬ро-кот на HPVLP, со што се обезбедува

Патенти

доведување

во

контакт

на

биолошки
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претходно

инкубиран

(б)

во

примерок;

примерок со нивото на JCV антитело откриено

претходно

во биолошки примерок добиен од субјектот кој

инкубираниот примерок со HPVLPи, кои што
пре¬теж¬но се состојат од VP1 протеинот на

што бил претходно инкубиран во раствор без
HPVLPи, и беше доведен во контакт со HPVLP

JCV, имобилизиран на цврста подлога во услови
кои што се погодни за врзување на JCV антитело

имобилизирана на цврста подлога во услови кои
што се погодни за врзување на JCV антитело во

во
примерокот
за
HPVLP;
(в) откривање на нивото на JCV антитело во

примерокот

претходно

се

каде што HPVLPи се составени од повеќе од 5,

врзу¬ва за имобилизираните HPVLPи; и
(г) споредување на откриеното ниво на JCV

најмалку 50, 150 или 360 VP1 полипептиди.

антитело во претходно инкубираниот биолошки

Има уште 18 патентни барања

(51) A 01N 37/50, A 01N 43/40, A 01N 43/54, A

(73) Syngenta Participations AG

01N 43/56, A 01N 43/653, A 01N 45/02, A 01N

Schwarzwaldallee 215

47/24, A 01P 3/00
(11) 8643

4058 Basel, CH
(13) Т1

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(21) 2018/195

(22) 06/03/2018

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WALTER, Harald and STIERLI, Daniel
(54) ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ

доведување

контакт

инкубираниот

на

примерок

што

(45) 31/10/2018
(30) EP10185310 01/10/2010 -- and
EP10189918 04/11/2010 --

за

HPVLP,

(57) 1 Метода за контролирање фитопатогени

(96) 28/09/2011 EP11776380.5

болести на корисни растенија или на материјал

(97) 06/12/2017 EP2621277

за размножување на истите, која содржи
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нанесување на комбинација од компонентите

групата составена од ципродинил,

(А) и (Б) на корисните растенија, локусот на

мепанипирим и пириметанил;

истите или материјалот за размножување на
истите, во синергистички ефективна количина,

(Б4) фунгицидот флуазинам,
(Б5) изопиразам, и соединението со формулата

каде што компонента (А) е 3-дифлуорометил-1метил-1H-пиразол-4-карбоксилна киселина
метокси-[1-метил-2-(2,4,6-трихлорофенил)етил]-амид
и агрохемиски прифатливи
соли/изомери/структурни
изомери/стереоизомери/диастереоизомери/ена
нтиомери/таутомери и N-оксиди од овие
соединенија;
и компонента (Б) е соединение одбрано
од групата составена од
(Б1) стробилурин фунгицид,
(Б2) азол фунгицид,
(Б3) анилино-пиримидин фунгицид одбран од

Има уште 3 патентни барања

(51) A 61K 31/138, A 61K 31/439, A 61K 45/06, A

и/или астма, кадешто производот содржи

61P 11/06, A 61P 11/08
(11) 8571

(13) Т1

a) соединение со формулата:

(21) 2018/202

(22) 07/03/2018
(45) 31/10/2018

(30) GB20090021075 01/12/2009 GB
(96) 29/11/2010 EP10781527.6
(97) 20/12/2017 EP2506844
(73) Glaxo Group Limited
980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BAKER, Darrell; BRUCE, Mark; CRATER,
Glenn; NOGA, Brian; THOMAS, Marian and WIRE,
Patrick
(54) КОМБИНАЦИИ НА МУСКАРИНСКИ

кадешто X- е фармацевтски прифатлив анјон; и
b) соединение со формулата:

РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ И БЕТА-2
АДРЕНОРЕЦЕПТОРЕН АГОНИСТ
(57) 1 Производ на фармацевтска комбинација
за употреба во лекувањето на хронично
опструктивно белодробно заболување (COPD)
Патенти
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или негова фармацевтска прифатлива сол
(Соединение (II)); и понатаму кадешто
производот е администриран еднаш на ден.
Има уште 17 патентни барања

(51) A 61K 39/08, A 61K 8/64, A 61Q 19/08
(11) 8573
(13) Т1

стерилна инјектибилна формулација којашто
содржи ботулинум токсин состав кај индивидуа

(21) 2018/203

за да се постигне козметички ефект,
кадешто ботулинум токсин состав содржи

(22) 07/03/2018
(45) 31/10/2018

(30) US20080142063P 31/12/2008 US
(96) 28/12/2009 EP09837072.9
(97) 28/02/2018 EP2379104
(73) Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Boulevard

позитивно наполнет носач којшто ја содржи
аминокиселинската секвенца RKKRRQRRRG-

Newark, CA 94560, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

количина соодветна за инјекција, ботулинум
токсин компонента избрана од групата

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

составена од ботулинум токсин комплекс,

(72) RUEGG, Curtis, L.; STONE, Hongran, F. and
WAUGH, Jacob, M.
(54) ИНЈЕКТАБИЛНИ БОТУЛИНУМ ТОКСИН
ФОРМУЛАЦИИ

редуциран ботулинум комплекс и ботулинум
токсин и

(57) 1 Не-терапевтска постапка за
администрирање на ботулинум токсин за да се

кадешто позитивно наполнетиот носач е нековалентно поврзан со ботулинум токсин

постигне козметички ефект кај индивидуа при

компонента.

(K)15-GRKKRRQRRR (SEQ ID NO:7),
ботулинум токсин компонента присутна во

фармацевтски прифатлив дилуенс соодветен
за инјекција,

негова потреба, постапката којашто содржи
Има уште 15 патентни барања
инјектирање на ефективна количина на
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(51) C 07K 16/28
(11) 8574

(13) Т1

(72) HINO, Akihiro; NAGANO, Akio; WATANABE,
Masahiko; MATSUURA, Tadasi; SATOH,

(21) 2018/204

(22) 08/03/2018

Hirokazu; NOMURA, Fumiko and MITOMO,

(45) 31/10/2018
(30) JP20100028028 10/02/2010 JP

Katsuyuki
(54) АНТИ-КАДХЕРИН АНТИТЕЛО

(96) 09/02/2011 EP11742267.5
(97) 20/12/2017 EP2535358
(73) Fujifilm RI Pharma Co., Ltd. and Perseus
Proteomics Inc.

ОБЕЛЕЖАНО СО РАДИОАКТИВЕН МЕТАЛ

14-1, Kyobashi 2-chome

кадхерин антитело преку метал-хелатен

Chuo-ku
Tokyo 104-0031, JP and Park Bldg, 7-6 Komaba

реагенс, каде што анти-P-кадхерин антителото
е моноклонално антитело или рекомбинантно

4-chome Meguro-ku
Tokyo 153-0041, JP

антитело произведено од клетка за
производство на антитела претставена со

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

пристапен број на NITE BP-897, NITE BP-899,
NITE BP-1048, NITE BP-1049 или NITE BP-1050

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

или P-кадхерин врзувачки фрагмент од било

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

кои од овие антитела.
Има уште 15 патентни барања

Патенти

(57) 1 Aнти-P-кадхерин антитело обележано со
радиоактивен метал, што е добиен со врзување
на радиоактивен метален елемент со анти-P-
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(51) A 61K 9/48, A 61K 31/519, A 61K 31/496, A
61P 9/00, A 61P 25/02, A 61P 27/02, A 61P 3/10,
A 61P 35/00, A 61P 43/00, A 61P 17/06, A 61P
11/06, A 61P 1/16, A 61P 19/02

(72) STEFANIC, Martin Friedrich; HILBERG,
Frank; KAISER, Rolf and SHAPIRO, David
(54) ФАРМАЦЕВТСКА КОМБИНАЦИЈА
(57)

1

Фармацевтска комбинација којшто го

(11) 8575

(13) Т1

содржи

(21) 2018/205

(22) 08/03/2018

пиперазин-1-ил)-метилкарбонил)-N-метиламино)-анилино)-1-фенил-метилен]-6-

(45) 31/10/2018

соединението

3-Z-[1-(4-(N-((4-метил-

(30) ep20080157749 06/06/2008 -- and
us20080078882p 08/07/2008 US

метоксикарбонил-2-индолинон
или
негова
фармацевтска прифатлива сол и соединението

(96) 04/06/2009 EP15179438.5
(97) 17/01/2018 EP2985025
(73) BOEHRINGER INGELHEIM

N-[4-[2-(2-амино-4,7-дихидро-4-оксо-1Hпироло[2,3-d]пиримидин-5-ил)етил]бензоил]-L-

INTERNATIONAL GMBH
Binger Str. 173

прифатлива сол за употреба во постапка за
лекување на малигнен плеврален или

55216 Ingelheim am Rhein, DE

перитонеален
Има уште 10 патентни барања

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

глутаминска киселина или негова фармацевтска

мезотелиом.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(51) F 23C 1/00, F 23L 7/00, F 27B 7/34, F 27B

оксиданс како и најмалку едно секундарно

7/36, F 27B 7/10

гориво и секундарен оксидан се воведуваат во

(11) 8578
(21) 2018/207

(13) Т1
(22) 09/03/2018

комора
на
назначено

печка
со

(5,
27,
тоа,

47),
што

(45) 31/10/2018
(30) DE102014015660 23/10/2014 DE

како секундарен оксиданс, се користи течен
кислород кој се воведува користејќи кислородно

(96) 21/10/2015 EP15190748.2
(97) 13/12/2017 EP3012567
(73) Messer Austria GmbH

копје (8, 25, 45) и кој, пред да се воведе, се
доведува во термички контакт со средина чија

Industriestrasse 5
2352 Gumpoldskirchen, AT

кислород и на тој начин се под-разладува и
воведува во комората на печката (5, 27, 47) како

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

течен млаз (21, 30, 53), каде што кислородот се
под-разладува до температура која е одбрана

(72) Demuth, Martin and Potesser, Michael
(54) МЕТОДА И УРЕД ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА

така што кислородот останува во течната
состојба како истиот да е транспортиран низ

РЕРНА КОРИСТЕЈЌИ МНОГУКРАТЕН

кислородното копје (8, 25, 45) и најмалку

СОГОРУВАЧ НА ГОРИВО
(57) 1 Метода за загревање комора на печка во

парцијално за време на неговиот тек низ
комората
на
печката
(5,
27,
47).

која, користејќи многукратен согорувач на гориво
(1, 24, 44), примарно гориво и примарен

Има уште 8 патентни барања

Патенти

температура е под температурата на течниот
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(51) F 42B 12/28, F 42B 12/22
(11) 8579
(13) Т1

Leobersdorferstrasse 31-33
2552 Hirtenberg, AT

(21) 2018/208

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

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

(30) AT20140050190 14/03/2014 AT
(96) 10/03/2015 EP15715665.4

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

(97) 31/01/2018 EP3117178
(73) Hirtenberger Defence Systems GmbH &
Co KG

(72) PICHLER, Peter; MÜLLER, Christian;

(51) C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30, A
61K 39/00

(97) 20/12/2017 EP2918604
(73) Amgen Research (Munich) GmbH

(11) 8580
(21) 2018/209

(13) Т1
(22) 09/03/2018

Staffelseestrasse 2
81477 München, DE

(45) 31/10/2018

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) US20080112323P 07/11/2008 US;
US20090183291P 02/06/2009 US and
US20090221269P 29/06/2009 US
(96) 06/11/2009 EP15154416.0
44 | С т р а н а

EMSENHUBER, Martin and MAYER, Bernhard
(54) ПРОЕКТИЛ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Zugmaier, Gerhard
(54) ЛЕКУВАЊЕ НА ПЕДИЈАТРИСКА АКУТНА
ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕУКЕМИЈА
Патенти
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(57) 1 CD19xCD3 биспецифична единечна низа

ALL пациент, кадешто споменатиот пациент е

на конструкција на антитело за употреба во

Филаделфија

постапка за
елиминација

негативен.
Има уште 7 патентни барања

лекување, подобрување или
на
педијатриска
акутна

хромозом

позитивен

или

лимфобластна леукемија (ALL) кај педијатриски

(51) C 21D 8/12, C 21D 9/46, C 22C 38/04, C 22C

ЕЛЕКТРИЧЕН ЧЕЛИЧЕН ЛИМ И НИВНА

38/02, C 22C 38/16, C 22C 38/00

УПОТРЕБА

(11) 8581
(21) 2018/210

(13) Т1
(22) 12/03/2018

(45) 31/10/2018
(30) WO2012IB01475 31/07/2012 --

(57) 1 Метод за производство на ладно валан
Fe-Si челичен лим кој се состои од:
-

топење на челичната смеса која во

(96) 30/07/2013 EP13773324.2
(97) 03/01/2018 EP2880190
(73) ArcelorMittal

масени
2.8≤Si≤4

24-26 Boulevard d'Avranches
1160 Luxembourg, LU

0.05≤Mn≤0.4,
0.001≤Al≤0.04,

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

0.025≤C≤0.05,
0.005≤N≤0.02,

(72) GABOR, Ban and VAN DE PUTTE, Tom
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗРНЕСТ

0.005≤Sn≤0.03
S<0.015

СИЛИКОНСКИ ЧЕЛИЧЕН ЛИМ, ЗРНЕСТ

содржи:

0.4≤Cu≤0.6,

и по потреба Ti, Nb, V или B во
кумулативна

Патенти

проценти

количина

под

0.02,
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но се почитува следниот сооднос во
поглед

на:

калење
-

на

ладната

изведување

трака,

на

потоа

примарното

Mn/Sn≤40,
2.0≤C/V≤5.0

рекристализационо калење на температура T1
помеѓу 780оC и 980oC, челикот се држи на

Al/N≥1.20
и избалансирано со Fe и други неизбежни

температурата Т1 минимум време t1 од 2
минути во атмосфера составена од смеса од

нечистотии
и производство на плочки со дебелина

водород, азот и водена пареа, потоа ладење на
собна температура за да се добие карбонизиран

не повисока од 80 милиметри, па така, по

челик со состав под 0.004% и просечна

солидификацијата, површината на плочата се
лади на температура не пониска од 850ОC не

примарна гранулација со големина под 16
микрометри
по
ладењењто,
потоа

подолго
од
5
минути,
повторно загревање на плочата до

изведување на секундарното ладно
валање со однос од 50%, добивање на ладно

температура помеѓу 1080оC до 1200oC околу
најмалку
20
минути,

валан челичен лим со крајна дебелина, потоа
поставување на слој од изолационен

последователно, првото намалување на

сепаратор врз површината од ладно валаниот

дебелината на жешко валаната плоча се
случува на температура од над 10600C и

челичен
лим,
потоа
изолираниот ладно валан челичен лим

последното намалување на дебелината се
случува на завршната температура за валање

поминува низ секундарното калење во
атмосфера која содржи водород и азот, односот

од 950оC со цел да се добие ладна лента,
ладење
на
жешката
лента
до

на односот на загревањето на челикот V1 под
15оC на час е помеѓу 600oC и 1150оC,

температура помеѓу 500оC и 600оC во период

температурата на челикот се држи на минимум

помал
од
ладење

10
секунди,
потоа
на
жешката
лента
до

температура Т2 од 1150оC за минимум време t2
од 600 минути, вкупното време на калење е над

температура назначено со тоа што жешката
лента содржи помалку од 60% од Al растворлив

120 часови за да се намали содржината на
сулфур и азот под 0.001 % и да се добие

во
киселина
во
заситена
форма,
преципитацијата не содржи AIN преципитати со

секундарна просечна гранулација со големина
под
15
милиметри,
потоа

големина

-

-

-

помеѓу

5

nm

и

150

nm,

чистење
на
површината,
потоа
изведување на првиот чекор од ладното

се изведува бавно ладење до собна

температура.

валање со однос од најмалку 60% без претходно

Има уште 10 патентни барања

(51) A 61K 31/167, A 61K 31/192, A 61K 31/465,
A 61K 31/616, A 61K 36/03, A 61K 9/70, A 61K
47/36, A 61P 25/34, A 61P 29/00
(11) 8582
(13) Т1

(96) 22/12/2006 EP06844046.0
(97) 21/02/2018 EP1976562
(73) Uppsalagruppen Medical AB
Lahällsvägen 48

(21) 2018/211

183 30 Täby, SE

(22) 12/03/2018

(45) 31/10/2018
(30) SE20050002900 23/12/2005 SE
46 | С т р а н а

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
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(72) Stenberg, Kjell and Hübinette, Fredrik
(54) ВОДОРАСТВОРЛИВИ СЛОЕВИ КОИ

тежина од 30.000 g/mol до 90.000 g/mol и е таков

ШТО СОДРЖАТ АЛГИНАТИ СО НИЗОК
ВИСКОЗИТЕТ

од 20°C има вискозитет од 100-1000 mPas,
мерено со брзина на отсеку¬вање од 20 rpm со

(57) 1 Водорастворлив слој кој што содржи
најмалку една биолошки активна супстанца и /

употреба на Брукфилдов вискометар со вретено
бр. 2, при што споме¬на-тиот слој може да се

или најмалку една терапевтски активна
супстанца и агенс за формирање на слој, при

добие со подготовка на раствор од споменатиот
агенс за формирање на слој, кој што раствор

што споменатиот агенс за фор¬мирање на слој

исто така ја содржи најмалку едната биолошки

се состои од алгинатна сол на моновалентен
катјон или мешавина од алгинатни соли на

активна супстанца и / или нај¬мал¬ку една
терапевтски активна супстанца, разнесување на

моновалентен катјон, а споменатиот агенс за
формирање на слој има просечна содржина на

растворот на тврда површина и овозможување
на растворот да се исуши на споменатата

гулуронат (G) од 50 до 85 % според тежината,
просечна содржина на мануронат (M) од 15 до

површина.
Има уште 14 патентни барања

што 10 % воден раствор од него на температура

50% според тежината, просечна молекуларна

(51) C 07D 487/10, C 07D 471/20, C 07D 519/00,
A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61K 31/5377, A
61K 31/407, A 61K 31/437, A 61P 43/00, A 61P
35/02, A 61P 35/00
(11) 8583

(13) Т1

(21) 2018/212

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

(30) JP2011052687 10/03/2011 JP and
US201161546805P 13/10/2011 US
(96) 09/03/2012 EP12755073.9
(97) 28/02/2018 EP2684880
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku
Tokyo 103-8426, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) YAMAGUCHI, Akitake; SUGIMOTO, Yuuichi;
UOTO, Kouichi; MIYAZAKI, Masaki; SETOGUCHI,
Masaki; TANIGUCHI, Toru; YOSHIDA, Keisuke;
YOSHIDA, Shoko and WAKABAYASHI, Takanori
(54) ДЕРИВАТ НА ДИСПИРОПИРОЛИДИН
(57) 1 Соединение претставено со општата
формула (1) или негова сол:
Патенти

каде што
прстенот A претставува спиро-поврзан 4- до 6член заситен јаглеводороден прстен кој може
да има еден или повеќе супституенти избрани
од Група 1, или спиро-поврзан 6-член заситен
хетероцикличен прстен кој може да има еден
или повеќе супституенти избрани од Група 1;
прстенот B претставува бензенов прстен кој
може да има еден или повеќе супституенти
избрани од Група 2, пиридин прстен кој може да
има еден или повеќе супституенти избрани од
Група 2, или пиримидин прстен кој може да има
еден или повеќе супституенти избрани од Група
2;
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R1 претставува арил група која може да има

хидрокси групи, или водороден атом, или R’ и

еден или повеќе супституенти избрани од Група

R" заедно со азотниот атом за кој R’ и R" се

3, хетероарил група која може да има еден или
повеќе супституенти избрани од Група 3, C3-C6

сврзани може да формираат 4- до 7-члена
азотна хетероциклична група која може да има

циклоалкил група која може да има еден или
повеќе супституенти избрани од Група 3, или

еден или повеќе супституенти избрани од C1C6 алкил група и хидрокси група,

C3-C6 циклоалкенил група која може да има
еден или повеќе супституенти избрани од Група

R7 претставува C1-C6 алкил група која може да
биде супституирана со една хидрокси група,

3;

хидрокси група, или водороден атом, или

R2 претставува C1-C6 алкил група која може да
биде супституирана со еден до три халогени

R6 и R7 може заедно да формираат спироповрзан 4- до 6-член јаглеводороден прстен

атоми или една до три хидрокси групи, или
водороден атом; и

или спиро-поврзан 4- до 6-член азотен
хетероцикличен прстен,

R3 претставува група претставена од следниве
општи формули (2), (3), или (4):

R8 отсуствува или претставува еден или повеќе
супституенти избрани од хидрокси група, C1-C6
алкил група, и C1-C6 алкокси група, и

каде што во формулата (2),
R4 и R5 секој независно претставува хидрокси

Z претставува CH2, NH, или кислороден атом; и
во формулата (4),

група, C1-C6 алкил група, или C1-C6 алкокси
група, или R4 и R5 заедно со јаглеродните

R9 претставува C1-C6 алкил група која може да
има еден или повеќе супституенти избрани од

атоми за кои R4 и R5 групи се соодветно
сврзани може да формираат 4- до 6-член

Група 4, карбамоил група која може да има
еден или повеќе супституенти избрани од Група

заситен јаглеводороден прстен;

5, 5- или 6-члена азотна хетероарил група која

во формулата (3),
испрекинатата линија во прстенестата

може да биде супституирана со оксо група или
една или повеќе C1-C6 алкил групи кои може да

структура укажува на тоа дека врската може да
биде двојна врска,

бидат супституирани со оксо група или една
хидрокси група, хидрокси група, или -NR’R’’,

R6 претставува C1-C6 алкил група кој може да
има еден или повеќе супституенти избрани од

каде што
R’ и R" секој независно претставуваат C1-C6

Група 4, карбамоил група која може да има

алкил група која може да биде супституирана

еден или повеќе супституенти избрани од Група
5, 5- или 6-члена азотна хетероарил група која

со еден до три халогени атоми, оксо група, или
една до три хидрокси групи, C3-C4 циклоалкил

може да биде супституирана со оксо група или
една или повеќе C1-C6 алкил групи кои може да

група која може да биде супституирана со еден
до три халогени атоми или една до три

бидат супституирани со оксо група или една
хидрокси група, хидрокси група, или -NR’R",

хидрокси групи, или водороден атом, или R’ и
R" заедно со азотниот атом за кој R’ и R" се

каде што

сврзани може да формираат 4- до 7-члена

R’ и R" секој независно претставуваат C1-C6
алкил група која може да биде супституирана

азотна хетероциклична група која може да има
еден или повеќе супституенти избрани од C1-

со еден до три халогени атоми, оксо група, или
една до три хидрокси групи, C3-C4 циклоалкил

C6 алкил група и хидрокси група,
R10 претставува C1-C6 алкил група која може

група која може да биде супституирана со еден
до три халогени атоми или една до три

да биде супституирана со една хидрокси група,
хидрокси група, или водороден атом, или
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R9 и R10 може заедно да формираат спиро-

халогени атоми или една до три хидрокси

поврзан 4- до 6-член јаглеводороден прстен

групи, или водороден атом, или R’ и R" заедно

или спиро-поврзан 4- до 6-член азотен
хетероцикличен прстен, и

со азотниот атом за кој R’ и R" се сврзани може
да формираат 4- до 7-члена азотна

R11 отсуствува или претставува еден или
повеќе супституенти избрани од хидрокси

хетероциклична група која може да има еден
или повеќе супституенти избрани од C1-C6

група, C1-C6 алкил група, и C1-C6 алкокси
група:

алкил група и хидрокси група,
Група 4: халоген атом, хидрокси група,

Група 1: халоген атом, C1-C6 алкил група која

карбамоил група, морфолино група, C1-C6

може да биде супституирана со еден до три
халогени атоми, C1-C6 алкокси група, и цијано

алкокси група, C1-C6 алкилсулфонил група, и NR’R", каде што

група,
Група 2: халоген атом, C1-C6 алкил група која

R’ и R" секој независно претставуваат C1-C6
алкил група која може да биде супституирана

може да биде супституирана со еден до три
халогени атоми, C3-C4 циклоалкил група која

со еден до три халогени атоми, една до три
хидрокси групи, или оксо група, C3-C4

може да биде супституирана со еден до три

циклоалкил група која може да биде

халогени атоми, винил група, етинил група,
цијано група, и C1-C6 алкокси група,

супституирана со еден до три халогени атоми
или една до три хидрокси групи, или водороден

Група 3: халоген атом, C1-C6 алкил група која
може да биде супституирана со еден до три

атом, или R’ и R" заедно со азотниот атом за кој
R’ и R" се сврзани може да формираат 4- до 7-

халогени атоми или една до три хидрокси
групи, C3-C4 циклоалкил група која може да

член азотна хетероциклична група која може да
има еден или повеќе супституенти избрани од

биде супституирана со еден до три халогени

C1-C6 алкил група и хидрокси група, и

атоми или една до три хидрокси групи, винил
група, етинил група, цијано група, -OR’, -NR’R" ,

Група 5: C1-C6 алкил група која може да биде
супституирана со еден до три халогени атоми,

-COOR’, и -CONHR’, каде што
R’ и R" секој независно претставуваат C1-C6

една до три хидрокси групи, или C1-C6 алкокси
група, C3-C6 циклоалкил група, C1-C6 алкокси

алкил група која може да биде супституирана
со еден до три халогени атоми или една до три

група, и тетрахидропиранил група.

хидрокси групи, C3-C4 циклоалкил група која

Има уште 24 патентни барања

може да биде супституирана со еден до три

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/496, A 61P 7/02
(11) 8584
(13) Т1

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

(21) 2018/213

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

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

(30) US201261712850P 12/10/2012 US
(96) 11/10/2013 EP13780287.2
(97) 28/02/2018 EP2906551
(73) Bristol-Myers Squibb Company

Патенти

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) DABROS, Marta and WEI, Chenkou
(54) КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА ИНХИБИТОРОТ
НА ФАКТОРОТ XIA
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(57)

1

HCl:SA-1 (растворена моно-HCl сол)

примерок

се

карактеризира

со

рендгенски

форма од кристална (S,E)-4-(2-(3-(3-хлоро-2-

дифрактограм кој содржи четири или повеќе 2θ

флуоро-6-(1H-тетразол-1-ил)фенил)акрилоил)5-(4-метил-2-оксопиперазин-1-ил)-1,2,3,4-

вредности (CuKα λ= 1.5418 Å): 6.0, 8.3, 8.7, 12.3,
16.2,
16.7,
17.5,
19.9,
и
20.4.

тетрахидроизохинолин-1карбоксамидо)бензоева киселина, чиј прашкаст

Има уште 13 патентни барања

(51) A 61H 7/00, A 61H 15/00

дефиниерана со заден зид, два странични зида,

(11) 8585
(21) 2018/214

(13) Т1
(22) 12/03/2018

и два напречни зида, и отворен на својата
површина спротивно на задниот зид и има

(45) 31/10/2018

набори кои таму се формираат кога главата за

(30) FR20140055162 06/06/2014 FR
(96) 17/04/2015 EP15724337.9

масажа се аплицира на кожата на пациентот, се
карактеризира
со
тоа
што:

(97) 03/01/2018 EP3151805
(73) LPG SYSTEMS

е формиран од два модула (50, 51) во
кои што е вграден уред за овозможување за

30 Rue Docteur Henri Abel
26000 Valence, FR

нивно меѓусебно реверзибилно прицврстување,
секој од наведените модули (50, 51)

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

интегрираат функционален елемент (10, 53, 54,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FUSTER, Arnaud
(54) ГЛАВА ЗА МАСАЖА И УРЕД ЗА
МАСАЖА КОЈ ШТО КОРИСТИ ТАКВА ГЛАВА

55, 100), кој што дефинира еден од
трансверзалните зидови на внатрешната

(57) 1 Глава за масажа која што содржи куќиште
кое
што
формира
внатрешна
комора

Има уште 8 патентни барања

50 | С т р а н а

комора.

Патенти

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(51) C 07D 471/08, A 61K 31/439, A 61P 31/04
(11) 8586
(21) 2018/215

(57) 1 Соединение во согласност со формула
(Ia):

(13) Т1
(22) 13/03/2018

(45) 31/10/2018
(30) US201261618993P 02/04/2012 US
(96) 02/04/2013 EP13715426.6
(97) 27/12/2017 EP2834239
(73) Entasis Therapeutics Limited
2 Kingdom Street
London W2 6BD, GB
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) MCGUIRE, Helen; BIST, Shanta; BIFULCO,
Neil; ZHAO, Liang; WU, Ye; HUYNH, Hoan;
XIONG, Hui; COMITA-PREVOIR, Janelle;
DUSSAULT, Daemian; GENG, Bolin; CHEN,
Brendan; DURAND-REVILLE, Thomas and
GULER, Satenig
(54) ХЕТЕРОБИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
КАКО БЕТА-ЛАКТАМАЗА ИНХИБИТОРИ

Патенти

или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто:
R1
е

-CONR’R"

или

-CN;

R2 и R3 се независно избрани од H, хало, -CN,
C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил,
C3-C6 циклоалкил, C1-C6 алкокси, -CONR’R",
или C(O)2R’;
кадешто алкил,
алкенил,
циклоалкил и алкокси претставени со R2 или R3
се независно и опционално супституирани со
еден или повеќе хало, -CN, -OH, C1-C3 алкил,
51 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

C1-C3 халоалкил, C3-C6 циклоалкил, C1-C3

C3-C6

алкокси, C1-C3 халоалкокси, -NR’R", 5-7 член

халоалкокси, -C(O)(C1-C6 алкил), -C(O)(C1-C6

циклоалкил,

C1-C3

алкокси,

C1-C3

хетероциклил, -C(O)NR’R" или -NR’C(O)R"; и
секој R’ и R" се независно избрани од водород,

алкокси), -NH2, -NH(C1-C3 алкил), -N(C1-C3
алкил)2, 5-7 член хетероциклил или 5-7 член

C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, фенил, 5 до 6
член хетероциклил или 5 до 6 член хетероарил;

хетероарил;
под услов да R2 и R3 не се заедно водород; и

кадешто секој алкил, циклоалкил, фенил,
хетероциклил и хетероарил е опционално и

кога R1 е -C(O)NR’R", тогаш ниту еден од R2 или
R3
не
е
-C(O)NR’R".

независно супституиран со еден или повеќе
хало, -CN, -OH, C1-C3 алкил, C1-C3 халоалкил,

Има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 498/14, C 07D 498/18, A 61K 31/553,
A 61K 31/535, A 61K 31/513, A 61K 31/675, A

КАРБАМОИЛ) -2, 3, 4, 5,
7, 9, 13, 13A-ОКТАХИДРО-2, 5-

61P 31/18
(11) 8587

(13) Т1

МЕТАНОПИРИДО [1’,2’ : 4.5]ПИРАЗИНО [2,1B]ОКСАЗЕПИН-8-ОЛАТ

(21) 2018/216

(22) 13/03/2018
(45) 31/10/2018

(57)

1

Соединение

на

Формула

II:

(30) US201462015245P 20/06/2014 US
(96) 19/06/2015 EP15739063.4
(97) 10/01/2018 EP3157932
(73) Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) ZIA, Vahid; CARRA, Ernest, A. and CHEN,
Irene
(54) НАТРИУМ(2R, 5S, 13AR) -7, 9-ДИОКСО10- ( (2,4,6-ТРИФЛУОРОБЕНЗИЛ)

52 | С т р а н а

Има уште 19 патентни барања

Патенти

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(51) C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 29/00
(11) 8588
(21) 2018/217

(13) Т1
(22) 13/03/2018

(72) Kyle, Donald; Chapman, Robert; Rider, Lonn
S.; Hong, Qi and Kupper, Robert
(54) ПРОЦЕС ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ОКСИКОДОН ХИДРОХЛОРИД СО ПОМАЛКУ

(45) 31/10/2018

ОД 25 ppm НА 14-ХИДРОКСИКОДЕИНОН

(30) US557492P 30/03/2004 US; US601534P
13/08/2004 US; US620072P 18/10/2004 US;

(57) 1 Процес за намалување на количина на
14-хироксикодеинон во компзиција на оксикодон

US648625P 31/01/2005 US and US651778P
10/02/2005 US

хидрохлорид до ниво помало од 25 ppm како што
е одредено со HPLC постапка во Пример 6,

(96) 30/03/2005 EP10011788.6
(97) 10/01/2018 EP2316837
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

постапката опфаќа реагирање на композиција на
оксикодон
хидрохлорид
со
каталитички

1, rue Jean Piret
2350 Luxembourg, LU

паладиум-јаглерод и гасовит водород, такво
хидоргенирање
на
14-хироксикодеинон.

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

Има уште 3 патентни барања

Патенти

ефикасно

количество

на

катализатори

53 | С т р а н а

на

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(51) B 05B 9/08, B 05B 11/00, B 65D 77/22, B

на прекумерниот притисок во резервоарот, и

65D 83/70, B 65D 51/16
(11) 8589

(13) Т1

филтер, кадешто филтерот е лоциран во
внатрешноста на куќиште на филтерот,

(21) 2018/218

(22) 13/03/2018
(45) 31/10/2018

вентилот за намалување на притисок (115) е
еднонасочен вентил и филтерот дозволува

(30)

излез на гас од резервоарот низ филтерот и низ

(96) 19/10/2010 EP10777084.4
(97) 13/12/2017 EP2490821
(73) Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place

вентилот за намалување на притисок (115),
филтерот го попречува излезот на течност од

St. Paul, MN 55102, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

отсуство на прекумерен притисок за да го спречи
излезот на воздух и контаминантите во

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

резервоарот,

(72) SYSON, Paul; SIMPSON, Neil; TUCKER,
James and ROSSINGTON, Karen
(54) РАСПРСКУВАЧ НА СПРЕЈ

филтерот е во патеката на протокот на гасот

резервоарот низ филтерот, вентилот за
намалување на притисок (115) е затворен во

кадешто

(57) 1 Распрснувач на спреј кој што содржи

помеѓу внатрешноста на резервоарот и
вентилот за намалување на притисок (115), и

резервоар за чување на течност која треба да се
распрсне и монтажен склоп за екстрахирање на

вентилот за намалување на притисок (115) е во
патеката на протокот на гасот помеѓу

течност од наведениот резервоар, монтажниот

внатрешноста на резервоарот и филтерот

склоп за распрснување содржи вентил за
намалување на притисок (115) за ослободување

Има уште 14 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(51) A 61B 17/128, A 61B 17/12
(11) 8590
(13) Т1

(54) УРЕД ЗА ОКЛУЗИЈА НА ЛЕВАТА ГОРНА
СРЦЕВА КОМОРА

(21) 2018/219

(57) 1 Уред за оклузија на левата горна срцева
комора кој што содржи најмалку две зглобни

(22) 13/03/2018
(45) 31/10/2018

(30)
(96) 31/03/2014 EP14721990.1

клешти прицврстени за заеднички еластичен
елемент во форма на лак кој што ги држи

(97) 03/01/2018 EP3125780
(73) JITMED Sp. z o.o.
Al. Zwyciestwa 96/98

клештите близу една до друга, се карактеризира

81-451 Gdynia, PL

поврзан со зглобна клешта (2), кадешто секоја
зглобна клешта (2) содржи внатрешен канал (5).

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ROGOWSKI, Jan; BRZEZINSKI, Maciej and

со тоа што лакот (3) содржи обрач со пресечен
жлеб, кадешто секој од рабовите (4) на жлебот е

Има уште 7 патентни барања

DABROWSKI, Leszek

Патенти

55 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(51) A 61K 39/395
(11) 8591

(13) Т1

(21) 2018/220

(22) 14/03/2018
(45) 31/10/2018

(a) 25 mg/mL
3.75 mg/mL од човечко IgG1
антитело коешто се врзува специфично за
човечки
делта-сличен
лиганд
4
(b) 10 mM
1.5 mM фосфат, pH 6

(Dll4);
0.5;

0.03%
полисорбат
20;
22.5 mM натриум хлорид; и

(30) US201261653478P 31/05/2012 US
(96) 31/05/2013 EP13730702.1

(c)
0.2%
(d) 150 mM

(97) 28/02/2018 EP2854849
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road

(e)

Tarrytown, NY 10591, US

варијабилен домен (HCVD) од SEQ ID NO: 1 и
лесна низа на варијабилен домен (LCVD) од

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(a)

10%
антителото

1.5%

сукроза,

содржи

тешка

кадешто:
низа

на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WALSH, Scott and DIX, Daniel
(54) СТАБИЛИЗИРАНИ ФОРМУЛАЦИИ

SEQ
ID
NO:
5;
(b) антителото има молекуларна маса од околу

КОИШТО СОДРЖАТ АНТИ-DLL4 АНТИТЕЛА

(c) околу 82% до околу 87% од антителата се
фукозилирани.

(57)

1

Фармацевтска формулација којашто

150

kDa;

и

содржи:
Има уште 4 патентни барања
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(51) A 61K 31/337, A 61K 31/4184, A 61K

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

31/4709, A 61K 31/4725, A 61K 45/06, A 61P

Пиринска 66, 7500, Прилеп

35/00, A 61P 35/02
(11) 8593

(13) Т1

(72) JAIN, Vinay, K.
(54) КРЕНОЛАНИБ ЗА ТРЕТМАН НА FLT3

(21) 2018/221

(22) 15/03/2018
(45) 31/10/2018

МУТИРАНИ ПРОЛИФЕРАТИВНИ
ПОРЕМЕТУВАЊА

(30) US201361749695P 07/01/2013 US
(96) 14/10/2013 EP13869984.8

(57) 1 Состав кој опфаќа терапевтски ефикасна
количина
на
креноланиб
или
негова

(97) 07/03/2018 EP2941251
(73) Arog Pharmaceuticals, Inc.
5420 LBJ Freeway

фармацевтски прифатлива сол за употреба во

Suite 410
Dallas, TX 75240, US

субјектот
е
човечки
Има уште 37 патентни барања

(51) C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61P 35/00
(11) 8594
(21) 2018/222

третманот на акутна миелоидна леукемија
(АМЛ) во мутација на FLT3 кај субјект, при што
субјект.

An der Goldgrube 12

(13) Т1
(22) 15/03/2018

55131 Mainz, DE and , DE

(45) 31/10/2018

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(30)
(96) 14/03/2008 EP08734614.4

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) SAHIN, Ugur; KOSLOWSKI, Michael and

(97) 17/01/2018 EP2125897
(73) Ganymed Pharmaceuticals GmbH and

TÜRECI, Özlem
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

GT468 ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР

(51) C 07D 501/00, C 12N 11/04, C 12N 9/84, C
12P 35/04

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

(11) 8595
(21) 2018/223

(13) Т1
(22) 15/03/2018

(45) 31/10/2018
(30) EP03077102 03/07/2003 -- and
EP03104445 28/11/2003 --

(72) MOODY, Harold, Monro; LENHARDT, Carlos,
Enrique; DOOREN, VAN, Theodorus, Johannes,
Godfried, Maria; HEEMSKERK, Dennis and
HOGENBOOM, Anja Gerarda Margaretha
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА

(96) 01/07/2004 EP04740631.9
(97) 20/12/2017 EP1641933
(73) DSM Sinochem Pharmaceuticals
Netherlands B.V.

ЦЕФРАДИН

Alexander Fleminglaan 1
2613 AX Delft, NL

(7-ADCA)
со
D-дихидрофенилглицин
во
активирана форма (DHa) во присуство на ензим

Патенти

(57) 1 Постапка за подготвување цефрадин,
наведената постапка опфаќа реакција на 7аминодесацетокси цефалоспоранска киселина
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

во реакциона мешавина за да се формира

и каде што наведената реакција се изведува на

цефрадин, што резултира во конверзија од 7-

температура под 15°C и на pH од барем 7.0 или

ADCA во цефрадин од барем 70 %, каде што
концентрацијата на D-дихидрофенилглицин

каде што наведениот ензим е Pen-G ацилаза
мутант Phe-24-Ala, и каде што наведената

(DH) во реакционата мешавина се одржува под
2 wt.% во текот на реакцијата каде што

реакција се изведува на температура од барем
15°C
и
на
pH
под
7.7.

наведениот ензим е див тип пеницилин ацилаза,

Има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 14/72, C 07K 7/08, A 61K 39/00
(11) 8596
(13) Т1

(54) ПЕПТИДИ

(21) 2018/224

врзување на MHCмолекул и е презентиран на Т

(22) 15/03/2018

(57)

1

Пептид што е способен за ин витро

(45) 31/10/2018
(30) GB201314052 06/08/2013 GB

клетка без
селектиран

процесирање
од

(96) 06/08/2014 EP14772444.7
(97) 27/12/2017 EP3030259
(73) Apitope International NV
Campus Diepenbeek Agoralaan

RNB_4K: NLPNISRIYVSIDVT (СЕК ИД Бр. 62)
RNB_4K-GKK:
KKGNLPNISRIYVSIDVTGKK

3590 Diepenbeek, BE

Бр

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

Има уште 9 патентни барања

(СЕК
ИД
RNB_9B: GLKMFPDLTKVYSTD

антиген, кој е
следниве:

Бр.
(СЕК

63)
ИД
18)

(72) WRAITH, David

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A
61P 25/00
(11) 8597
(21) 2018/225

(13) Т1
(22) 15/03/2018

(30) US201361920407P 23/12/2013 US
(96) 22/12/2014 EP14827669.4
(97) 14/02/2018 EP3087075
(73) Gilead Sciences, Inc.

(45) 31/10/2018
58 | С т р а н а
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333 Lakeside Drive

Формула I

Foster City, CA 94404, US

или фармацевтска прифатлива сол,

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

фармацевтски прифатлив ко-кристал,
стереоизомер, смеса на стереоизомери или

(72) SWAMINATHAN, Sundaramoorthi;
BLOMGREN, Peter A.; CURRIE, Kevin S.;

негов таутомер, кадешто:
R1 е избран од групата составена од

KROPF, Jeffrey E.; LEE, Seung H.; LO, Jennifer
R.; MITCHELL, Scott A.; SCHMITT, Aaron C.;

и

XIONG, Jin-Ming; XU, Jianjun and ZHAO,
Zhongdong
(54) SYK ИНХИБИТОРИ

кадешто * го означува јаглеродниот атом на
означениот фенил прстен со Формула I за

(57) 1 Соединение коешто ја има структурата
со Формула I:

којшто R1 е прицврстен;
R2 е H или 2-хидроксиетоксил;
R3 е H или метил; и
R4 е H или метил.
Има уште 28 патентни барања

(51) C 07D 239/95, A 61K 31/517, A 61P 31/00
(11) 8599
(21) 2018/226

(13) Т1
(22) 16/03/2018

(30) EP11166538 18/05/2011 -(96) 18/05/2012 EP12721852.7
(97) 20/12/2017 EP2709989
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(45) 31/10/2018
Патенти

59 | С т р а н а
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Eastgate Village, Eastgate

алкенил,

Little Island, County Cork, IE

хетероарилалкил

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

R3 е водород, халоген, хидроксил, амин, C17алкил, C1-7алкенил, C1-7алкинил, C1-7

(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;
PIETERS, Serge, Maria, Aloysius; MC GOWAN,

алкиламино, C1-6алкокси, (C1-4)алкокси-(C14)алкил,
C3-6циклоалкил,
C4-7хетероцикл,

David; JONCKERS, Tim, Hugo, Maria; LAST,
Stefaan, Julien and EMBRECHTS, Werner
(54) ХИНАЗОЛИН ДЕРИВАТИ ЗА ТРЕТМАНОТ

ароматичен бицикличен хетероцикл, арилалкил,
хетероарил,
хетероарилалкил,
арилокси,

НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ
БОЛЕСТИ

опционално супституиран од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од халоген,

(57)

1

Соединение

со

формулата

(I)

алкинил,

арилалкил,
или

хетероарил,
нитрил,

хетероарилокси, кетон, нитрил секој од истите е

хидроксил, амино, C1-6 алкил, ди-(C16)алкиламино, C1-6 алкиламино, C1-6 алкил,
C1-6 алкокси, C3-6 циклоалкил, карбоксилна
киселина, карбоксилен естер, карбоксилен
амид, хетероцикл, арил, алкенил, алкинил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил или
нитрил.

или негова фармацевтски прифатлива
сол, солват или полиморф, назначено со тоа,
што
R1 е C4-8 алкил супституиран со хидроксил,
R2 е водород, халоген, хидроксил, амин, C17алкил, C1-7 алкиламино, C1-6алкокси, (C14)алкокси-(C1-4)алкил,
7хетероцикл,
хетероцикл,

C3-6циклоалкил,

ароматичен
арилалкил,

C4-

бицикличен
хетероарил,

хетероарилалкил,
карбоксилен
амид,
карбоксилен естер секој од истите е опционално
супституиран од еден или повеќе супституенти
независно одбрани од халоген, хидроксил,
амино, C1-6 алкил, ди-(C1-6)алкиламино, C1-6
алкиламино, C1-6 алкил, C1-6алкокси, C3-6
циклоалкил, карбоксилна киселина, карбоксилен
естер, карбоксилен амид, хетероцикл, арил,

(51) C 07K 16/28
(11) 8600
(21) 2018/227
60 | С т р а н а

R4 е водород, халоген, хидроксил, амин, C17алкил, C1-7 алкиламино, C1-6алкокси, (C14)алкокси-(C1-4)алкил, C3-6циклоалкил, C47хетероцикл,
бицикличен
хетероцикл,
арилалкил,

хетероарилалкил,

арилокси,

хетероарилокси секој од истите е опционално
супституиран од еден или повеќе супституенти
независно одбрани од халоген, хидроксил,
амино, C1-6 алкил, ди-(C1-6)алкиламино, C1-6
алкиламино, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C3-6
циклоалкил, карбоксилна киселина, карбоксилен
естер, карбоксилен амид, хетероцикл, арил,
алкенил, алкинил,
хетероарилалкил

арилалкил, хетероарил,
или
нитрил,
и

R5 е водород, флуор, хлор или метил под услов
да
R2, R3, R4, и R5 не можат сите да бидат H.
Има уште 6 патентни барања

(45) 31/10/2018
(13) Т1
(22) 16/03/2018
Патенти

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(30) US201161495460P 10/06/2011 US;

GUILLARD, Sandrine; MINTER, Ralph; RUST,

US201161530461P 02/09/2011 US and
US201261613317P 20/03/2012 US
(96) 08/06/2012 EP12796646.3

Steven and TOMICH, Mladen
(54) АНТИ-ПСЕВДОМОНА ПСЛ ВРЗУВАЧКИ
МОЛЕКУЛИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(97) 10/01/2018 EP2718320
(73) MedImmune Limited

(57) 1 Моноклонално антитело кое специфично
се врзува за Псевдомона ПСЛ ексополисахарид,

Milstein Building Granta Park Cambridge
CB21 6GH, GB

назначено со тоа, што антителото промовира
опсонофагоцитно умртвување (ОФУ) на П.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

аеругиноза, опционално при што антителото

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) DIGIANDOMENICO, Antonio; WARRENER,

инхибира прикачување на П. аеругиноза за
епителни
клетки.

Paul, G.; STOVER, Charles, K.; SELLMAN, Bret;

Има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 417/12, A 61K 31/517, A 61P 29/00

(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property
Development Limited

(11) 8624
(21) 2018/228

(13) Т1
(22) 16/03/2018

980 Great West Road
Brentford

(45) 31/10/2018
(30) US201261700422P 13/09/2012 US and

Middlesex TW8 9GS, GB

US201361767387P 21/02/2013 US
(96) 13/09/2013 EP13837571.2

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CASILLAS, Linda, N.; HAILE, Pamela, A.;

(97) 10/01/2018 EP2895174

MARQUIS, Robert, W., Jr. and WANG, Gren

Патенти

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

61 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(54) ПРОЛЕКОВИ НА АМИНО КИНАЗОЛИН
КИНАЗЕН ИНХИБИТОР
(57) 1 Соединение коешто е 2-((4(бензо[d]тиазол-5-иламино)-6-(терцбутилсулфонил)киназолин-7-ил)окси)етил
дихидроген фосфат, со формула:

или негова фармацевтска прифатлива сол или
негов хидрат.
Има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/506, A 61K 31/501,

3-5-1 Nihonbashi-honcho

A 61K 31/497, A 61K 31/4545, A 61P 9/10, A 61P
9/04, A 61P 43/00, A 61P 3/06, A 61P 13/12

Chuo-ku
Tokyo 103-8426, JP

(11) 8625
(21) 2018/229

(13) Т1
(22) 19/03/2018

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

(45) 31/10/2018

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(30) JP2013258008 13/12/2013 JP
(96) 12/12/2014 EP14869320.3
(97) 07/03/2018 EP3081566
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited

62 | С т р а н а

(72) KOBAYASHI, Hideki; ARAI, Masami;
KANEKO, Toshio and TERASAKA, Naoki
(54) ДЕРИВАТ НА 5-ХИДРОКСИ-4(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)ПИРАЗОЛОПИРИДИН

Патенти

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

методот

(51) H 04N 21/44
(11) 8626

(13) Т1

(21) 2018/230

(22) 19/03/2018
(45) 31/10/2018

се

состои,

во

при-ем¬никот

(1):

a. примање од функцијата за централно
закажување (8), за секој од споменатите отвори,

(30) GB0913389 31/07/2009 GB; GB201003034
23/02/2010 GB; GB201004738 22/03/2010 GB

на соодветен список (LL) на еден или повеќе
можни медиумски елементи закажани за излез

and GB201008787 26/05/2010 GB
(96) 02/08/2010 EP10773677.9

во
споменатиот
отвор;
б. одредување, од секој спомнат список (LL), на

(97) 20/12/2017 EP2460352
(73) Sky CP Limited
Isleworth, Middlesex TW7 5QD, GB

еден или повеќе можни медиумски елемен¬ти

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

в. селекција (P3) за секој од споменатите отвори,
од едниот или повеќето можни медиумски

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

елементи (SL) од соодветниот список (LL) кои
што се достапни од локалното складиште, сé до

(72) PATTEN, Christopher John; CAINES,

еден медиумски елемент за излез во тој отвор со

Christopher David; EALES, Jeffrey Russell and
MURRET-LABARTHE, Herve
(54) СИСТЕМ ЗА МЕДИУМСКО ВМЕТНУВАЊЕ

разрешување
на
еден
или
повеќе
ог¬ра¬ничувања поврзани со еден или повеќе

(57)

1

Метод за селекција на мноштво

медиумски елементи, секој за излез со
програмски приемник (1) во соодветен отвор од

(SL) кои што се достапни од локалното
складиште во програмскиот приемник (1); и

медиумски елементи селектирани за излез во
најмалку еден од отворите за време на прекинот.
Има уште 12 патентни барања

мноштвото отвори во програмска пауза, при што

Патенти

63 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(51) A 61K 31/202, A 61K 31/513, A 61N 5/10, A

АДМИНИСТРАЦИЈА ПРЕД ЗАПОЧНУВАЊЕ

61P 43/00

НА ХЕМОТЕРАПИЈА

(11) 8576
(21) 2018/404

(13) Т1
(22) 18/05/2018

(57) 1 Состав што содржи комбинација од
омега-3 масните киселини еикозапентанонска

(45) 31/10/2018
(30) EP10175293 03/09/2010 -- and US379775P

киселина (EPA) и докосахексаеноична киселина
(ДХК) за употреба во подобрување на

03/09/2010 US
(96) 26/08/2011 EP11746585.6

ефикасноста
на
хемотерапија
или
радиотерапија и/или во спречувањето или

(97) 21/02/2018 EP2611439
(73) Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg

намалувањето

v.d.H., DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

канцер, назначено со тоа, што составот треба да
се администрира парентерално на пациентот

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SCHLOTZER, Ewald; KRAMPITZ, Barbara

само 48 до 24 часа пред започнување на циклус
на хемотерапија или радиотерапија, каде што

and SUCHNER, Ulrich
(54) СОСТАВ ШТО СОДРЖИ КОМБИНАЦИЈА
ОД ДХК И ЕПК ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА

составот содржи 1.0 g/100 mL до 7.0 g/100 mL

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00

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

на

несакани

ефекти

предизвикани
од
хемотерапија
или
радиотерапија кај пациент кој боледува од

ЕПК и 1.0 g/100 mL до 7.0 g/100 mL ДХК.
Има уште 11 патентни барања

(11) 8577

(13) Т1

(72) BRADBURY, Robert Hugh; RABOW, Alfred

(21) 2018/406

(22) 18/05/2018

Arthur; WARING, Michael James; MCCABE,
James Francis; GLOSSOP, Steven Christopher;

(45) 31/10/2018
(30) US201462029676P 28/07/2014 US
(96) 24/07/2015 EP15744308.6

MAHMOOD, Arshed and COTTER, Zoe Ann
(54) [1,2,4]ТРИАЗОЛО[4,3-Б]ПИРИДАЗИНИ ЗА

(97) 28/03/2018 EP3174881
(73) Astrazeneca AB

УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА
ПРОЛИФЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ

151 85 Södertälje, SE
64 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(57) 1 Соединение со формулата (I) или
негова фармацевтски прифатлива сол

или групата

и ---- ја означува точката на

назначено со тоа, што:R1 е групата

прикачување;
R2 е C1-C4алкил; и
n е 2 или 3.
Има уште 14 патентни барања

(51) G 01N 33/68, C 12Q 1/68
(11) 8572
(13) Т1

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

(21) 2018/417

(72) KOK, Dirk Jan; LAVEN, Jozef Stephanus
Elisabeth; MAGHDID, Delshad Mama and

(22) 21/05/2018
(45) 31/10/2018

(30)
(96) 12/08/2011 EP11763787.6

BECKERS, Nicole Geertje Maria
(54) НОВА МЕТОДА И ПРИБОР ЗА

(97) 21/02/2018 EP2742359
(73) ARTPred B.V.
Seringenstraat 15 5213 GS 's-Hertogenbosch,

ПРЕДВИДУВАЊЕ УСПЕХ ВО ИН ВИТРО

NL

успешна или неуспешна бременост кај субјект,
подобро, каде што субјектот е подложен на или

Патенти

ОПЛОДУВАЊЕ
(57) 1 Метода за предвидување на шансата за

65 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

е

квалификуван

за

метода

на

вештачко

а има вредност од 0.025 до 0.051, подобро

осеменување, како на пример ИВФ или ИЦСИ,

вредност

што
ги
опфаќа
чекорите
на:
a. Земање примерок од урина или вагинален

б има вредност од 0.04 до 0.07, подобро
вредност
од
0.04
до
0.06;

примерок;
б. Утврдување на количината на бактерии кои

ц има вредност од -1.10 до -0.66, подобро
вредност од -1.06 до -0.9, уште подобро од -1.06

припаѓаат на групата на Lactobacillaceae,
подобро, вид на Lactobacillus и бактерии кои

до
-1.01;
%Lactobacillus е количината на Lactobacillus

припаѓаат на видот на Staphylococcus како

бактерии изразени како процент од вкупната

процент од вкупната количина на бактерии
присутни
во
наведениот
примерок;
и

количина
%Staphylococcus

ц. Предвидување на шансата за успешна
бременост каде што шансата за успешна

Staphylococcus бактерии изразени како процент
од
вкупната
количина
на
бактерии;

бременост

и каде што Y ја претставува шансата за успех.

се

назначено

одредува

со

со

формулата:

тоа,

што

од

0.025

на
е

до

0.04;

бактерии;
количината
на

Има уште 12 патентни барања

(51) C 12N 15/33, C 12N 15/863, C 12N 7/00, C

(54) ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВИРАЛЕН

12N 5/10, C 12N 5/071
(11) 8570

ВЕКТОР
(13) Т1

(57) 1 Модифицирана клетка на цицач во која

(21) 2018/435

(22) 28/05/2018

геномот на клетката е модифициран да содржи
секвенца што кодира CP77 под контрола на

(45) 31/10/2018
(30) AU2013904242 01/11/2013 AU and
AU2014900370 07/02/2014 AU

конститутивен
промотор
така
што
модифицираната клеточна линија подржува

(96) 03/11/2014 EP14858802.3

размножување на поксвирус што е помалку

(97) 28/02/2018 EP3063278
(73) Sementis Limited

способен или неспособен да се размножува во
немодифицираната клетка и назначено со тоа,

9 Sing Crescent Berwick, Victoria 3806, AU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

што геномот на клетката дополнително содржи
секвенца што кодира D13L под контрола на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HOWLEY, Paul Michael and LIU, Liang

конститутивен
Има уште 12 патентни барања

(51) C 07K 14/12, C 07K 14/165, C 07K 14/145, C
07K 14/13, C 07K 14/015, C 12N 7/04, C 12N

(45) 31/10/2018
(30) US20100308620P 26/02/2010 US

7/00, C 12N 15/86, A 61K 39/23, A 61K 39/205, A
61K 39/175, A 61K 39/12

(96) 25/02/2011 EP11707047.4
(97) 25/04/2018 EP2538972
(73) Merial, Inc

(11) 8598
(21) 2018/453
66 | С т р а н а

(13) Т1
(22) 05/06/2018

промотор.

Патенти

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, GA

со секвенцата како што е прикажано во SEQ ID

30096, US

NO: 2, кадешто споменатиот прв полинуклеотид

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

е вметнат на C5 локусот на ALVAC под
контролата на вакцинија H6 промотерот; и

(72) AUDONNET, Jean-Christophe and MINKE,
Jules
(54) РЕКОМБИНАНТНИ CDV СОСТАВИ И
НИВНИ УПОТРЕБИ

ii) втор полинуклеотид којшто кодира GM-CSF
полипептид којшто има барем 80% идентичност

содржи:

полинуклеотид е вметнат на C3 локусот на

a) канарипокс изразувачки вектор, кадешто

ALVAC и е оперативно поврзан со вакцинија H6
промотерот;
и

канарипокс изразувачкиот вектор е ALVAC,
кадешто
ALVAC
векторот
содржи:

b) фармацевтски или ветеринарeн прифатлив

(57)

1

Состав

којшто

со секвенцата како што е прикажано во SEQ ID
NO:
4,
кадешто
споменатиот
втор

носач,

адјуванс,

дилуенс

или

ексципиенс.

i) прв полинуклеотид којшто кодира CDV HA
полипептид којшто има барем 80% идентичност

Има уште 6 патентни барања

(51) C 07K 5/00, A 61K 38/23, A 61P 3/04
(11) 8627
(13) Т1

(96) 02/11/2012 EP16174260.6
(97) 02/05/2018 EP3095484
(73) KeyBioscience AG
Spichermatt 30 6370 Stans, CH

(21) 2018/457

(22) 06/06/2018
(45) 31/10/2018

(30) US201161554771P 02/11/2011 US and

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

US201161578620P 21/12/2011 US

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Патенти
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(72) HENRIKSEN, Kim; MEHTA, Nozer M.;

(57) 1 Калцитонин миметик за употреба како

STERN, William; STURMER, Amy M. and

лек,

кадешто

калцитонин

миметикот

e:

KARSDAL, Morten Asser
(54) КАЛЦИТОНИН МИМЕТИК ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА БОЛЕСТИ И НАРУШУВАЊА

Има уште 7 патентни барања

(54) АВТОНОМЕН ПРОТИВПОЖАРЕН АГЕНС

(51) C 08J 9/34, A 62D 1/00
(11) 8628

(13) Т1

(57)

(21) 2018/459

(22) 07/06/2018

изработен од материјал со карактеристики да
гасне оган кој содржи микрокапсули (2)

(45) 31/10/2018

1

Автономен противпожарен агенс (10)

(30) RU20110104729 10/02/2011 RU
(96) 09/02/2012 EP12744457.8

исполнети со соединение кое гасне оган со
големина од 2 до 10 µm, микрокапсулите се

(97) 04/04/2018 EP2674198
(73) Independent Fire Suppression
Technologies; Inc.

халојаглеродно

4047 MT Everest Way Katy, Texas 77449, US

материјал со полимерна компонента и
неоргански
влакна
(5)
и/или
честички.

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) BLIZNETS, Igor and SEREGIN, Victor

68 | С т р а н а

затворени

во

полимерна

обвивка од полиуреа и/или полиуретан, и
сврзувач (3), каде сврзувачот (3) е композитен

Има уште 9 патентни барања

Патенти

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(51) A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 9/00, A
61K 47/10, A 61K 47/08, A 61K 31/537, A 61K

(57)
1
Состав на фармацевтски аеросол
раствор којшто е наменет за употреба во

31/573, A 61K 45/06, A 61K 45/08, A 61K 47/02,
A 61K 47/06, A 61M 39/22, A 61M 15/00, B 65D

инхалатор со измерена доза под притисок
којшто
содржи:

83/14, B 65D 83/54
(11) 8629

(13) Т1

(a) гликопирониум бромид во доза во опсегот од

(21) 2018/460

(22) 07/06/2018

5

до

26

g

по

активирање;

(45) 31/10/2018
(30) EP20130199783 30/12/2013 --

(b) формотерол или негова сол или солват од
споменатата сол, во доза во опсегот од 1 до 25

(96) 23/12/2014 EP14827449.1
(97) 04/04/2018 EP3096737
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

g
(c)

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

киселина;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BONELLI, Sauro; USBERTI, Francesca;

споменатиот состав е содржан во аеросол

ZAMBELLI, Enrico; COPELLI, Diego and DAGLI
ALBERI, Massimiliano
(54) СТАБИЛЕН СОСТАВ НА АЕРОСОЛ
РАСТВОР ПОД ПРИТИСОК НА

по
HFA

активирање;
пропелант;

(d)
ко-растворувач;
(e) стабилизирачка количина на минерална

којшто е обезбеден со вентил за мерење којашто
има
гумена
затка
од
бутил.
Има уште 17 патентни барања

ГЛИКОПИРОНИУМ БРОМИД И ФОРМОТЕРОЛ
КОМБИНАЦИЈА
Патенти
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(51) C 07D 263/48, C 07D 417/10, C 07D 417/04,
C 07D 417/02, C 07D 413/04, C 07D 413/02, C

R1 е селектиран од групата која што се состои
од:

07D 403/02, C 07D 277/56, C 07D 263/40, C 07D
263/42, C 07D 417/12, C 07D 277/34, C 07D

-OR5 каде што R5 е селектиран од H; C1-C4

277/42, A 61K 31/472, A 61K 31/4439, A 61K

алкил,

31/427, A 61K 31/426, A 61K 31/4245, A 61K
31/422, A 61K 31/421, A 61P 29/00

(три¬флуорометил)бензил,
(трифлуорометил)бензоил,

трифлуорометансулфонил,

бензил,

(хало)бензил,
N-

(13) Т1
(22) 11/06/2018

бензилкарба¬мо¬ил, циклохексилоксиацетоил
заменет со најмалку една C1-C3 алкил група,

(45) 31/10/2018
(30) 11194365 19/12/2011 -- and 12178327

(C1-C3 ал¬кокси)метил, C1-C3 алканоил и
CH2CH2NHR6,
каде
што

(11) 8630
(21) 2018/462

27/07/2012 -(96) 19/12/2012 EP12812229.8
(97) 18/04/2018 EP2793883
(73) Dompé farmaceutici s.p.a.
20122 Milano, IT

R6 е селектиран од H и (фуран-2-ил)метил;

(74) Друштво за застапување од областа на

флу¬о¬рометил)бензоил,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

фениламиноакарбонил,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MORICONI, Alessio; ARAMINI, Andrea;

R8 е селектиран од фенил, бензо[d][1,3]
диоксол, пиридин-3-ил, (пиролидин-1-ил)метил,

BIANCHINI, Gianluca; BRANDOLINI, Laura;
LIBERATI, Chiara; BOVOLENTA, Silvia and

-CH2NHR9

COLAGIOIA, Sandro
(54) TRPM8 АНТАГОНИСТИ

R9

-NHR7 каде што R7 е селектиран од H, тертбутоксикарбонил, C1-C3 алканоил, (4-три-

е

NCH2R8,

каде

каде

селектиран

од

H,

што

што
C1-C3

алкил

и

циклоалкил;

(57) 1 Соединение кое што има формула I:
R2 е селектиран од групата која што се состои
од
каде

-COOR10

што

R10 е селектиран од H, C1-C3 алкил и
циклохексил незадолжително заменет со
најмал¬ку
една
C1-C3
алкил
група;
-OH;
и негови
каде
X

е

фармацевтски прифатливи

селектиран

од

S

или

соли,
што:
O;

-5-(C1-C3
-5-(C1-C3
-5-(C1-C3
R3
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-CONH2;

CN

-тетразол-5-ил или 1-(C1-C3 алкил)тетразол-5ил,

е

алкил)1,2,4
алкил)
алкил)

триазол-3-ил,

1,2,4оксадиазол-3ил,
1,3,4-оксадиазол-2-ил;

селектиран

од

F

или

Патенти

H,

Гласник Бр. 10/2018

R4

е

халоген,

хиперактивност на дет¬ру¬со¬рот, уринарна

диметиламино, пиридин-4ил, фенил, 2- или 4-

неконтролираност, неврогена хиперактивност на

(хало)пе-нил, 2- или 4-(трифлуорометил)фенил
и 2- и/или 4-халобензилокси за употреба во

детрусорот,
детрусорот,

спречува¬ње¬то и / или третирањето на
заболување поврзано со активноста на TRPM8

простатата,
мозочен
невро¬де¬ге¬нерација
и

селектирано од гру¬пата која што се состои од
болка, јадеж, респираторни пореметувања

пореметувања.

поттикнати од нас¬тин¬ка, исхемија, синдром на

Има уште 14 патентни барања

болна

селектиран

31 Октомври 2018

бешика,

од

H,

CH3,

интерстицијален

хиперактивност
хиперплазија

на
на

удар,
психијатриски

цистит,

(51) A 61K 31/4164, A 61P 33/02
(11) 8631
(21) 2018/463

идиопатска
бенигна

(72) POLLMEIER, Matthias and BLAIR, Jeffrey,

(13) Т1
(22) 11/06/2018

Jynn
(54) ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ И

(45) 31/10/2018

ИЗЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕИШМАНИОЗА СО

(30) US201361758918P 31/01/2013 US
(96) 31/01/2014 EP14705908.3

КОРИСТЕЊЕ НА ФЕКСИНИНДАЗОЛ

(97) 25/04/2018 EP2950795
(73) Merial, Inc.

на Леишманија инфантум (Leishmania infantum)
инфекција кај животно куче, кадешто кучето не

3239 Satellite Boulevard Duluth GA 30096-4640,
US

страда од рецидив за барем триесет дена по
фексинидазол
третман.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Има уште 8 патентни барања

(57) 1 Фексинидазол за употреба во лекување

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
Патенти
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(51) C 04B 28/12, C 04B 40/06, E 04B 1/74
(11) 8632
(13) Т1

јал,
(Б) најмалку една маса со мала тежина, посебно

(21) 2018/465

перлит, во количини од 40 до 75 wt.% во од¬нос
на сувата мешавина на градежни материјали,

(22) 12/06/2018
(45) 31/10/2018

(30) DE102013021702 20/12/2013 DE;

(В) најмалку еден врзувач базиран на вар,

DE102014101055 29/01/2014 DE and
DE102014101704 12/02/2014 DE

посебно хидраулична вар, во количини од 8 до
40 wt.% во однос на сувата мешавина на

(96) 22/12/2014 EP14827416.0
(97) 28/03/2018 EP3083522
(73) Interbran Systems AG
76131 Karlsruhe, DE

градежни
материјали,
(Г) најмалку еден врзувач базиран на цемент,

(74) Друштво за застапување од областа на

материјали,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(Д) најмалку еден адитив во количини од 0,1 до
5 wt.% во однос на сувата мешавина на гра-

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BÜTTNER, Siegmar and SCHÜMCHEN, Kurt
(54) СУВА МЕШАВИНА НА ГРАДЕЖНИ

деж¬ни

МАТЕРИЈАЛИ И ГИПС ЗА ТЕРМИЧКА
ИЗОЛАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕН ОД ТОА

материјали ги содржи аерогелот и лесната маса
во тежин-ски сооднос помеѓу аерогелот и масата

(57) 1 Сува мешавина на градежни материјали

со мала
каде што

за производство на малтер за изолација,
што
се
карактеризира
со
тоа
што

материјали ги содржи врзувачот базиран на вар
и врзувачот ба¬зиран на цемент во тежински

сувата

сооднос помеѓу врзувачот базиран на вар и

мешавина на

градежни

посебно бел цемент, во количини од 1,5 до 10
wt.%, во однос на сувата мешавина на градежни

материјали

каде

што

и

материјали,
сувата

мешавина

тежина од 1:1
сувата мешавина

на

до
на

градежни

1:13, и
градежни

содржи

врзувачот базиран на це¬¬мент од 1:1 до 15:1.

(A) аерогел во количини од 5 до 35 wt.% во
однос на сувата мешавина на градежен матери-

Има уште 11 патентни барања
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(51) B 65B 69/00
(11) 8633

(13) Т1

- заграден простор (2) обезбеден на доводот (3)

(21) 2018/467

(22) 12/06/2018

за прием на контејнерите (C) и одвод (4) за
ослободување на материјали (M), доводот (3)

(45) 31/10/2018
(30) FR20130062377 10/12/2013 FR
(96) 10/12/2014 EP14825420.4

за наоѓа над одводот (4);
- алат за мелење (10) кој што е вртливо

(97) 28/03/2018 EP3079994
(73) Finance Developpement Environnement
Charreyre - FIDEC

монтиран околу оска на ротација (X-X’) во

ZA de Polignac 43000 Polignac, FR

му овозможи на контејенрот (C) движење низ
заградениот простор (2) за да се отвори кога ќе

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

рамките на заградениот простор (2), уредот за
мелење (10), додека е во ротација, е погоден да

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHARREYRE, Fabien, Michel, Alain
(54) УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ОТВАРАЊЕ НА

дојде во контакт со наведените контејнери (C),
наведениот алат за мелење (10) се протега

КОНТЕЈНЕРИ КОИШТО СОДРЖАТ
ХЕТЕРОГЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

завршеток (11) и горен завршеток (12) на
наведениот алат за мелење (10), наведениот

(57) 1 Уред (1) за отворање на контејнери (C)
којшто содржи хетероген материјали (M) од

алат за мелење (10) е вртливо монтиран на
водечки супорт (17) со помош на негов горен

видот на отпаден материјал во домаќинство со
цел да му овозможи на наведениот материјал

завршеток (12), долниот завршеток (11) на
наведниот алат за мелење (10) е слободен во

(M) да биде ослободен од контејнерите (C),

внатрешноста на наведениот заграден простор

наведениот уред (1) содржи:

(2); и

Патенти

долж оската на ротација (X-X’) помеѓу долен
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- погонски уред (14) за придвижување на

поминуваат низ наведениот заграден простор

наведениот алат за секање (10) во ротација;

(2) додек продолжува да ги изведува своите

уредот (1) се карактеризира со тоа што

функции на отворање на контејенери (C) кои
поминуваат низ наведениот заграден простор

наведениот алат за мелење (10) претставува
референтна позиција која природно ја опфаќа

(2), наведениот алат за мелење (10) природно
се стреми да се врати во својата референтна

во отсуство на контејнерите (C) во заградениот
простор (2), наведениот алат за мелење (10) е

позиција со помош на делување на средство за
враќање (34).

погоден за за оддалечување од својата
референтна позиција кога контејенрите (C)

Има уште 17 патентни барања

(51) C 07K 16/24, C 07K 16/18

(72) BEIDLER, Catherine Brautigam; KIKLY,

(11) 8635
(21) 2018/468

(13) Т1
(22) 13/06/2018
(45) 31/10/2018

Kristine Kay; STRIFLER, Beth Ann; WITCHER,
Derrick Ryan and BOYLES, Jeffrey Streetman
(54) PAN-ELR+ CXC ХЕМОКИН АНТИТЕЛА

(30) US201361792800P 15/03/2013 US
(96) 05/03/2014 EP14711899.6

(57) 1 Антитело коешто се врзува за човечки
Gro-алфа, Gro-бета, Gro-гама, ENA-78, GCP-2,

(97) 16/05/2018 EP2970447
(73) Eli Lilly and Company

NAP-2, и IL-8, антителото коешто содржи лесна
низа и тешка низа, кадешто лесната низа содржи

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

лесна низа на варијабилен регион (LCVR) и
тешката низа содржи тешка низа на варијабилен

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

регион (HCVR), кадешто LCVR содржи LCDR1,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

LCDR2, LCDR3 и HCVR содржи HCDR1, HCDR2,
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HCDR3, кадешто LCDR1 е RASQSISNNLH (SEQ

NISPNSGSANYNEKFKS (SEQ ID NO: 11), и

ID NO: 7), LCDR2 е YTSRSVS (SEQ ID NO: 8),

HCDR3 е EGPYSYYPSRXaaYYGSDL (SEQ ID

LCDR3 е GQNNEWPEV (SEQ ID NO: 9), HCDR1
е GYEFTSYWIH (SEQ ID NO: 10), HCDR2 е

NO: 20) кадешто Xaa е
Има уште 11 патентни барања

(51) H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/139, H

трансформациска единица со значаен

04N 19/46, H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N
19/18, H 04N 19/157

коефициент на назнака на лума компонента
којашто укажува на тоа дали не-нула

(13) Т1
(22) 14/06/2018

коефициентот на трансформација постои во
трансформациска единица од лума

(45) 31/10/2018

компонентата, употребувајќи индексен контекст

(11) 8636
(21) 2018/473

E

или

Q.

(30) US201261667117P 02/07/2012 US
(96) 02/07/2013 EP13813478.8

добиен со додавање на параметар за
зголемување на контекст и контекстен офсет;

(97) 13/06/2018 EP2869563
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

аритметичко декодирање (2740) на
трансформациска единица со значаен

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

коефициент на назнака врз основа на
определениот контекстен модел; и

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

определување на тоа дали најмалку еден не-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KIM, Il-koo
(54) ПОСТАПКА ЗА ЕНТРОПСКО
ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

нула коефициент на трансформација егзистира
во единицата за трансформација со длабочина

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

коефициент на назнака,
кадешто определувањето за зголемување на

на трансформација, врз основа на
трансформациска единица со значаен

контекстот понатаму содржи:
добивање (2720), од податочен тек, назнака за
поделена информација за постојна длабочина,

кога длабочината на трансформација е еднаква
на нула, определување на параметарот за

и кадешто назнаката за поделената
информација укажува на не-поделеност за

зголемување на контекст како еден; и
кога длабочината на трансформација не е

постојната длабочина, определувајќи дека
длабочината на трансформацијата е еднаква

еднаква на нула, определување на
параметарот за зголемување на контекст како

на постојната длабочина;

нула,

добивање на најмалку една трансформациска
единица од кодираната единица врз основа на

кадешто, кога назнаката за поделена
трансформација индицира поделеност на

назнаката за поделена информација;
определување (2730) на параметар за

постојна длабочина, единицата за
трансформација со постојна длабочина е

зголемување на контекст за определување на
индекс на контекст врз основа на тоа дали

поделена во една или повеќе единици за
трансформација со следна длабочина, и

длабочината на трансформација е еднаква на

азнаката за поделена трансформација за

нула или не е, и обезбедување на модел на
контекст за аритметичко декодирање на

следната длабочина е добиена од податочниот
тек.

Патенти
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(51) H 04N 19/14, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H
04N 19/61, H 04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N

делење на слика (1410) во множество на
максимални кодирани единици коишто имаат

19/30, G 06T 9/00
(11) 8637

(13) Т1

претходно определена максимална големина на
кодирана
единица;

(21) 2018/474

(22) 14/06/2018

определување дали прва кодирана единица

(45) 31/10/2018
(30) KR20090104421 30/10/2009 KR

(1020, 1040) вклучува регион кој се протега над
граница (1010, 1030) од сликата со споредба на

(96) 29/10/2010 EP16163927.3
(97) 13/06/2018 EP3059708
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

долна граница од првата кодирана единица
(1040) кон долна граница (1030) на сликата,

Gyeonggi-do 16677, KR

кодирани;

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

кога првата кодирана единица (1040) го вклучува
регионот кој се протега над границата (1010,

(72) CHEON, Min-Su
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

1030) на сликата, поделувајќи на првата
кодирана единица (1040) во втори кодирани

КОДИРАНА ЕДИНИЦА ВО ГРАНИЦА НА
СЛИКА

единици (1150, 1160, 1170, 1180) и кодирајќи
само втори кодирани единици (1150, 1160) кои

(57)

1

Постапка за декодирање на слика,

постапката

76 | С т р а н а
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кадешто првата кодирана единица (1020, 1040)
е еден од множеството на максимални

се во внатрешен регион (1042) на сликата, од
помеѓу вторите кодирани единици (1150, 1160,
1170, 1180) создадени со делење на првата
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и

првата кодирана единица (1040) е поголема од

кога првата кодирана единица не го вклучува

единица

(1040);

висината на сликата, првата кодирана единица

регионот кој се протега над границата (1010,
1030) на сликата, декодирајчи ја првата

(1040) е определена да го вклучи регионоткој се
протега над горната граница (1030) на сликата,

кодирана единица со изведба ба предвидување
и трансформација без делење на првата

првата кодирана единица (1040) е поделена на
две кодирана единици (1150, 1160, 1170, 1180),

кодирана
се
карактеризира

единица,
тоашто:

и информацијата за назанак околу поделените
групи на првата кодирана единица (1040) во

делењето на првата кодирана единица (1040) во

вторите кодирани единици (1150, 1160, 1170,

втори кодирани единици (1150, 1160, 1170, 1180)
содржи делење на висина и ширина на првата

1180)

со

не

е

декодирана.

кодирана единица (1020, 1040) на два; и
кога Y- координата од долната граница од

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(51) B 24C 9/00, F 26B 3/084
(13) Т1
(22) 18/06/2018

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Mestanek, Jiri; Pokorny, Pavel and Kala,

(45) 31/10/2018
(30) CZ20150000437 25/06/2015 CZ

Daniel
(54) КОМОРА ЗА СУШЕЊЕ, ЕДИНИЦА ЗА

(96) 24/06/2016 EP16176284.4
(97) 11/04/2018 EP3109002
(73) PTV, spol. s.r.o.

СУШЕЊЕ, СУШАРА ЗА РЕЦИКЛИРАН
АБРАЗИВ И МЕТОД ЗА СУШЕЊЕ ВЛАЖЕН

(11) 8638
(21) 2018/475

РЕЦИКЛИРАН АБРАЗИВ

253 01 Hostivice, CZ
Патенти
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Комора за сушење (5) за сушење на

поставени вертикални сечила (20), помеѓу ѕидот

рециклиран абразив која се карактеризира со

на комората за сушење (5) и ѕидот на садот за

фактот дека содржи вибрациска мрежа (12) и
сад за собирање (13) со накосено дно, кое е

собирање (13), а садот за собирање (13) се
испразнува во излез (15) за сувиот рециклиран

поставено над мрежата (12) и зафаќа 50 до 80%
од просторот над мрежата (12), што го

абразив од комората за
Има уште 13 патентни барања

(57)

1

сушење

(5).

ограничува слободниот простор (16) каде се

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)

8A61K9/50

8A23L2/00

8610

T1

8A61K45/06

8A61K31/4725

8593

T1

8B01D21/01

8B01D21/01

8611

T1

8A61K31/517

8C07D239/95

8599

T1

8C07D403/04

8C07D403/04

8612

T1

8C07C67/08

8C07C67/08

8603

T1

8H04N19/196

8H04N19/61

8614

T1

8B01D53/04

8C12M1/00

8607

T1

8C07C213/02

8C07C41/16

8617

T1

8B65D5/50

8B65D77/04

8608

T1

8C07C41/32

8C07C41/16

8617

T1

8B65D81/133

8B65D77/04

8608

T1

8C07K14/65

8C08F4/52

8621

T1

8H02K15/04

8H02K15/00

8609

T1

8C12N15/55

8C12N15/55

8622

T1
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8C12N9/84

8C12N15/55

8622

T1

8A23C9/13

8A23L2/00

8610

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8625

T1

8C02F9/00

8B01D21/01

8611

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

8592

T1

8A61K31/497

8C07D403/04

8612

T1

8A61P33/02

8A61K31/4164

8631

T1

8A61P3/10

8C07D403/04

8612

T1

8A61K31/439

8A61K31/138

8571

T1

8H04N19/105

8H04N19/61

8614

T1

8A61P11/08

8A61K31/138

8571

T1

8C07C217/58

8C07C41/16

8617

T1

8C12P35/04

8C12P35/04

8595

T1

8A61P31/12

8C12N15/869

8619

T1

8C07K14/72

8A61K39/00

8596

T1

8C07D417/12

8C07D417/12

8624

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

8597

T1

8A61K31/497

8C07D471/04

8625

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

8597

T1

8A61K31/506

8C07D471/04

8625

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8597

T1

8A61P13/12

8C07D471/04

8625

T1

8C21D9/46

8C21D8/12

8581

T1

8A61P9/10

8C07D471/04

8625

T1

8C22C38/16

8C21D8/12

8581

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8592

T1

8A61P35/00

8C07D471/20

8583

T1

8A61K39/00

8C07K16/28

8580

T1

8A61K31/439

8C07D471/08

8586

T1

8C21D8/12

8C21D8/12

8581

T1

8C12N7/04

8A61K39/12

8598

T1

8A61K31/192

8A61K47/36

8582

T1

8C07K16/24

8C07K16/18

8635

T1

8A61K9/70

8A61K47/36

8582

T1

8A61P3/04

8A61P3/04

8627

T1

8A61P25/34

8A61K47/36

8582

T1

8A61K31/519

8A61K31/496

8575

T1

8C07D519/00

8C07D471/20

8583

T1

8A61P1/16

8A61K31/496

8575

T1

8A61H15/00

8A61H7/00

8585

T1

8A61P27/02

8A61K31/496

8575

T1

8A61P31/04

8C07D471/08

8586

T1

8A61P9/00

8A61K31/496

8575

T1

8A61P31/18

8C07D498/14

8587

T1

8A61P7/02

8C07D401/14

8584

T1

8A61K39/12

8A61K39/12

8598

T1

8A61K31/472

8A61K31/421

8630

T1

8A61K39/175

8A61K39/12

8598

T1

8C07D263/48

8A61K31/421

8630

T1

8A61K39/23

8A61K39/12

8598

T1

8C07D417/04

8A61K31/421

8630

T1

8C07K14/145

8A61K39/12

8598

T1

8B65D77/22

8B05B9/08

8589

T1

8A62D1/00

8A62D1/00

8628

T1

8H04N19/139

8H04N19/176

8636

T1

8A61P19/02

8A61K31/496

8575

T1

8H04N19/159

8H04N19/176

8636

T1

8A61P25/02

8A61K31/496

8575

T1

8A61K31/517

8C07D487/04

8639

T1

8A61K31/496

8C07D401/14

8584

T1

8A61P29/00

8C07D487/04

8639

T1

8A61K31/573

8A61K45/06

8629

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8639

T1

8A61K45/06

8A61K45/06

8629

T1

8A61K31/575

8C07J9/00

8640

T1

8A61K47/02

8A61K45/06

8629

T1

8H04N19/14

8G06T9/00

8637

T1

8A61M15/00

8A61K45/06

8629

T1

8H04N19/30

8G06T9/00

8637

T1

8B65D83/14

8A61K45/06

8629

T1

8B24C9/00

8B24C9/00

8638

T1

8C07D277/34

8A61K31/421

8630

T1

8A61K31/4725

8A61K31/4725

8593

T1

8A61P37/00

8C07D487/04

8639

T1

8A61P35/00

8A61K31/4725

8593

T1

8E04B1/74

8C04B28/12

8632

T1

8A61P31/00

8C07D239/95

8599

T1

8B65B69/00

8B65B69/00

8633

T1

8B65D47/20

8B65D51/16

8601

T1

8A01P3/00

8A01P3/00

8643

T1

8B65D51/18

8B65D51/16

8601

T1

8G06T9/00

8G06T9/00

8637

T1

8B65D83/00

8B65D51/16

8601

T1

8H04N19/176

8G06T9/00

8637

T1

8F16D65/095

8F16D65/092

8606

T1

8C07D239/95

8C07D239/95

8599

T1
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8B65D41/32

8B65D51/16

8601

T1

8B65D51/16

8B65D51/16

8601

T1

8H01M8/18

8H01M4/36

8604

T1

8B65D77/04

8B65D77/04

8608

T1

8F16D65/092

8F16D65/092

8606

T1

8A61K33/26

8A23L2/00

8610

T1

8B01D53/047

8C12M1/00

8607

T1

8B01D53/73

8B01D53/70

8613

T1

8A61P9/12

8C07D403/04

8612

T1

8A23L2/60

8A23L27/30

8615

T1

8H04N19/61

8H04N19/61

8614

T1

8G07F19/00

8B65H29/00

8616

T1

8B65H29/00

8B65H29/00

8616

T1

8C07C303/30

8C07C41/16

8617

T1

8B65H29/46

8B65H29/00

8616

T1

8C07C309/66

8C07C41/16

8617

T1

8C07C217/60

8C07C41/16

8617

T1

8C07C309/73

8C07C41/16

8617

T1

8C07C41/26

8C07C41/16

8617

T1

8C07C41/16

8C07C41/16

8617

T1

8C07C43/23

8C07C41/16

8617

T1

8A23G1/02

8A23G1/00

8618

T1

8A61K38/47

8C08F4/52

8621

T1

8C12N9/16

8C08F4/52

8621

T1

8C12N9/24

8C08F4/52

8621

T1

8A61P37/08

8C07D413/14

8623

T1

8A61K31/4545

8C07D471/04

8625

T1

8A61K31/5377

8C07D471/20

8583

T1

8A61P43/00

8C07D471/04

8625

T1

8C07D471/20

8C07D471/20

8583

T1

8F23C1/00

8F23L7/00

8578

T1

8C07D487/10

8C07D471/20

8583

T1

8C22C38/02

8C21D8/12

8581

T1

8C07K14/12

8A61K39/12

8598

T1

8A61K31/4439

8C07D471/20

8583

T1

8C12N7/00

8A61K39/12

8598

T1

8A61P43/00

8C07D471/20

8583

T1

8A61P3/10

8A61K31/496

8575

T1

8C07D498/18

8C07D498/14

8587

T1

8F42B12/28

8F42B12/28

8579

T1

8C07K14/015

8A61K39/12

8598

T1

8A61K31/4245

8A61K31/421

8630

T1

8C07K14/165

8A61K39/12

8598

T1

8A61K31/485

8C07D489/08

8588

T1

8C07K5/00

8A61P3/04

8627

T1

8C07D489/08

8C07D489/08

8588

T1

8C12N15/33

8C12N15/863

8570

T1

8B05B9/08

8B05B9/08

8589

T1

8A61K31/167

8A61K45/06

8629

T1

8C07J9/00

8C07J9/00

8640

T1

8A61K47/10

8A61K45/06

8629

T1

8B63H25/02

8B63C9/02

8641

T1

8A61K31/422

8A61K31/421

8630

T1

8A01N37/50

8A01P3/00

8643

T1

8C07D277/42

8A61K31/421

8630

T1

8A01N43/40

8A01P3/00

8643

T1

8C07D403/02

8A61K31/421

8630

T1

8A01N45/02

8A01P3/00

8643

T1

8C07D413/02

8A61K31/421

8630

T1

8H04N19/174

8G06T9/00

8637

T1

8C07D417/12

8A61K31/421

8630

T1

8H04N19/61

8G06T9/00

8637

T1

8B05B11/00

8B05B9/08

8589

T1

8A61K31/337

8A61K31/4725

8593

T1

8H04N19/157

8H04N19/176

8636

T1

8A61K39/395

8C07K16/30

8594

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

8639

T1

8C12M1/00

8C12M1/00

8607

T1

8C04B40/06

8C04B28/12

8632

T1

8A61P43/00

8C07D403/04

8612

T1

8C07J75/00

8C07J9/00

8640

T1

8B01D53/78

8B01D53/70

8613

T1

8B63C9/00

8B63C9/02

8641

T1

8H04N19/176

8H04N19/61

8614

T1

8G01N33/569

8G01N33/569

8642

T1

8H04N19/186

8H04N19/61

8614

T1

8A01N47/24

8A01P3/00

8643

T1

8A23L27/30

8A23L27/30

8615

T1

8H04N19/119

8G06T9/00

8637

T1

8G07F7/04

8B65H29/00

8616

T1

8A61P35/02

8A61K31/4725

8593

T1

8A23G1/30

8A23G1/00

8618

T1

8C07K16/30

8C07K16/30

8594

T1

8C07D403/12

8C07D239/42

8620

T1

8B65D47/28

8B65D51/16

8601

T1

8C07D413/14

8C07D413/14

8623

T1
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8A61P29/00

8C07D417/12

8624

T1

8A61K39/12

8C12N15/869

8619

T1

8A61K31/501

8C07D471/04

8625

T1

8A61P35/00

8C12N15/869

8619

T1

8A61P3/06

8C07D471/04

8625

T1

8A61K31/505

8C07D239/42

8620

T1

8C12Q1/68

8G01N33/68

8572

T1

8C07D239/42

8C07D239/42

8620

T1

8A61P43/00

8A61K31/202

8576

T1

8C08F4/52

8C08F4/52

8621

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

8596

T1

8A61P33/06

8C07D413/14

8623

T1

8A61K31/5025

8C07D487/04

8577

T1

8C07D498/04

8C07D413/14

8623

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8577

T1

8A61K31/517

8C07D417/12

8624

T1

8C07K16/46

8C07K16/28

8580

T1

8A61P9/04

8C07D471/04

8625

T1

8A61P29/00

8A61K47/36

8582

T1

8A61K45/06

8A61K31/138

8571

T1

8A61K31/407

8C07D471/20

8583

T1

8C12N11/04

8C12P35/04

8595

T1

8A61K31/437

8C07D471/20

8583

T1

8A61Q19/08

8A61K39/08

8573

T1

8A61K31/506

8C07D471/20

8583

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8574

T1

8A61P35/02

8C07D471/20

8583

T1

8A61K31/513

8A61K31/202

8576

T1

8A61K31/553

8C07D498/14

8587

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8634

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8600

T1

8F27B7/36

8F23L7/00

8578

T1

8C12N5/10

8C12N15/863

8570

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8580

T1

8C12N7/00

8C12N15/863

8570

T1

8C07K16/30

8C07K16/28

8580

T1

8A61P11/06

8A61K31/496

8575

T1

8A61P25/00

8C07D487/04

8597

T1

8A61P17/06

8A61K31/496

8575

T1

8A61H7/00

8A61H7/00

8585

T1

8A61K31/427

8A61K31/421

8630

T1

8A61K31/513

8C07D498/14

8587

T1

8C07D413/04

8A61K31/421

8630

T1

8C07D498/14

8C07D498/14

8587

T1

8C07D417/10

8A61K31/421

8630

T1

8C07K16/18

8C07K16/18

8635

T1

8A61B17/12

8A61B17/12

8590

T1

8C12N5/071

8C12N15/863

8570

T1

8H04N19/18

8H04N19/176

8636

T1

8F42B12/22

8F42B12/28

8579

T1

8A61P35/00

8C07J9/00

8640

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8584

T1

8A61P35/00

8C07K16/30

8594

T1

8A61K45/08

8A61K45/06

8629

T1

8C07C67/52

8C07C67/08

8603

T1

8A61M39/22

8A61K45/06

8629

T1

8C07C69/60

8C07C67/08

8603

T1

8B65D83/54

8A61K45/06

8629

T1

8H01M4/60

8H01M4/36

8604

T1

8A61K31/426

8A61K31/421

8630

T1

8F16D55/226

8F16D65/092

8606

T1

8A61K31/4439

8A61K31/421

8630

T1

8C10L3/08

8C12M1/00

8607

T1

8A61P29/00

8A61K31/421

8630

T1

8C10L3/10

8C12M1/00

8607

T1

8C07D263/42

8A61K31/421

8630

T1

8A23L2/00

8A23L2/00

8610

T1

8C07J41/00

8C07J9/00

8640

T1

8C02F1/36

8B01D21/01

8611

T1

8B63B35/00

8B63C9/02

8641

T1

8C02F103/42

8B01D21/01

8611

T1

8B63H11/00

8B63C9/02

8641

T1

8E04H4/16

8B01D21/01

8611

T1

8B63H21/17

8B63C9/02

8641

T1

8A61P13/12

8C07D403/04

8612

T1

8A01N43/653

8A01P3/00

8643

T1

8A61P19/06

8C07D403/04

8612

T1

8F26B3/084

8B24C9/00

8638

T1

8H04N19/124

8H04N19/61

8614

T1

8A61K31/4184

8A61K31/4725

8593

T1

8B65H29/12

8B65H29/00

8616

T1

8H01M4/36

8H01M4/36

8604

T1

8C07C303/28

8C07C41/16

8617

T1

8H02K15/00

8H02K15/00

8609

T1

8C07C41/18

8C07C41/16

8617

T1

8A61P9/10

8C07D403/04

8612

T1

Патенти

81 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

8C07D403/14

8C07D403/04

8612

T1

8A01N43/56

8A01P3/00

8643

T1

8G07D11/00

8B65H29/00

8616

T1

8H04N19/122

8G06T9/00

8637

T1

8C07C231/02

8C07C41/16

8617

T1

8A61K31/4709

8A61K31/4725

8593

T1

8C07C45/30

8C07C41/16

8617

T1

8B65D47/24

8B65D51/16

8601

T1

8A61P31/12

8C07D239/42

8620

T1

8C02F1/56

8B01D21/01

8611

T1

8A61P31/18

8C07D239/42

8620

T1

8C07D409/14

8C07D403/04

8612

T1

8C07D401/12

8C07D239/42

8620

T1

8B01D53/70

8B01D53/70

8613

T1

8C12N9/96

8C08F4/52

8621

T1

8H04N19/13

8H04N19/61

8614

T1

8C12P37/04

8C12N15/55

8622

T1

8C07C309/65

8C07C41/16

8617

T1

8A61K31/536

8C07D413/14

8623

T1

8A23G1/00

8A23G1/00

8618

T1

8A61P19/02

8C07D413/14

8623

T1

8A23G1/32

8A23G1/00

8618

T1

8A61P35/00

8C07D413/14

8623

T1

8C12N15/33

8C12N15/869

8619

T1

8A61P33/06

8C07D471/04

8592

T1

8C12N15/869

8C12N15/869

8619

T1

8A61K31/4164

8A61K31/4164

8631

T1

8C12P35/04

8C12N15/55

8622

T1

8A61K31/138

8A61K31/138

8571

T1

8A61K31/5365

8C07D413/14

8623

T1

8A61P11/06

8A61K31/138

8571

T1

8G01N33/68

8G01N33/68

8572

T1

8C07D501/00

8C12P35/04

8595

T1

8C12N9/84

8C12P35/04

8595

T1

8A61K39/08

8A61K39/08

8573

T1

8A61K8/64

8A61K39/08

8573

T1

8A61K31/202

8A61K31/202

8576

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

8577

T1

8A61N5/10

8A61K31/202

8576

T1

8F23L7/00

8F23L7/00

8578

T1

8C07K7/08

8A61K39/00

8596

T1

8F27B7/10

8F23L7/00

8578

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

8634

T1

8C22C38/04

8C21D8/12

8581

T1

8F27B7/34

8F23L7/00

8578

T1

8A61K31/465

8A61K47/36

8582

T1

8C22C38/00

8C21D8/12

8581

T1

8A61K31/616

8A61K47/36

8582

T1

8A61K31/167

8A61K47/36

8582

T1

8A61K36/03

8A61K47/36

8582

T1

8A61K47/36

8A61K47/36

8582

T1

8A61K31/675

8C07D498/14

8587

T1

8C07D471/08

8C07D471/08

8586

T1

8A61K39/205

8A61K39/12

8598

T1

8A61K31/535

8C07D498/14

8587

T1

8C07K14/13

8A61K39/12

8598

T1

8A61K38/23

8A61P3/04

8627

T1

8C12N15/86

8A61K39/12

8598

T1

8C08J9/34

8A62D1/00

8628

T1

8A61P43/00

8A61K31/496

8575

T1

8C12N15/863

8C12N15/863

8570

T1

8A61K31/40

8A61K45/06

8629

T1

8A61K31/496

8A61K31/496

8575

T1

8A61K31/537

8A61K45/06

8629

T1

8A61K9/48

8A61K31/496

8575

T1

8A61K47/08

8A61K45/06

8629

T1

8A61P35/00

8A61K31/496

8575

T1

8A61K9/00

8A61K45/06

8629

T1

8A61K47/06

8A61K45/06

8629

T1

8A61K31/421

8A61K31/421

8630

T1

8C07D263/40

8A61K31/421

8630

T1

8C07D277/56

8A61K31/421

8630

T1

8C07D417/02

8A61K31/421

8630

T1

8A61P29/00

8C07D489/08

8588

T1

8B65D83/70

8B05B9/08

8589

T1

8B65D51/16

8B05B9/08

8589

T1

8A61B17/128

8A61B17/12

8590

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8591

T1

8H04N19/119

8H04N19/176

8636

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

8636

T1

8H04N19/13

8H04N19/176

8636

T1

8C04B28/12

8C04B28/12

8632

T1

8H04N19/46

8H04N19/176

8636

T1

8A01N43/54

8A01P3/00

8643

T1

8B63C9/02

8B63C9/02

8641

T1

82 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

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)

adp Gauselmann GmbH

G 07D 11/00, G 07F 19/00, G 07F 7/04, B 65H 29/12, B

8616

T1

65H 29/00, B 65H 29/46
Amgen Research (Munich) GmbH

C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30, A 61K 39/00

8580

T1

Amicus Therapeutics, Inc.

C 07K 14/65, C 08F 4/52, C 12N 9/96, C 12N 9/16, C 12N

8621

T1

9/24, A 61K 38/47
Apitope International NV

C 07K 14/72, C 07K 7/08, A 61K 39/00

8596

T1

Aptar Radolfzell GmbH

B 65D 41/32, B 65D 47/20, B 65D 47/24, B 65D 83/00, B

8601

T1

8581

T1

8593

T1

65D 51/16, B 65D 51/18, B 65D 47/28
ArcelorMittal

C 21D 8/12, C 21D 9/46, C 22C 38/04, C 22C 38/02, C 22C
38/16, C 22C 38/00

Arog Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/337, A 61K 31/4184, A 61K 31/4709, A 61K
31/4725, A 61K 45/06, A 61P 35/00, A 61P 35/02

ARTPred B.V.

G 01N 33/68, C 12Q 1/68

8572

T1

Astrazeneca AB

C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00

8577

T1

Aumann Espelkamp GmbH

H 02K 15/04, H 02K 15/00

8609

T1

Bayer Pharma Aktiengesellschaft and

A 61K 9/00, A 61K 38/22, A 61P 29/00, A 61P 9/00, A 61P

8602

T1

Bayer Intellectual Property GmbH

11/00

Beta Innov

C 07J 41/00, C 07J 75/00, C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P

8640

T1

C 07C 67/08, C 07C 69/60, C 07C 67/52

8603

T1

G 01N 33/569

8642

T1

C 07K 16/28, A 61K 39/395

8634

T1

A 61K 9/48, A 61K 31/519, A 61K 31/496, A 61P 9/00, A

8575

T1

35/00
Biogen MA Inc.
Biogen MA Inc.
Boehringer

Ingelheim

International

GmbH
BOEHRINGER

INGELHEIM

INTERNATIONAL GMBH

61P 25/02, A 61P 27/02, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P
43/00, A 61P 17/06, A 61P 11/06, A 61P 1/16, A 61P 19/02

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 401/14, A 61K 31/496, A 61P 7/02

8584

T1

Chanel Parfums Beauté

B 65D 5/50, B 65D 81/133, B 65D 77/04

8608

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 9/00, A 61K 47/10, A

8629

T1

B 01D 53/70, B 01D 53/78, B 01D 53/73

8613

T1

B 01D 21/01, C 02F 1/36, C 02F 1/56, C 02F 103/42, C 02F

8611

T1

61K 47/08, A 61K 31/537, A 61K 31/573, A 61K 45/06, A
61K 45/08, A 61K 47/02, A 61K 47/06, A 61M 39/22, A
61M 15/00, B 65D 83/14, B 65D 83/54
Commerzialbank

Mattersburg

im

Burgenland Aktiengesellschaft
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

9/00, E 04H 4/16
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Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07D 487/10, C 07D 471/20, C 07D 519/00, A 61K

8583

T1

8625

T1

8630

T1

31/4439, A 61K 31/506, A 61K 31/5377, A 61K 31/407, A
61K 31/437, A 61P 43/00, A 61P 35/02, A 61P 35/00
Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07D 471/04, A 61K 31/506, A 61K 31/501, A 61K 31/497,
A 61K 31/4545, A 61P 9/10, A 61P 9/04, A 61P 43/00, A
61P 3/06, A 61P 13/12

Dompé farmaceutici s.p.a.

C 07D 263/48, C 07D 417/10, C 07D 417/04, C 07D
417/02, C 07D 413/04, C 07D 413/02, C 07D 403/02, C
07D 277/56, C 07D 263/40, C 07D 263/42, C 07D 417/12,
C 07D 277/34, C 07D 277/42, A 61K 31/472, A 61K
31/4439, A 61K 31/427, A 61K 31/426, A 61K 31/4245, A
61K 31/422, A 61K 31/421, A 61P 29/00

DSM

Sinochem

Pharmaceuticals

C 12N 15/55, C 12N 9/84, C 12P 35/04, C 12P 37/04

8622

T1

Pharmaceuticals

C 07D 501/00, C 12N 11/04, C 12N 9/84, C 12P 35/04

8595

T1

B 05B 9/08, B 05B 11/00, B 65D 77/22, B 65D 83/70, B

8589

T1

Netherlands B.V.
DSM

Sinochem

Netherlands B.V.
Ecolab USA Inc.

65D 51/16
Eli Lilly and Company

C 07K 16/24, C 07K 16/18

8635

T1

Entasis Therapeutics Limited

C 07D 471/08, A 61K 31/439, A 61P 31/04

8586

T1

EURO-CELTIQUE S.A.

C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 29/00

8588

T1

B 65B 69/00

8633

T1

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

A 61K 31/202, A 61K 31/513, A 61N 5/10, A 61P 43/00

8576

T1

Frutarom Belgium, N.V.

A 23C 9/13, A 23L 2/00, A 61K 33/26, A 61K 9/50

8610

T1

Fujifilm RI Pharma Co., Ltd. and Perseus

C 07K 16/28

8574

T1

C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61P 35/00

8594

T1

C 07D 498/14, C 07D 498/18, A 61K 31/553, A 61K 31/535,

8587

T1

Finance

Developpement

Environnement Charreyre - FIDEC

Proteomics Inc.
Ganymed Pharmaceuticals GmbH and
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Gilead Sciences, Inc.

A 61K 31/513, A 61K 31/675, A 61P 31/18
Gilead Sciences, Inc.

C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 25/00

8597

T1

Glaxo Group Limited

A 61K 31/138, A 61K 31/439, A 61K 45/06, A 61P 11/06,

8571

T1

C 07D 417/12, A 61K 31/517, A 61P 29/00

8624

T1

F 42B 12/28, F 42B 12/22

8579

T1

C 07D 487/04, A 61K 31/517, A 61K 31/519, A 61P 37/00,

8639

T1

C 08J 9/34, A 62D 1/00

8628

T1

H 04N 19/105, H 04N 19/124, H 04N 19/13, H 04N 19/61,

8614

T1

A 61P 11/08
GlaxoSmithKline Intellectual Property
Development Limited
Hirtenberger Defence Systems GmbH &
Co KG
ICOS CORPORATION

A 61P 29/00
Independent

Fire

Suppression

Technologies; Inc.
Infobridge Pte. Ltd.

H 04N 19/186, H 04N 19/196, H 04N 19/176
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Interbran Systems AG

C 04B 28/12, C 04B 40/06, E 04B 1/74

8632

T1

Janssen Sciences Ireland UC

C 07D 239/95, A 61K 31/517, A 61P 31/00

8599

T1

Jenabatteries GmbH

H 01M 4/36, H 01M 8/18, H 01M 4/60

8604

T1

JITMED Sp. z o.o.

A 61B 17/128, A 61B 17/12

8590

T1

KeyBioscience AG

C 07K 5/00, A 61K 38/23, A 61P 3/04

8627

T1

F 16D 55/226, F 16D 65/095, F 16D 65/092

8606

T1

C 07D 217/02, C 07D 217/24, C 07D 405/06, A 61K

8605

T1

8617

T1

KNORR-BREMSE

Systeme

für

Nutzfahrzeuge GmbH
Les Laboratoires Servier

31/472, A 61P 9/00
Les Laboratoires Servier

C 07C 213/02, C 07C 45/30, C 07C 217/60, C 07C 231/02,
C 07C 303/28, C 07C 303/30, C 07C 309/65, C 07C 309/66,
C 07C 309/73, C 07C 41/16, C 07C 41/18, C 07C 41/26, C
07C 41/32, C 07C 43/23, C 07C 217/58

LPG SYSTEMS

A 61H 7/00, A 61H 15/00

8585

T1

MedImmune Limited

C 07K 16/28

8600

T1

Merial, Inc

C 07K 14/12, C 07K 14/165, C 07K 14/145, C 07K 14/13, C

8598

T1

07K 14/015, C 12N 7/04, C 12N 7/00, C 12N 15/86, A 61K
39/23, A 61K 39/205, A 61K 39/175, A 61K 39/12
Merial, Inc.

A 61K 31/4164, A 61P 33/02

8631

T1

Messer Austria GmbH

F 23C 1/00, F 23L 7/00, F 27B 7/34, F 27B 7/36, F 27B 7/10

8578

T1

Mulligan, Anthony C. and Lautrup,

B 63B 35/00, B 63C 9/00, B 63C 9/02, B 63H 11/00, B 63H

8641

T1

Robert

21/17, B 63H 25/02

Novartis AG

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 33/06

8592

T1

Novartis AG

C 07D 413/14, C 07D 498/04, A 61K 31/536, A 61K

8623

T1

31/5365, A 61P 37/08, A 61P 35/00, A 61P 19/02, A 61P
33/06
ODC Lizenz AG

A 23G 1/00, A 23G 1/32, A 23G 1/30, A 23G 1/02

8618

T1

Oregon Health & Science University

C 12N 15/33, C 12N 15/869, A 61K 39/12, A 61P 31/12, A

8619

T1

61P 35/00
PTV, spol. s.r.o.

B 24C 9/00, F 26B 3/084

8638

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 39/395

8591

T1

Revance Therapeutics, Inc.

A 61K 39/08, A 61K 8/64, A 61Q 19/08

8573

T1

Ricerca Sul Sistema Energetico - RSE

B 01D 53/04, B 01D 53/047, C 10L 3/08, C 10L 3/10, C 12M

8607

T1

S.p.A.

1/00

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/139, H 04N 19/46,

8636

T1

8637

T1

8570

T1

H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/157
Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/14, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/61,
H 04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N 19/30, G 06T 9/00

Sementis Limited

C 12N 15/33, C 12N 15/863, C 12N 7/00, C 12N 5/10, C
12N 5/071

Sky CP Limited

H 04N 21/44

8626

T1

Syngenta Participations AG

A 01N 37/50, A 01N 43/40, A 01N 43/54, A 01N 43/56, A

8643

T1

01N 43/653, A 01N 45/02, A 01N 47/24, A 01P 3/00
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Teijin Pharma Limited

C 07D 403/14, C 07D 403/04, C 07D 409/14, A 61K

8612

T1

A 23L 27/30, A 23L 2/60

8615

T1

A 61K 31/167, A 61K 31/192, A 61K 31/465, A 61K 31/616,

8582

T1

8620

T1

31/497, A 61P 9/12, A 61P 9/10, A 61P 3/10, A 61P 19/06,
A 61P 13/12, A 61P 43/00
The Coca-Cola Company and PureCircle
SDN BHD
Uppsalagruppen Medical AB

A 61K 36/03, A 61K 9/70, A 61K 47/36, A 61P 25/34, A 61P
29/00
Virostatics Srl

C 07D 401/12, C 07D 403/12, C 07D 239/42, A 61K
31/505, A 61P 31/12, A 61P 31/18

ПРЕНОС
(11) 5700

(73) United Kingdom Research and

(73) United Kingdom Research and
Innovation

Innovation and InFlectis BioScience,
Polaris House, North Star Avenue,

Polaris House, North Star Avenue,
Swindon SN2 1FL,, GB

Swindon SN2 1FL,, GB and Halle 13 Bio
Ouest lle de Nantes 21 rue de la Noue
Bras de Fer 44200 Nantes, FR

(11) 6924
(73) United Kingdom Research and

(11) 7261

Innovation
Polaris House, North Star Avenue,

(73) United Kingdom Research and
Innovation

Swindon SN2 1FL,, GB

Polaris House, North Star Avenue,
Swindon SN2 1FL,, GB

(11) 6665

ПРЕСТАНОК
(11) 675

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(73) AVENTIS PHARMA S.A
20 AVENUE RAYMOND ARON, 92160

(11) 1212

ANTONY, FR

(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(11) 1025
(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) 1460
(73) ORION CORPORATION
Orionintie 1, 02200 Espoo, FI

(11) 886
(73) Sanofi - Aventis
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(73) Warner-Lambert Company LLC

(73) ACTIAL Farmaceutica S.r.L.

201 Tabor Road, Morris Plains, New

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

Jersey 07950, US
(11) 3960
(11) 2300
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche

(73) Данко Вуковиќ and Владимир
Вуковиќ

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

ул."Алекса Шантиќ" ,Трн-Лакташи, BA
and ул."Алекса Шантиќ" ,Трн-Лакташи,
BA

(11) 2849

Патенти
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(220) 26/07/2013

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги ТАНИКОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово улица „И. Р. ЛОЛА„ бб, MK
(740) Африм Усеини
ул.„Киевска“ бр.8, Тетово
(540)

(591) бела, темно и светло зелена и сина
(531) 08.03.01;25.01.19;27.05.01;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечeн производ - ајран

(591) плава
(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и увоз и извоз на: млеко и млечен производ -

(510, 511)
ајран
кл. 3 влажни марамчиња за еднократна

употреба
(210) TM 2016/126
кл. 5 хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна

(220) 03/02/2016

(442) 31/10/2018
(731) LSC Communications US, LLC

употреба,
женски
влошки,
тампони
35 W.Wacker Drive, 60601 Chicago, Illinois,
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
US
што не се опфатени со другите класи, бебешки
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
пелени од хартија и целулоза за еднократна
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
употреба, салфети од хартија за еднократна
(540)
употреба, салфети од хартија и целулоза,
тоалетна

хартија

кл. 25 облека, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од
текстил
(210) TM 2014/558

(220) 15/05/2014

(442) 31/10/2018
(731) Љупчо Јовановски
ул.Ката Поцкова бр.94-29, 2400 Струмица,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

LSC COMMUNICATIONS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електронски публикации, имено книги од
областа на белетристиката /фантастиката и
документарна литература на различни теми
кои може да се преземаат, каталози со
различни производи од други лица кои може
да се преземаат и бази со податоци за
бизниси и индивидуалци кои може да се
преземаат; софтвер кој може да се презема во
вид на мобилни апликации за користење во
областа на печатењето, дигитални содржини,
рекламирање и управување со системи на
достава,

имено

мобилни

апликации

за

креирање и надгледување на печатење преку
Трговски марки
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систем

на

достава

електронски

и

прикажување

публикации

како

на материјали

за

други,

имено

летоци

во

дигитални весници, летоци за малопродажба и летоци со

магазини; софтвер кој може да се презема во огласи; печатени упатства, водичи, курсеви,
вид на мобилни апликации за користење он наставни и образовни материјали, пишани
лајн и кај мобилни образовни услуги, имено статии, скрипти и работни тетратки во областа
обезбедување софтвер кој е достапен преку на
математиката,
англискиот
јазик,
светска компјутерска мрежа преку преземање литературата, науката, општествените науки и
на безжични мобилни направи за користење историја; природни и општествени науки,
при

обезбедување

на

интерактивни технологија, уметност и хуманистички науки,

електронски флеш картички поврзани со економија и сметководство, компјутерски
образование во природните и општествените науки,
читање,
пишување,
медицина,
науки, јазиците, математика и технологија, инжењерство, право, историја, компјутерски
уметностите и хуманистички науки, економија, науки и јазици; серии од едукативни книги на
сметководство,
компјутерски
науки
и многу различни академски и едукативни теми;
пишување; серии на образовен софтвер за печатени публикации, имено книги од областа
помош

на

учениците

при

припреми

за на

белетристиката

/фантастиката

и

тестирање; детски образовен софтвер; документарна литература на различни теми,
комуникациски софтвер за поврзување на веб магазини на различни теми, каталози со
страници пристапни од далечина со различни производи од други, и бази со
образовни лекции и едукативни материјали; податоци за бизниси и индивидуалци;
компјутерски хардвер и софтверски системи образовни книги кои содржат студиски курсеви
за надзор на околните услови и контролни кои нудат факултетски лекции и тестирање на
направи во згради, објекти, спратови или среднишколци (Аdvanced placement (AP)) кои
определени просторни површини; дигитални се продаваат во сет со пристап до
медиуми, имено ЦД ромови и ДВД-ја со соодветната образовна Интернет страница;
образовни
материјали
образование и лекции

поврзани
од областа

со публикации,
имено,
печатени
книги
на комбинирани со ЦД ромови во областа на

математиката, науката, општествените науки, уметничките дела за кои не се плаќаат
англиски јазик и литература; компјутерски авторски надоместоци за користење при
софтвер во облак кој може да се презема за активности на дизајнирање и хоби; серии на
играње образовни игри и упатства во областа книги како извор на податоци за уметност и
на математиката, науката, општествените занаети; серии на книги со флеш картички за
науки, англиски јазик и литература, пристап до низа академски и образовни области; серии на
едукативни материјали и активности за детски боенки; серии на книги како извор на
користење во врска со училишни лекции, податоци за графички дизајн; серии од книги
образование и материјали поврзани со со теркови на дизајни за везење и шиење;
образование;

компјутерски

софтвер

за серии на печатени образовни табели на

контрола и дозвола за пристап до податоци различни теми наменети за луѓето кои се
преку оддалечени веб страници; компјутерски стремат да ги испитуваат важните елементи
софтвер; компјутерски софтвер за преземање од
податоци од Интернет и нивно прикажување кл. 35
на
кл.

16

компјутерски
печатени огласи
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услуги за бизнис менаџмент и

монитор консалтинг; управување и компилација на
маркетинг компјутеризирани бази на податоци; услуги за
Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

рекламирање;

31 Октомври 2018

маркетинг

услуги;

бизнис на други лица; поштенски услуги, имено,

маркетинг услуги; управување со ланец на планирање на пошта, услуги за сортирање и
снабдување; услуги за управување со ланец дистрибуција за рекламни цели; комерцијални
на снабдување во областа на печатеното и и специјализирани печатарски услуги за други
дигитално
издаваштво;
услуги
за за управување со проекти на или надвор од
исполнување на нарачки; промовирање на локацијата;
управување
со
бизнис
стоки и услуги од други; бизнис советување; информации; управување со база на
услуги на бисзнис советување, имено, податоци;
деловни
услуги,
имено,
планирање и управување со работниот тек и обезбедување на услуги на надворешни
управување со проекти за деловни цели; соработници
во
областа
на
бизнис
услуги за управување со компјутерски бази на операциите за управување со објекти за
податоци, имено, обезбедување на услуги на технички операции на
бази на податоци за припреми за издавање дистрибуција; услуги за

складишта
управување

за
со

кои им овозможуваат на корисниците рекламации, имено, за управување со вратена
централно да управуваат, координираат, стока од клиентите; бизнис консултации во
чуваат,

и

да

ги

сегментираат

нивните областа

на

дигиталното

управување

корпоративни информации за производство капитал и управување со
уникатни и различни верзии на електронски и електронски
материјали;

со

печатени и
транспортна

печатени формати; развој на маркетинг логистика, имено, организирање на испорака
стратегии и концепти; пишување/смислување на нарачки за други; бизнис консалтинг и
на реклами; развивање на промотивни услуги за управување во областа на контрола
кампањи за бизнис; дистрибуција на рекламен на инвентарот и складирање; управување со
материјал;

бизнис

менаџмент

консалтинг логистика и исполнување услуги во областа на

поврзан со создавање на печатени и печатењето, електронското печатење, како и
дигитални материјали и користење на на други стоки; услуги за управување со
заедничка стратегија; подготовка на мејлинг проекти за деловни цели во областа на
листи; консултации и услуги за управување со изваваштвото; компјутерски услуги за онлајн
бизнис,
имено,
управување
и нарачки во областа на купување на печатени
администрирање на несуштинските функции, и дигитални работи директно од издавачот во
имено, поштенски и превозни и информациски количини и формати побарани од страна на
услуги; менаџмент на логистика во областа на корисникот; компјутеризирани услуги на он
дизајнирањето и испораката на каталози во лајн продавница на мало во областа на
име на бизнисот; маркетинг услуги на купување на печатени и дигитални работи
креативен дизајн; услуги за менаџмент на директно од издавачот во количини и формати
односи со клиенти и консултации; услуги за побарани
од
страна
на
корисникот;
обработка на податоци; управување со компјутеризирани
услуги
на
он
лајн
инвентар; услуги на надворешни соработници; продавница на мало во областа на печатените
обезбедување на услуги на надворешни уметнички дела за кои не се плаќа авторски
соработници
во
областа
на
бизнис надоместок кои може да се преземаат за
работењето и управувањето на работата и употреба во активности за дизајн и хоби
помагањето при работата на дистрибутивниот кл. 38 обезбедување пристап до веб страници
центар или складишен објект кој опфаќа на Интернет; електронски пренос на текст,
печатени документи и пропаганден материјал фотографии,
илустрации
и
шеми
Трговски марки
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кл.

39

услуги

на

логистика,

имено фотографии; он лајн услуги на дигитални

складирање, транспорт и достава на стока за фотографии кои се користат за разгледување,
други по воздужен пат, со железница, брод прегледување и обработка на дигитални
или камион; транспорт на стоки; складирање фотографии; фотографски услуги; уредување
на стоки; услуги на ко-палетизација на стоки и на фотографии; уредување на напишани
ко-поштенски услуги за транспортни цели, текстови; обезбедување електронски верзии
имено групирање и достава на пратки во на печатените верзии на магазини и
пошта; пакување на производи по налог и публикации од други; електронско издаваштво
спецификација

од

други на

индивидуално

изработени

скрипти

и

кл. 40
печатарски услуги; дигитално образовни материјали автоматски подготвени
печатење; дигитално печатење книги и други он лајн и форматирани за печатење;
документи
по
барање;
фотографско образовни услуги, имено обезбедување он
печатење; фотографско ретуширање; услуги лајн курсеви со инструкции во врска со
за укоричување за други, имено средување, едукативни
книги
од
природните
и
превиткување, хефтање, дупчење, сечење и општествените науки, јазиците, математика и
спојување на печетени, фотокопирани и книги за технологија, книги за уметноста и
куцани материјали; глазирање на хартија; хуманистичките
науки,
економија
завршни
услуги
за
каталози,
имено сметководство, и компјутерски науки

и
и

индивидуална
изработка
на
хартиени пишување
каталози вклучувајќи спојување, шиење, кл. 42
дизајн и развој на компјутерски
персонализација, вметнување одбележувачи, софтвер;
развој на индивидуални веб
вметнување картички, вметнување купони; страници и останати формати на датотеки со
повеќеслојни насловни страници, промотивни информации дефинирани од корисниците;
налепници, пакување во прилепена фолија и компјутерски услуги, имено креирање и
пакување
во
најлони
за
каталози; имплементирање на веб страници за други;
индивудуална
изработка
на
печатени графичка уметност, изгледи и дизајни;
публикации и индувидуално производство на советодавни услуги во областа на графичката
електронски публикации имено дигитално уметност; обезбедување на веб страница со
печатење на електронски публикации по налог технологија која им дава на корисниците на
и спецификација од други; спојување на компјутери

можност

симултано

да

печатени материјали за други; фотограверски прикачуваат, креираат и уредуваат документи,
услуги; ротограверски услуги; услуги на фото печатени публикации, он лајн публикации,
врежување, услуги на фотокомпозиција; фотографии, и огласи; претворање на
литографско печатење; редење на букви; печатени материјали во дигитален формат;
компјутерско
електронска

издаваштво
дигитализација

за
на

други; пренос на документи од еден компјутерски
книги фортмат во друг; претворање на податоци или

кл. 41 онлајн електронско издаваштво, имено, документи
издавање
издавање

на
на

електронски
електронски

од

физички

во

електронски

публикации; медиуми; претворање на податоци или
публикации; документи од електронски во физички

издавање текстови, книги, магазини, и медиуми;
обезбедување
привремено
останати печатени материјали; компјутерско користење на он лајн софтвер кој не може да
издаваштво за други;
едиторијали;
услуги
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преку дозволување на повеќе корисници од производи, текст и ценовни податоци од
различни географски локации брз, сигурен и сервери
лесен пристап
управување,

за гледање,
преземање,

со

содржина

во

матрици;

следење, обезбедување привремено користење на он
делење, лајн софтвер кој не може да се презема на

манипулирање, уредување и преработка на повеќе корисници од различни географски
дигитални содржини кои вклучуваат слики, локации кој овозможува фотографиите во боја
цртежи со концепти, огласи, копии, и страници да се следат и гледаат со цел правење на
преку
светска
компјутерска
мрежа; заеднички подобрувања и коментари на тие
обезбедување привремено користење на он фотографии во реално време преку светска
лајн софтвер кој не може да се презема за компјутерска
мрежа;
обезбедување
забрзување на производните процеси за привремено користење на он лајн софтвер кој
печатење и електронски медиуми преку не може да се презема на повеќе корисници
дозволување на повеќе корисници од од различни географски локации кој
различни географски локации брз, сигурен и овозможува
електронски
содржини
лесен пристап за гледање, следење, вклучително и слики во боја, страници, цртежи
управување,

преземање,

делење, со концепти и пишани тестови да бидат

манипулирање, уредување и преработка на следени и гледани со цел за подобрување,
распореди, контакт информации, работни делење и уредување на тие содржини во
статуси, и проектни планови поврзани со високо точни прикази на боја преку светска
продукција на содржини од графичката компјутерска мрежа; дизајн на веб страници за
уметност кои вклучуваат слики, цртежи со други; обезбедување привремено користење
концепти, огласи, копии и страници за на он лајн софтвер кој не може да се презема
корисници на услуги на графичка продукција за изработка на индивидуализирани скрипти
преку
светска
компјутерска
мрежа; за наставници и професионални издавачки
обезбедување привремено користење на фирми; обезбедување привремено користење
софтвер кој не може да се презема преку на он лајн софтвер кој не може да се презема
глобална компјутерска мрежа со податочен преку светска компјутерска мрежа за
тек кој го организира дизајнот и процесот на претворање на електронски документи кои
соработка при производство на каталози и сами се пуштаат во документи кои симулираат
летоци

за

малопродажба;

обезбедување анимирано вртење на страници при што се

привремено користење на софтвер кој не добива изглед на читање книга при
може да се презема преку глобална разгледувањето на повеќе страници и кои
компјутерска мрежа за корисници со обезбедуваат
податочен
тек
кој
го
организира рекламирање,

подобрено
вметнато
лесно
разгледување на

дизајнирањето, чувањето на изминати документот и кои ја испраќаат деталната
дизајни, внесот на податоци, следењето на активност
на
корисникот;
графички
работата

и процесот

на соработка при илустрации

за

други;

обезбедување

производство
на
графички
содржини; привремено користење на он лајн софтвер кој
обезбедување привремено користење на он не може да се презема преку светска
лајн софтвер кој не може да се презема за компјутерска
мрежа
автоматизација на изгледот и компонирање на индивидуализирање,

за

нарачување,
насочување,

структурирани и неструктурирани каталози, докажување и следење на печатени и
циркулари, и летоци кои прикажуваат слики на дигитални содржини; копирање на податоци и
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дигитални
индивидуално

информации
дизајнирање

на
на

медиум; содржини од електронски книги на различни
каталози направи за читање и апликации кои се во јавен

базирани
на
податоци
добиени
од домен или за кои им бил овозможен влез од
нарачателот; дизајн и развој на компјутерски издавачите или продавачите; софтвер како
дата бази; аналитички услуги за продажба, услуга (SaaS) со софтвер во областа на
имено обезбедување интерактивна веб дигиталното издаваштво кој овозможува да се
страница со технологија која им овозможува прикажуваат
електронски
на корисниците да ја следат потрошувачката публикации и магазини

верзии

на

на купувачите и користење на дигитални
(220) 15/08/2016
содржини; обезбедување он лајн Интернет (210) TM 2016/792
базирана софтверска апликација која не може
(442) 31/10/2018
да се презема која им овозможува на (731) LRC Products Limited
издавачките клиенти да управуваат со 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB
циклусот на издавање и преносот на (740) Друштво за застапување од областа на
податоци; електронско чување на податоци; индустриската сопственост ЖИВКО
електронско чување на податоци за пристап МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
на продавачите на мало од каталог; веб Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
базирани алатки за следење на пазарот на (540)
дигитално
издаваштво
и
економски
информации за следење на усогласеноста,

SCHOLL PERFECT SOLE

влијанието и ангажирањето и преглед на
животниот тек на дигиталните изданија од (551) индивидуална
земањето, дистрибуцијата, и активноста на (510, 511)

каналите; дигитални содржини со завршни кл. 10 ортопедски и ортотички апарати и
решенија
во
облак
директно
за инстументи, и апарати и инструменти за
потрошувачите; промоции на платформи за педикир и за грижа за стапала; ортопедски
наслови,
рекламирање,
прегледување; обувки, ортопедски производи; ортопедски
хостирање на дигитални содржини од други за влошки и ѓонови; делови и фитинзи за
обувки
електронска
достава
преку
Интернет; ортопедски
хостирање на дигитални содржини за други за кл. 25 обувки; влошки; влошки и ѓонови за
електронска
достава
преку
Интернет; обувки; внатрешни ѓонови; трикотажа; делови
обезбедување он лајн софтвер кој не може да и фитинзи за обувки
се презема за користење при изработка на
индивидуализирани книги и публикации; (210) TM 2016/834

(220) 26/08/2016

(442) 31/10/2018
услуги на софтвер како услуга (SaaS) со
софтвер во областа на дигиталното (731) BLACK COMMUNICATIONS (EUROPE)
издаваштво за користење за минимизирање LIMITED
на комплексноста на дигиталното издаваштво 3rd Floor, 207 Regent Street, London, W 1B
преку
платформа
која
овозможува 3HH, GB
претворање,, контрола, оптимизација, и (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПиспорачување на дигитални содржини; услуги МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
на софтвер како услуга (SaaS) со софтвер кој Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
им овозможува на корисниците да полнат (540)
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(591) црвена
(531) 27.05.17

BLACK.COM

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

(510, 511)
кл.
35
рекламирање;водење
на
кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски работењето;управување
со
софтвер; компјутерски периферни уреди; работата;канцелариски
работи
електронски инсталации за обработка на кл.
41
податоци; компјутерски мрежни апарати; услуги;обука;забава;спортски
делови и опрема за сите наведени стоки
активности
(210) TM 2016/1047

(220) 02/11/2016

(210) TM 2017/161

(442) 31/10/2018
(731) ЕМ МЕДИА ДОО Скопје

образовни
и

културни

(220) 17/02/2017

(442) 31/10/2018
(731) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ
Ристо Јанев 17, Гевгелија, MK

ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1 кат 4-9,
Скопје, MK

(740) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ ВИНАРИЈА

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

ГАМА
Маршал Тито 63, Демир Капија

(540)

(540)

(591) црвена
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
рекламирање;водење
работењето;управување
работата;канцелариски
кл.
41
услуги;обука;забава;спортски
активности
(210) TM 2016/1048

работи
(591) магента, бела, црна, сребрена
образовни
(531) 02.03.23;25.01.19;27.05.10
и
културни
(551) индивидуална

(220) 02/11/2016

(442) 31/10/2018
(731) ЕМ МЕДИА ДОО Скопје
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1 кат 4-9,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на
со

(510, 511)
кл. 33

алкохолни

пијалаци

(вино)

кл. 43 услуги на обезбедување пијалаци
(210) TM 2017/162

(220) 17/02/2017

(442) 31/10/2018
(731) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ
Ристо Јанев 17, Гевгелија, MK
(740) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ ВИНАРИЈА
ГАМА
Маршал Тито 63, Демир Капија
(540)
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(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) златна, кафена, беж
(531) 02.03.23;25.01.19;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/163

(591) бела, црна, црвена, сите нијанси на:
кафена, жолта и портокалова

(220) 17/02/2017

(442) 31/10/2018
(731) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ
Ристо Јанев 17, Гевгелија, MK

(531) 08.01.15;25.01.15
(551) индивидуална

(740) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ ВИНАРИЈА
ГАМА

кл. 30 бисквити, чоколада, печива, крекери,
наполитанки, торти, пити, десерти, сладолед,

Маршал Тито 63, Демир Капија
(540)

мраз за јадење

(510, 511)

(210) TM 2017/1167

(220) 04/12/2017

(442) 31/10/2018
(731) Милошевска Марија
ул.Стоби бр. 5Б/2-3, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, беж
(531) 03.07.04;03.07.10;25.01.19;27.05.10
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33

алкохолни

пијалаци

(вино)

кл. 43 услуги на обезбедување пијалаци
(591) црна, златна, црвена
(210) TM 2017/417

(220) 11/04/2017
(442) 31/10/2018

(531) 26.11.12;26.13.25;27.01.25
(554)
(551) индивидуална
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производ(и)

од

областа

на

културното

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и наследство, артефакти, фолкпор, сувенири,
производи од скапоцени метали или обложени туризам, екологија; бизнис проценки; услуги
со нив што не се опфатени со другите кпаси при увоз-извоз и трговија на големо и мало со:
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; производи од кондиторската индустрија, пиво,
управување со работата; канцелариски минерална вода, безалкохолни пијалоци,
работи; комуникациски медиуми: презентација алкохолни пијалаци; сувенири; накит; облека
на производ(и) од областа на културното обувки
и
капи
наследство, артефакти, фолкпор, сувенири, кл. 41 образовни услуги, разонода (забава),
туризам, екологија преку комуникациски спортски и културни активности, известување
медиуми, за малопродажба, нивна промоција за забави, изложби (организирање изложби)
/продажба за трети лица/, поддршка при on- во културни или воспитни цели, информирање
line продажба за трети лица, организирање на за образование, конференции (организирање
изложби во комерцијални и рекпамни цели, и
водење
професионална
насока
на
уметнички (организирање
активности на горенаведените производи; организирање

конференции),
и
водење
и

водење

конгреси
конгреси),

конференции,

изнајмување
рекламен
простор,
јавно објавување текстови / не се рекламни/,
мислење (испитување на јавното мислење), образование (информирање за образование),
објавување рекламни текстови, обработка на образовни услуги, обука (практична обука,
текстови, рекпамирање, промовирање на демонстрирање), организирање и водење
продажбата за трети лица, маркетинг работилници, семинари (организирање и
истражување, рекламни огласи (ширење на водење
семинари),
симпозиуми
рекпамни огласи), управување со работата, (организирање и водење на симпозиуми),
водење
на
работењето,
комерцијална организирање саемски манифестации
администрација,
канцелариски
работи,
(220) 11/04/2018
ширење на рекламни текстови на производ(и) (210) TM 2018/318
од

областа на културното наследство,
(442) 31/10/2018
артефакти, фолкпор, сувенири, туризам, (731) Акционерско друштво за поштенски
екологија, ширење на рекпамни огласи, сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
проспекти, печатени примероци/, изнајмување државна сопственост Скопје
рекпамен материјал, изнајмување рекпамен бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, MK
простор, информативни агенции, услуги за (540)
дизајн на страници, за рекламни цели,
надворешно
рекламирање,
односи
со
јавноста, организирање на бизнис настани за
(591) жолта црвена и црна
комерцијални и рекламни цели производ(и) од
(531) 22.01.15;26.04.18
областа
на
културното
наследство,
(551) индивидуална
артефакти, фолкпор, сувенири, туризам,
(510, 511)
екологија, аутсорсинг услуги [поддршка на
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
бизниси], бизнис (помош во водењето биснис),
бизнис информации, бизнис испитување,
(210) TM 2018/319
(220) 11/04/2018
бизнис истражување, бизнис консултирање
(442) 31/10/2018
(професионално бизнис консултирање) за
Трговски марки
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(731) Акционерско друштво за поштенски
сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, MK
(540)

(591) жолта, црвена и црна
(531) 22.01.15;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(210) TM 2018/320

(220) 11/04/2018

(442) 31/10/2018
(731) Акционерско друштво за поштенски
сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, MK
(540)

(531) 22.01.15;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(220) 11/04/2018

(442) 31/10/2018
(731) Акционерско друштво за поштенски
сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, MK
(540)
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(531) 22.01.15;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(210) TM 2018/323

(220) 11/04/2018

(442) 31/10/2018
(731) Акционерско друштво за поштенски
сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, MK
(540)

(591) жолта, црвена и црна

(210) TM 2018/322

(591) жолта, црвена и црна

(591) жолта, црвена и црна
(531) 22.01.15;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(210) TM 2018/324

(220) 11/04/2018

(442) 31/10/2018
(731) Акционерско друштво за поштенски
сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, MK
Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(740) Срна Илова

(540)

бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје
(540)

(591) зелена
(531) 05.03.04;27.05.01
(591) жолта, црвена и црна
(531) 22.01.15;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/527

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(210) TM 2018/325

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 11/04/2018

(442) 31/10/2018
(731) Акционерско друштво за поштенски
сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје

(220) 07/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) ДУНА ДОО Скопје
бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје, MK
(740) Срна Илова
бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје
(540)

бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, MK
(540)

(591) сина
(531) 25.01.00;26.02.08;26.13.25;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутерски

софтвер,

снимен

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]
(210) TM 2018/529

(220) 07/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) NBA Properties, Inc.
(591) жолта, црвена и црна
(531) 22.01.15;26.04.18

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

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

(210) TM 2018/526

(540)

(220) 07/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) ДУНА ДОО Скопје
бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје, MK

Трговски марки
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

уметнички
статуетки

дела
од

од

благородни

благородни

метали;

метали,

накит;

благородни метали
(210) TM 2018/587

(220) 21/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
(531) 14.07.03;26.01.13;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)

производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат

(210) TM 2018/577

(220) 18/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) Занаетчиски дуќан КООПЕР АРТ -

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

Данче Наумовска Охрид
ул. Гоце Делчев бр. 108, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

Жито Лукс бел
(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер и
црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(591) светло и темно кафена, бела
(531) 26.02.08;27.05.01;27.05.21
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба на

леб
(510, 511)
кл. 14 благородни метали, необработени или
полуобработени; жици од благородни метали; (210) TM 2018/588

(220) 21/06/2018

(442) 31/10/2018
кутии од благородни метали; медали; трофеи;
(731)
Друштво
за
производство
на
розети; сувенири од бакар; уметнички дела од
благородни метали; статуетки од благородни мелнички, пекарски и слаткарски
накит производи, промет на големо и мало и
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
и увоз и извоз со кутии од благородни метали; бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
метали,

медали; трофеи; розети; сувенири од бакар; Скопје, MK
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

Жито Лукс диететски
(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена, окер
и црна
(531) 05.07.02;08.01.06;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
леб

Жито Лукс полубел
(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена, окер
и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(210) TM 2018/590

(220) 21/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, MK

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир (740) Леонид Трпеноски, адвокат
кл. 35 малопродажба и големопродажба на ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)
леб
(210) TM 2018/589

(220) 21/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

Жито Лукс полубел
(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена, окер
и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
леб
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(210) TM 2018/591

(220) 21/06/2018

(540)

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

Жито Лукс ФУРНАЏИСКИ
КЛАСИК
(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива
и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

Жито Лукс ФУРНАЏИСКИ
ИНТЕГРАЛЕН

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
леб

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива

(210) TM 2018/593

и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство на

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и

(510, 511)

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

(220) 21/06/2018

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
кл. 35 малопродажба и големопродажба на Скопје, MK
леб
(210) TM 2018/592

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(220) 21/06/2018

(540)

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

Жито Лукс ФУРНАЏИСКИ
СОМУН

кл. 30

леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
леб

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива
и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/595

(220) 21/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

производи, промет на големо и мало и
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
кл. 35 малопродажба и големопродажба на бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
леб
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
(210) TM 2018/594

(220) 21/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство на

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена, црвена и бела
(531) 08.01.01;09.07.19;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
леб
(210) TM 2018/625

(220) 27/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) „ГАТЕКС“ дооел Прилеп

Жито Лукс ФУРНАЏИСКИ со
СУСАМ

ул. Тале Христов бр. 8, Прилеп, MK
(540)

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива
и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно сина, бела
(531) 26.01.18;26.05.09;26.05.22
(551) индивидуална
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(210) TM 2018/631

(510, 511)
кл. 24

текстил и текстилни производи

(220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

кл. 25
трикотажа; дресови (облека); (731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK
трикотажна облека; маици со краток ракав
(540)
(210) TM 2018/629

(220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK
(540)
(591) жолта, зелена, сина, бела, сива,
црвена, црна, кафена
(531) 05.09.15;19.01.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи
(591) зелена, жолта, бела, црвена, црна
(531) 01.05.12;01.05.23
(551) индивидуална

(220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО

(510, 511)
кл. 29
кл. 35

(210) TM 2018/632

млеко и млечни производи ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK
услуги при продажба на млечни (540)

производи на големо и мало увоз извоз на
стоки
кл. 39
транспорт на стоки (млечни
производи);пакување и складирање стоки
(210) TM 2018/630

(220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK
(540)

(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна, кафена
(531) 06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(591) зелена, жолта, бела, црвена, црна
(531) 05.09.24;08.03.12;25.01.19

(210) TM 2018/633

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2018
(731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK

кл. 29 млечни производи

(220) 28/06/2018

(540)
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(591) жолта, зелена, сина, бела, сива,

(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,

црвена, црна, кафена
(531) 06.01.02;25.01.19

црна, кафена
(531) 06.01.02;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млечни производи

кл. 29 млечни производи

(210) TM 2018/634

(210) TM 2018/636

(220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО

(731) ХИТ 73 ДОО

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK

(540)

(540)

(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,

(591) жолта, зелена, сина, бела, сива,

црна, кафена

црвена, црна, кафена

(531) 01.05.06;03.04.02;06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална

(531) 06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(210) TM 2018/635

(210) TM 2018/637

(220) 28/06/2018

(220) 28/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK

(442) 31/10/2018
(731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK

(540)

(540)
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,
адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела
(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.21
(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна
(531) 08.03.12;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи
(210) TM 2018/638

(220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продукција на програми за телевизиска
продажба;
телевизиско
рекламирање;
бизнис
кл. 38

истражување
емитување телевизиски програми

кл. 41

продукција на радио и телевизиски

програми; ставање на располагање на
телевизиски програми, кои не можат да се

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK

преземат, по пат на услуги на видео записи на
барање; монтажа на видеоленти; продукција

(540)

на шоу програми

(731) ХИТ 73 ДОО

(210) TM 2018/690

(220) 06/07/2018

(442) 31/10/2018
(731) ХЕМОПО ДООЕЛ Скопје
ул. Архимедова 5, Скопје, MK
(740) Владимир Ивановски
ул. Јани Лукровски бр. 8/1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна, кафена
(531) 06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(591) темно сина, светло сина, бела

(210) TM 2018/654

(510, 511)

(220) 29/06/2018

(442) 31/10/2018
(731) Муслија Хирије
ул. Фуштанска бр. 12а, Скопје, MK

(531) 27.05.03
(551) индивидуална
кл. 1
хемиско
кл. 3 детергенти
(210) TM 2018/716

средсто

за

стакло

(220) 13/07/2018
(442) 31/10/2018
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(731) Rotam Agrochem International

ветеринарни

Company Limited

вештачки

апарати

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee
Streеt, Chai Wan, HK

ортопедски производи; хируршки материјали
за
шиење

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

(540)

работи; франшизи, поточно советување и
помош во врска со управување и организација

инструменти,
очи

и

заби;

на комерцијални и бизнис претпријатија,

ROMECTIN

организација и промоција во рамките на
договор за франшиза

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 пестициди, инсектициди, хербициди, (210) TM 2018/719
фунгициди, паразитициди, препарати за
уништување на штетници,
стерилизација на почвата

и

екстремитети,

препарати

(220) 16/07/2018

(442) 31/10/2018
за (731) Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
NL

(210) TM 2018/718

(220) 16/07/2018

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(442) 31/10/2018

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(731) MOBIAK SA
Markou Botsari 96-98, Chania 73136, Crete,
GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

VITRECTO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 ветеринарни препарати
(210) TM 2018/724

(220) 18/07/2018

(442) 31/10/2018
(731) CIECH Sarzyna Spólka Akcyjna

(531) 27.05.04;27.05.12
(551) индивидуална

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, PL
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; (740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
хигиенски производи за медицинска употреба; Пиринска 66, 7500, Прилеп
диететски
супстанции
прилагодени
за (540)
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски

NIKOSAR

смоли; дезинфекциони средства; препарати (551) индивидуална
за
уништување
штетници;
фунгициди, (510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат
хербициди
хортикултурата
кл. 9 апарати за гаснење пожар; aпарати за пољоделството,
заштита
кл. 10

во
и

ѓубрива
препарати
за
пожар шумарството,
хируршки, медицински, забарски и регулирање на растот на билките, адјуванти
како помошни супстанции за средствата за
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заштита на билките, сурфактанти, производи (731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
за
влажнење ул.11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
кл. 5
пестициди, хербициди, фунгициди, (740) Адвокатско друштво Јоанидис
зооциди, производи за третирање на ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
семињата

(540)

(210) TM 2018/732

(220) 20/07/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за лизинг ШПАРКАСЕ
ЛИЗИНГ ДОО Скопје
ул. Македонија 9/11, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела и магента
(531) 26.11.11;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни
работи и работи врзани за недвижен имот

(531) 27.05.07

(210) TM 2018/738

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиска институција
(210) TM 2018/736

(220) 23/07/2018
(442) 31/10/2018

(300) 017899986 15/05/2018 EM
(731) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(220) 23/07/2018

(442) 31/10/2018
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku Osaka-shi,
Osaka 544-8666, JP
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(531) 27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

HONOUR
(551) индивидуална

кл.
3
козметика;козметички
колекции;козметички препарати за нега на

кожа;препарати
за
отстранување
(510, 511)
шминка;препарати за шминка;креми за
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси;
белеење
на
кожата;маски
за
етерични масла; козметика; лосиони за коса;
убавина;сапун;шампони;антиперспиранти;пре
препарати за нега на косата и кожата; креми и
парати за сончање;сјај за усни;купка за
лосиони за телото и лицето; пудра; препарати
тело;дезодоранси за луѓе или за животни
за употреба при бањање и туширање;
деодоранси
(210) TM 2018/739
(220) 24/07/2018
(210) TM 2018/737

(220) 23/07/2018
(442) 31/10/2018
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(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

на хотелско сместување, осигурување за

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

канцеларии,

(540)

осигурување, осигурување на апарати за
комуикација, осигурување на системи против

гаранциски

програми

за

кражби, агенции за осигурување на бродови,
осигурување против загуба на кредит,
осигурување за сопственици на имот,
договори за продолжена гаранција за

(591) зелена, бела, темно сива
(531) 26.04.18;27.05.02

осигурување, осигурување со продолжена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

36

осигурување,

реосигурување,

гаранција, осигурување на давање заеми за
хипотеки, услуги на осигурување поврзани со

стоки во транзит, агенции за осигурување на
здравствено
живот, осигурување на кредитен ризик
од несреќи,
(факторинг),
осигурување
на
имот,
поморско осигурување, осигурување од
финансиски услуги за осигурување на
пожар, брокерство, советување и информации
фондови, осигурување против загуба на
во врска со осигурување, осигурителни
документи, прилагодување на барања за
информации, актуарски услуги, финансиски
неживотно осигурување, посредување за
проценки
(осигурување,
банкарство,
осигурување н превоз, осигурување од
недвижности),
проценка
на
трошоци
одговорност на трето лице, осигурување од
(финансиски проценки), евалуации и проценка
професионална одговорност, осигурување на
на ризик за потреби на осигурување,
ризик од надминување на време и трошоци,
финансиски анализи, финансиски услуги,
осигурителни услуги поврзани со живот,
финансиско
управување,
финансиско
осигурување
поврзано
со
превоз,
советување,
капитални
инвестиции,
осигурување во странска валута (услуги на -),
финансиски
информации,
финансиски
осигурување на полуги/плочки од скапоцени
клиринг,
услуги
на
осигурување
на
метали (услуги на -), осигурување од ризик на
недвижности,
осигурување
на
гаражи,
истек на време и средства, пензиско
осигурување на домот, услуги на осигурување
осигурување
поврзани со имотот, осигурување поврзано со
осигурување
осигурување,

на
живот,
осигурување

лични предмети, обезбедување на лизинг,
(210) TM 2018/741
банкарско осигурување, осигурување на

(220) 23/07/2018

(442) 31/10/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
осигурување
на
хипотеки,
годишно
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
осигурување, осигурување на производи,
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
патничко осигурување, кредитно осигурување,
Скопје, MK
авиациско осигурување, осигурување за
(540)
комбиња,
осигурување
за
хотели,
осигурителни услуги поврзани со моторни
згради,

финансиско

осигурување,

возила, осигурување на кредитен ризик,

Dopezal

обезбедување на фондови, осигурување на (551) индивидуална
бизнис, осигурување на хартии од вредност, (510, 511)
приватно
здравствено
осигурување, кл. 5 фармацевтски производи
осигурување на правни трошоци, осигурување
Трговски марки
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персонал;комерцијални

информации

и

(220) 24/07/2018

советување на потрошувачи - корисници на

(442) 31/10/2018
(731) КУИПУ ДООЕЛ Скопје

услуги;односи со јавност;промоција /продажба
за трети лица/, поддршка при оn-linе продажба

ул. Чедомир Миндеровиќ бр. 31, 1000,
Скопје, MK

за трети лица, организирање на изложби во
комерцијални
и
рекламни
цели,

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

професионална
насока
на
уметнички
активности;објавување рекламни текстови,

(540)

маркетинг истражување, рекламни огласи

(210) TM 2018/745

(ширење на рекламни огласи), проспекти,
печатени примероци/, информативни агенции,

(591) бела, сива, сина, црвена, зелена, жолта
(531) 26.01.19;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)

надворешно рекламирање, организирање на
бизнис настани за комерцијални и рекламни
цели, пребарување податоци во компјутерски
датотеки
за
трети
лица
кл. 39

транспортни услуги; пакување и

скпадирање стока; организирање патувања;
кл. 42 компјутерско програмирање, изработка
услуги на туристички агенции; информации за
на софтвер, советување за компјутерски
туристички
патувања;
организација
на
програми
туристички
аранжмани;
резервации
за
(210) TM 2018/746

(220) 24/07/2018

(442) 31/10/2018
(731) Јане Јосифовски
бул. „Јане Сандански“ бр. 41 4/8 , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

патувања;
патници
(превезување
и
придружување
патници);
разгледувања
културни знаменитости и обиколки [туризам]
кл. 41 образовни услуги, разонода (забава),
спортски и културни активности, забава,
забави (известување и планирање забави),
известување за рекреација, кампови за
летување (услуги на кампови за летување),
рекреација (известување за рекреација);
изложби (организирање изложби) во културни

(531) 26.11.11;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
рекламирање;водење
работењето;управување

или воспитни цели, информирање за
образование, конференции (организирање и
водење
конференции),
(организирање
и
водење

конгреси
конгреси),

на организирање и водење конференции,
со објавување текстови / не се рекпамни/,
работата;канцелариски работи;ажурирање на образование (информирање за образование),
рекламен
материјал;аутсорсинг
услуги образовни услуги, обука (практична обука,

бизниси];барање демонстрирање), организирање и водење
(помош во водењето работилници, семинари (организирање и
информации;бизнис водење
семинари),
симпозиуми
испитување;бизнис
истражување;бизнис (организирање и водење на симпозиуми),
менацмент
на
хотели;ангажирање организирање
саемски
манифестации;
[поддршка

на

спонзорства;бизнис
бизнис);бизнис
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кампови

(услуги

услови

за

на

спортски жетва, машини за разсадување ориз, погонски

рекреирање машини за орање, машини за посипување на

(обезбедување услови за рекреирање), услуги ѓубре,
жетилки
(земјоделски
машини),
на кампови за летување [забава], услуги на косилки, машини за расадување на зеленчик,
клубови [забава или образование]

сејалки (машини), машини за жетва на
зеленчук, машини за полирање ориз, машини

(210) TM 2018/747

за лупење ориз, машини за распрскување,
вршилки (машини за вршење), машини за

(220) 25/07/2018

(442) 31/10/2018
(731) KUBOTA CORPORATION

пакување зеленчук, машини за дезинфекција

47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi,
Naniwa-ku, , Osaka, JP

на земјиште, машини за вадење коров,
машини за сушење на жетва, земјоделски

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

машини и земјоделски алатки, со кои не се
управува рачно, и нивни делови и фитинзи,

(540)

косилки за тревници (машини) и нивни делови
и фитинзи, косилки за тревници со седиште и

KUBOTA
(551) индивидуална

нивни делови и фитинзи, багери (машини за
преместување/транспорт на земја), моторни
возила
за
утоварување,
возила
за

(510, 511)
утоварување, набијачи (машини за набивање
кл. 7 апарати за заварување со моторен стапови и шипки во земја), сврдла за бушење
генератор, бензиски мотор (не за сувоземни земја, стругачи на земја, машини за набивање
возила), дизел мотори (не за сувоземни прагови испод пруга, градежни машини нивни
возила), делови за мотори, мотори со делови и фитинзи, машини и апарати за
внатрешно согорување, не за сувоземни цивилно градење и нивни делови и фитинзи,
возила, и нивни делови и фитинзи, не- машини за утовар-истовар и апарати за нивни
електрични задвижувачи (не за сувоземни делови и фитинзи, лежишта (не за сувоземни
возила) освен воденици и ветерњачи, делови возила), осовини, вратила и шипки (не за
за
не-електрични
задвижувачи,
освен сувоземни возила), осовини за машини,
воденици и ветерњачи, хидраулични агрегати, коленести вратила, спојки за осовини или
генератори за мотори, стартери за мотори и конектори (не за сувоземни возила),
машини, AC мотори и DC мотори (не се редуктори на запчест преносник (не за
вклучени оние за сувоземни возила но се сувоземни возила), менувачи на брзина (не за
вклучени делови за било кој AC мотори или сувоземни возила), затезачи (на врски), не за
DC мотори), AC генератори (алтернатори) и сувоземни возила, брегасти осовини (не за
нивни делови и фитинзи, DC генератори и сувоземни возила), запчести тркалца и
нивни делови и фитинзи, пумпи за гориво за запчаници (не за сувоземни возила), каиши за
мотори за сувоземни возила, пумпи за уље за пренос на енергија (не за сувоземни возила),
мотори за сувоземни возила, спојници од пренесувачи на енергија и изменување (не за
метал за мотори, спојници за мотори кои не се сувоземн возила), федери (не за сувоземни
од метал, разладни вентилатори за мотори, возила), ублажувачи на удари (не за
мотокултиваторски трактори за употреба во сувоземни возила), кочници, елементи за
земјоделство, комбајни за жетва, машини за машини (не за сувоземни возила), вентили (не
косење и врзување на снопови, машини за за сувоземни возила), свекички за мотори со
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внатрешно согорување, ремени за динамо кл. 7

апарати за заварување со моторен

машини, ремени за мотори и машини, глави на генератор, бензиски мотор (не за сувоземни
цилиндри за мотори, клипови за цилиндри, возила), дизел мотори (не за сувоземни
филтери за уље за мотори и машини, филтери возила), делови за мотори, мотори со
за воздух за мотори и машини, пречистувачи внатрешно согорување, не за сувоземни
на воздух за мотори и машини, преносни возила, и нивни делови и фитинзи, неланци,
освен
за
сувоземни
возила, електрични задвижувачи (не за сувоземни
компоненти за пренос на енергија, освен за возила) освен воденици и ветерњачи, делови
сувоземна возила, трансмисиони ленти за за

не-електрични

задвижувачи,

освен

транспорт / преносници (машини) за машини, воденици и ветерњачи, хидраулични агрегати,
гусеници за земјоделски машини, градежни генератори за мотори, стартери за мотори и
машини и машини за цивилно градење, машини, AC мотори и DC мотори (не се
шепасти делови за машини за расадување вклучени оние за сувоземни возила но се
ориз, шапести делови за машини за вклучени делови за било кој AC мотори или
обработување на земја, елементи за машини DC мотори), AC генератори (алтернатори) и
(не за сувоземни возила), пумпи, пумпи за нивни делови и фитинзи, DC генератори и
вода, пумпи за дренажа, машини за дување, нивни делови и фитинзи, пумпи за гориво за
меови, кондензатори на воздух, пумпи за мотори за сувоземни возила, пумпи за уље за
разладување на машини, машини за мотори за сувоземни возила, спојници од
набивање отпад, машини за сечење на метал за мотори, спојници за мотори кои не се
градинарски отпад, сечива за машини кои од метал, разладни вентилатори за мотори,
набиваат отпад, мелнички ваљаци од мотокултиваторски трактори за употреба во
обложени челици.

земјоделство, комбајни за жетва, машини за
(220) 25/07/2018

косење и врзување на снопови, машини за
жетва, машини за разсадување ориз, погонски

(442) 31/10/2018
(731) KUBOTA CORPORATION

машини за орање, машини за посипување на
ѓубре,
жетилки
(земјоделски
машини),

47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi,
Naniwa-ku, , Osaka, JP

косилки, машини за расадување на зеленчик,
сејалки (машини), машини за жетва на

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

зеленчук, машини за полирање ориз, машини

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

за лупење ориз, машини за распрскување,
вршилки (машини за вршење), машини за

(210) TM 2018/748

пакување зеленчук, машини за дезинфекција
на земјиште, машини за вадење коров,
машини за сушење на жетва, земјоделски
машини и земјоделски алатки, со кои не се
управува рачно, и нивни делови и фитинзи,
косилки за тревници (машини) и нивни делови
и фитинзи, косилки за тревници со седиште и
(591) црна, бела, сива, шампањ-сива
(531) 26.01.18;27.05.12

нивни делови и фитинзи, багери (машини за
преместување/транспорт на земја), моторни

(551) индивидуална
(510, 511)

возила
за
утоварување,
возила
за
утоварување, набијачи (машини за набивање
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стапови и шипки во земја), сврдла за бушење набивање отпад, машини за сечење на
земја, стругачи на земја, машини за набивање градинарски отпад, сечива за машини кои
прагови испод пруга, градежни машини нивни набиваат отпад,
делови и фитинзи, машини и апарати за обложени челици.
цивилно градење и нивни делови и фитинзи,
машини за утовар-истовар и апарати за нивни (210) TM 2018/752

мелнички

ваљаци

од

(220) 27/07/2018

делови и фитинзи, лежишта (не за сувоземни
(442) 31/10/2018
возила), осовини, вратила и шипки (не за (731) MATTEL, INC.,
сувоземни возила), осовини за машини, 333 Continental Boulevard, El Segundo,
коленести вратила, спојки за осовини или California 90245, US
конектори (не за сувоземни возила), (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
редуктори на запчест преносник (не за ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
сувоземни возила), менувачи на брзина (не за (540)
сувоземни возила), затезачи (на врски), не за
сувоземни возила, брегасти осовини (не за
сувоземни

возила),

запчести

тркалца

и

HOT WHEELS

запчаници (не за сувоземни возила), каиши за (551) индивидуална
пренос на енергија (не за сувоземни возила), (510, 511)
сапуни; парфимерија; козметика;
пренесувачи на енергија и изменување (не за кл. 3
сувоземн возила), федери (не за сувоземни лосиони за коса; средства за чистење заби;
возила), ублажувачи на удари (не за паста за заби; колонски води; лосиони за тело;
сувоземни возила), кочници, елементи за лосиони за сончање; лосиони за тело во спреј;
за
коса;
детергенти;
влажни
машини (не за сувоземни возила), вентили (не гелови
за сувоземни возила), свекички за мотори со марамчиња; пенести купки; купки за туширање
внатрешно согорување, ремени за динамо во вид на топчиња; 1а1к/пудра за тело;
машини, ремени за мотори и машини, глави на дезедоранси; масло за тело; балсам за усни;
цилиндри за мотори, клипови за цилиндри, гелови за туширање; лакови за нокти; купки за
филтери за уље за мотори и машини, филтери тело за туширање; препарати за дезифенкција
за воздух за мотори и машини, пречистувачи на раце(немедицински); течност за плакнење
на воздух за мотори и машини, преносни уста; есенцијални масла; спреј за коса;
стапчиња;
освежувачи
за
ланци,
освен
за
сувоземни
возила, миризливи
компоненти за пренос на енергија, освен за простории
сувоземна возила, трансмисиони ленти за кл. 12 велосипеди; авто опрема; количка;
транспорт / преносници (машини) за машини, количка за бебе; седишта за автомобил;
гусеници за земјоделски машини, градежни скутери; трицикл; корпи за велосипеди; ѕвонче
машини и машини за цивилно градење, за велосипед; багажник за возила; носилки за
шепасти делови за машини за расадување бебиња; тапацири за возила;потпирачи за
ориз, шапести делови за машини за глава на седишта на воизла; ролетни
обработување на земја, елементи за машини прилагодени за автомобили; браници; кануа;
(не за сувоземни возила), пумпи, пумпи за држачи за вода за автомобили; бандажи за
вода, пумпи за дренажа, машини за дување, возила; навлаки за возила; чамец на
меови, кондензатори на воздух, пумпи за надувување; гуми; количка на едно тркало;
разладување на машини, машини за мотоцикли
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кл. 18

чадори; рачна торба; багаж; торби; за лонци;ленени подметки за чаши;завеси за

паричници; ранци; чанта; цегери; торби кои се туширање
носат околу половината; торби за пазарење; кл. 30 бонбони; гуми за џваќање; пуканки;
актовки; кутии за клучеви; костим за капење; чоколада;
немедицински
кондиторски
торби за плажа; спортски троби; џебни производи; сладолед; кафе; чај; украси за
паричници; футроли за кармин; футроли за торти што се јадат; житарици за појадок;
кредитни картици; носилки за пренесување колачиња; макарони; печива; леб; крекери;
домашни миленичиња; куфер; несесери што колачи; лижавчиња; меки овошни бонбони;
се продаваат празни; носилки за пренесување зачини;

пити;

смрзнати

кондиторски

деца;
кл. 20

помошни
стапови
за
одење производи
мебел; огледала; рамки за слики;
пластични приврзоци за клучеви; перници; (210) TM 2018/753

(220) 27/07/2018

вреќи за спиење; перничиња; столици за

(442) 31/10/2018

лулање; лулки за бебиња; креветчиња за (731) MATTEL, INC.,
бебиња; пластични украси за храна; маси; 333 Continental Boulevard, El Segundo,
столови; работни столови; огради за бебиња; California 90245, US
дубачиња за бебиња; сандаци за играчки; (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
рамки за кревет; декоративни вртешки ; ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
столови за излет; воздушни душеци што не се (540)
користат за медицинска употреба; вреќи за
спиење
кл. 21 четки; четки за заби; конец за заби;
стакларија;

кутии

за

храна;

украси

од

(531) 27.05.24
порцелан; плитки чинии; чаши; длабоки чинии;
(551) индивидуална
шолји; бокали; тенџериња и лонци за готвење;
(510, 511)
прибор за мешање; корпи за отпадоци; сламки
кл. 3 сапуни;парфимерија;козметика;лосиони
за пиење; чешели; сунѓери; кујнски прибор;
за коса;средства за чистење заби;паста за
садови со топлотна изолација за чување
заби;колонски води;лосиони за тело;лосиони
храна или пијалоци; дозери за течен сапун;
за сончање;лосиони за тело во спреј;гелови за
калапи за кекси; бокали за вода; калапи за
коса;детергенти;влажни марамчиња;пенести
торти; сад за мраз; кошнички за излети; кутии
купки;купки за туширање во вид на
за марамчиња; кади за деца; нокшир за деца;
топчиња;1а1к/пудра
за
канти за ѓубре; држачи за четки за заби;
тело;дезедоранси;масло за тело;балсам за
држачи за сапун; чутура; четки за коса;
усни;гелови
за
туширање;лакови
за
сунѓери за туширање; скари; кофи за мраз;
нокти;купки за тело за туширање;препарати за
термофори
дезифенкција на раце(немедицински);течност
кл. 24 постелнина;чаршафи за маса што не се
за плакнење уста;есенцијални масла;спреј за
од хартија;завеси;крпи;крпи за капење;знаме
коса;миризливи стапчиња;освежувачи
за
од текстил;јоргани;прекривки;ќебе;пластични
простории
подметки за маса;подметки за маса од
кл. 8 прибор за на маса, особено, ножеви,
винила;декоративни перници;ракавици за
виљушки и лажици; грицкалки за нокти;
миење;чаршафи;одбојници
за
детски
тримери за коса; прибор за јадење; бричеви;
креветчиња;авганистански прекривки;држачи
џепни ножеви; рачни алати и апарати (за
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рачно

управување); ножеви за нуркање,
држачи за ножеви за нуркање, шило; прибор (210) TM 2018/754

(220) 27/07/2018

за бричење; сетови за педикир; виткач за
(442) 31/10/2018
трепки; сетови за маникир; лопати; ножици; (731) GULLANE (THOMAS) LIMITED
пинцети; турпија за нокти; неелектричен Maple House, 149 Tottenham Court Road,
London, W1T 7NF, GB
шрафцигер
кл. 10 шишиња за бебиња; цуцли за шишиња (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
за бебиња; уред за мерење влага на креветот; ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
цуцли за бебиња; чепкалки за уши; пумпи за (540)
доилки; медицински шприцеви;
аспиратори;
термометри
за

назални
бебиња

кл.
12
велосипеди;авто
опрема;вагони;количка за бебе;седишта за
автомобил;скутери;трицикл;корпи
за
велосипеди;ѕвонче за велосипед;багажник за (531) 01.15.11;27.05.07
возила;колевка
за
бебе;ѕвонче
за (551) индивидуална
велосипед;багажник
за
возила;ролетни (510, 511)
прилагодени
автомобили;браници;кануа;кануа;држачи
вода
за
автомобили;бандажи

сапуни; парфимерија; козметика;
за кл. 3
за лосиони за коса; средства за чистење заби;

за паста за заби; колонски води; лосиони за тело;
возила;навлаки
за
возила;чамец
на лосиони за сончање; лосиони за тело во спреј;
за
коса;
детергенти;
влажни
надувување;гуми;количка
на
едно гелови
марамчиња; пенести купки; купки за туширање
тркало;мотоцикли
кл.
18
чадори;рачна во вид на топчиња; talk/пудра за тело;
дезедоранси; масло за тело; балсам за усни;
гери;торби
кои
се
носат
околу гелови за туширање; лакови за нокти; купки за
половината;торби за пазарење;актовки;кутии тело за туширање; препарати за дезифенкција
за клучеви;костим за капење;торби за на раце (немедицински); течност за плакнење
плажа;спортски
троби;џебни уста; есенцијални масла; спреј за коса;
торба;багаж;торби;паричници;ранци;чанта;це

паричници;футроли за кармин;футроли за миризливи
кредитни картици;носилки за пренесување простории

стапчиња;

освежувачи

за

домашни миленичиња;куфер;несесери што се кл. 12 велосипеди; авто опрема; количка;
продаваат празни;носилки за пренесување количка за бебе; седишта за автомобил;
одење скутери; трицикл; корпи за велосипеди; ѕвонче
кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што не за велосипед; багажник за возила; носилки за
се од хартија; завеси; крпи; крпи за капење; бебиња; тапацири за возила;потпирачи за
знаме од текстил; јоргани; прекривки; ќебе; глава на седишта на воизла; ролетни
пластични подметки за маса; подметки за прилагодени за автомобили; браници; кануа;
деца;помошни

стапови

за

маса од винила; декоративни перници ; држачи за вода за автомобили; бандажи за
ракавици за миење; чаршафи; одбојници за возила; навлаки за возила; чамец на
детски креветчиња; авганистански прекривки; надувување; гуми; количка на едно тркало;
држачи за лонци; ленени подметки за чаши; мотоцикли
кл. 18 чадори; рачна торба; багаж; торби;
завеси за туширање
Трговски марки
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паричници; ранци; чанта; цегери; торби кои се завеси
носат околу половината; торби за пазарење; кл. 30

за

туширање

бонбони; гуми за џваќање; пуканки;

актовки; кутии за клучеви; костим за капење; чоколада;
немедицински
кондиторски
торби за плажа; спортски троби; џебни производи; сладолед; кафе; чај; украси за
паричници; футроли за кармин; футроли за торти што се јадат; житарици за појадок;
кредитни картици; носилки за пренесување колачиња; макарони; печива; леб; крекери;
домашни миленичиња; куфер; несесери што колачи; лижавчиња; меки овошни бонбони;
се продаваат празни; носилки за пренесување зачини;
пити;
смрзнати
кондиторски
деца;

помошни

стапови

за

одење производи

кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики;
пластични приврзоци за клучеви; перници; (210) TM 2018/755

(220) 27/07/2018

вреќи за спиење; перничиња; столици за
(442) 31/10/2018
лулање; лулки за бебиња; креветчиња за (731) The Procter & Gamble Company
бебиња; пластични украси за храна; маси; One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio
столови; работни столови; огради за бебиња; 45202, US
дубачиња за бебиња; сандаци за играчки; (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
рамки за кревет; декоративни вртешки ; ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
столови за излет; воздушни душеци што не се (540)
користат за медицинска употреба; вреќи за
спиење
кл. 21 четки; четки за заби; конец за заби;
стакларија; кутии за храна; украси од
порцелан; плитки чинии; чаши; длабоки чинии;
шолји; бокали; тенџериња и лонци за готвење;
прибор за мешање; корпи за отпадоци; сламки
за пиење; чешели; сунѓери; кујнски прибор;
садови со топлотна изолација за чување (591) сина, светло си на, зелена, жолта бела
храна или пијалоци; дозери за течен сапун; (531) 02.09.01;25.01.19;27.05.04
калапи за кекси; бокали за вода; калапи за (551) индивидуална
торти; сад за мраз; кошнички за излети; кутии (510, 511)
пелени и/или гаќи за еднократна
за марамчиња; кади за деца; нокшир за деца; кл. 5
канти за ѓубре; држачи за четки за заби; употреба
држачи за сапун; чутура; четки за коса; целулоза

направени

од

хартија

и/или

сунѓери за туширање; скари; кофи за мраз;
(210) TM 2018/756
(220) 27/07/2018
термофори
(442) 31/10/2018
кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што не
се од хартија; завеси; крпи; крпи за капење; (731) Анастасовски Димитар
знаме од текстил; јоргани; прекривки; ќебе; ул. Коста Новаковиќ бр. 14/1-63, Скопје, MK
пластични подметки за маса; подметки за (540)
маса од винила; декоративни перници ;
ракавици за миење; чаршафи; одбојници за
детски креветчиња; авганистански прекривки;
држачи за лонци; ленени подметки за чаши;
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(591) темно црвена, црвена, сива

(731) Huntsman International LLC

(531) 24.17.02;26.11.11;27.05.11

10003 Woodloch Forest Drive, The

(551) индивидуална
(510, 511)

Woodlands, TX 77380, US

кл. 35 агенции за вработување

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2018/757

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(220) 30/07/2018

(442) 31/10/2018
(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4, Куманово, MK
(540)

HUNTSMAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии, полиуретани, полимери и
пре-полимери
кои
се
користат
во
индустријата,

производство,

наука

и

фотографија;
хемикалии,
полиуретани,
полимери и пре-полимери за употреба во
земјоделството,
градинарството
и
шумарството;
непреработени
вештачки
смоли, непреработена пластика; субстанци за
штавење; лепила за употреба во индустријата
(531) 25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

и производството; спојувачи за употреба во
индустријата;
индустријата;

лепаци за употреба во
непреработени
синтетички

кл. 29
подготвени производи од месо смоли;
површинско-активни
агенти
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо кл. 2
бои, политури, лакови; емајли
со месни преработки
(политури); заштитници од 'рѓа и скапување на
дрво;
(210) TM 2018/765

бои;

нагризувачи;

непреработени

(220) 30/07/2018

природни смоли; метали во форма на фолија

(442) 31/10/2018
(731) Deva Holding A.Ş.

и прашкаста форма за употреба при боење,
декорирање, печатење и уметност; пигменти;

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

бои (материјали што се користат како бои);
обојувачи

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл.
17
полу-обработени
производи;полу-обработени

пластични
синтетички

смоли;пластика во пресувана форма (полу-

Demoxif
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/776

(220) 01/08/2018
(442) 31/10/2018

Трговски марки

преработена) за употреба во производстсво
на производи;материјали за пакување,
затнување
и
изолација;електрични,
изолациони, термално изолациони и звучно
изолациони материјали и пластика, за
производтсво на делови во форма на листови,
коцки

и

прачки;свитливи

неметални;полу-обработени

цевки,

материјали

и
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производи базирани на смола за обложување, (531) 26.04.18;26.11.01;27.05.11
полнење, спојување, лепење, завршување, (551) индивидуална
репарирање, инсталирање, составување и (510, 511)
изолирање, гореспоменатите производи исто кл. 3 производи за белење и други супстанции
за користење во врска со камења вклучувајќи што се користат при перење;производи за
мермер и гранит;синтетички смоли кои се чистење, полирање, триење и абразивни
користат во производство и завршување на средства;сапуни;парфимерија, есенцијални
мермер и гранит;елестични пасти за полнење, масла, козметички производи, лосиони за
спојување,

лепење,

завршување, коса;средства за чистење на забите

репарирање, инсталирање, составување и
изолирање
на
материјали
и (210) TM 2018/778
производи;средства
потполнување;материјали

(220) 01/08/2018

за
(442) 31/10/2018
лепење, (731) Unilever N.V.
обложување и полнење на база на епоксидни Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL
смоли;јаглеродни
наноцевки,
имено, (740) Друштво за застапување од областа на
за

завршени јаглеродни наноцевки во форма на индустриската сопственост ЖИВКО
подлошки, листови, ленти, и предива за МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
употреба во воздухо-космички, одбрамбени, ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
морнарички, авијациски, медицински направи, (540)
автомобилски,
енергетски,
за
телесна
заштита,
електроника
за
потрошувачка, и производи за

широка
широка

потрошувачка
(210) TM 2018/777

(220) 01/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL
индустриската сопственост ЖИВКО

(591) бела и сите нијанси на зелена и сива
боја

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

(531) 26.04.18;26.11.01;27.05.11
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 производи за белење и други супстанции

(740) Друштво за застапување од областа на

што се користат при перење;производи за
чистење, полирање, триење и абразивни
средства;сапуни;парфимерија, есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за
коса;средства за чистење на забите
(210) TM 2018/779
(591) бела и сите нијанси на зелена и сива

(220) 03/08/2018
(442) 31/10/2018

боја
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(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA

процесори за дигитален сигнал; директни

(trading as SEIKO HOLDINGS

дигитални синтисајзери; слушалки за во уво;

CORPORATION)
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

електронски картички за пристап; електронски
идентификациски
картички;
електронски

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

етикети,
електронски
налепници
и
електронски тагови за идентификација и

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

безбедносни цели; електронски билети;
електронски стегачи за рачен зглоб; слушалки

(540)

за на глава; електроника со висока моќност,

LORUS
(551) индивидуална

имено засилувачи на радиофреквенции (RF),
високи странични прекинувачи и сензори за
батерии;
микроплочи;
микрокомпјутери;
мобилни телефони; уреди на кои што е

(510, 511)

овозможена технологијата на блиско теренска
кл. 9 паметни часовници; паметни телефони комуникација
(NFC);
транзистори
за
во форма на часовници
радиофреквенции; кориснички интерфејси за
(220) 03/08/2018

електронски уреди; безжични комуникациски
уреди
за
снимање,
организирање,

(442) 31/10/2018
(731) Qualcomm Incorporated

пренесување, примање, манипулирање и
преглед на глас, текст, податоци, слика и

5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121,
US

аудио датотеки; компјутерски хардвер,
софтвер и фирмвер, централни процесни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

единици (CPU), полупроводници, интегрирани

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кола,
микроконтролери
и
компјутерски
хардвер; компјутерски софтвер; централни

(210) TM 2018/780

QUALCOMM
(551) индивидуална
(510, 511)

процесни единици (CPU); интегрирани кола;
микропроцесори;
микроконтролери;
полупроводници; модеми; сензори; полначи
за батерии; акцелерометри; процесори за

апликации; акцелератори за компјутерски
кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски
хардвер; струјни табли; склопови за струјни
софтвер; централни процесорски единици
табли; кола за конверзија на податоци; уреди
(CPU); интегрирани кола; микропроцесори;
за складирање податоци, имено транспондер
микроконтролери; полупроводници; модеми;
чипови и тагови и пакети картички кои го
сензори; полначи за батерии; акцелерометри;
содржат истото; развојни табли, евалуациски
процесори за апликации; акцелератори за
табли и референтни дизајн комплети за
компјутерски хардвер; струјни табли; склопови
полупроводници,
сензори
и
софтвер;
за струјни табли; кола за конверзија на
контролори на дигитални сигнали; процесори
податоци; уреди за складирање податоци,
за дигитален сигнал; директни дигитални
имено транспондер чипови и тагови и пакети
синтисајзери; слушалки за во уво; електронски
картички кои го содржат истото; развојни
картички
за
пристап;
електронски
табли, евалуациски табли и референтни
идентификациски
картички;
електронски
дизајн комплети за полупроводници, сензори
етикети,
електронски
налепници
и
и софтвер; контролори на дигитални сигнали;
Трговски марки
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електронски тагови за идентификација и уреди;
безбедносни

цели;

електронски

компјутерски

билети; овозможување

електронски стегачи за рачен зглоб; слушалки системите,
за на глава; електроника со висока моќност, безбедност

на

софтвер

функционалноста

за
на

апаратите и опремата за
и тестирање; компјутерски

имено засилувачи на радиофреквенции (RF), софтвер
за
овозможување
на
високи странични прекинувачи и сензори за функционалноста на сензорите за употреба во
батерии;
микроплочи;
микрокомпјутери; автомобилските,
потрошувачките,
мобилни телефони; уреди на кои што е индустриските и медицинските апликации;
овозможена технологијата на блиско теренска компјутерски софтвер

за управување со

комуникација
(NFC);
транзистори
за компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за
радиофреквенции; кориснички интерфејси за следење; компјутерски софтвер, хардвер и
електронски уреди; безжични комуникациски чипсетови
за
уреди
за
снимање,
организирање, комуникациски

употреба
апарати,

со
безжични
потрошувачки

пренесување, примање, манипулирање и електронски уреди, паметни телефони,
преглед на глас, текст, податоци, слика и дигитални камери, IP камери, дронови,
аудио

датотеки;

компјутерски

хардвер, беспилотни

летала

(UAVS)

и

мобилни

софтвер и фирмвер, централни процесни компјутери погодни за носење; компјутерски
единици (CPU), полупроводници, интегрирани периферни уреди за обработка на дигитални
кола, микроконтролери, и анализа и трага, сигнали, за обработка на податоци за
сите за употреба во развојот на самостојни позадина и информации за компјутерски
софтверски програми што се користат во оперативни
уреди како мрежни прекинувачи, модули за корисничка

системи,
активност

за
и

следење
локација,

на
за

контрола на моторот, КЕТ-скен машини, овозможување на активирање на говор и
контролори за индустриска автоматизација, допир и за откривање на сетилни знаци и
авионика и безжични телефони; развојни лансирање апликации кои одговараат на
алатки базирани на компјутерски хардвер и специфични сетилни знаци и компјутерски
компјутерски софтвер, имено, компилатори, софтвер, хардвер и чипсетови за употреба со
отстранувачи
на
грешки
(дебагери), овие производи; компјутерски софтвер,
интегрирани развојни средини, контрола на хардвер и чипсетови за стримување музика и
работа, анализа на настан и трага, сите за за синхронизирање на аудио звучници во
употреба во развојот на самостојните уреди
за
потрошувачка
електроника;
софтверски програми што се користат во компјутерски софтвер, имено компилатори,
индустриските,
автомобилските

потрошувачките
и поврзувачи, помошен софтвер за поддршка во
апликации; компјутерски развојот на самостојни програми, и софтвер за

хардвер
и
компјутерски
софтвер
за помагање
во
развојот
на
објектно
пренесување, складирање, конвертирање и ориентирани софтверски апликации, како што
прикажување на податоци за медицински се

системите

за

бази

на

податоци;

уреди (помагала); компјутерски хардвер и компјутерски софтвер, имено оперативни
софтвер
за
креирање,
програмирање, системи, пакети за поддршка на платформа
контрола, кодирање, скенирање, читање и (BSPS), софтвер за технологијата на
толкување на RFID и NFC чипови и тагови; виртуелизација, софтвер за хипервизор,
компјутерски софтвер за полнење паметни вграден софтвер, софтвер за апликациски
телефони, таблети и мобилни електронски програмски интерфејс (API), софтверски
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библиотеки кои се користат за создавање на за играње, џебни компјутерски уреди, и
друг

компјутерски

софтвер;

апликации
за
потрошувачките,

софтвер

за паметни телефони; апарати за снимање,

автомобилските, пренос или репродукција на звук или слики;
здрвствените, магнетни носачи на податоци; дискови за

медицинските, воздухо-космичките, воените, снимање; компјутерски уреди за мрежен
целуларните и мобилните комуникациски, интерфејс; електронски, електротехнички и
вмрежувачки, за контрола на моторот, за електромагнетни
паметна енергија, и индустриските апликации, обработка
на

модули;
податоци;

опрема
апарати

за
за

протоколни стекови (апстрактни податочни складирање на податоци; интерфејси за
типови), софтвер за конфигурација, и софтвер компјутери; паметни картички; интегрирани
за оптимизација; софтвер за филтрирање на кола за паметни картички; RFID чипови и
содржини, имено, компјутерски софтвер за тагови; компјутерски хардвер и софтвер за
контролирање на содржината која е достапна креирање, програмирање, контролирање,
за корисникот; софтвер за контролна рамнина; кодирање, скенирање, читање и толкување на
софтвер за податочна рамнина; апарати за RFID чипови и тагови; безконтактни паметни
обработка

на

податоци

и

софтвер

за картички;

паметни

картички

со

двоен

овозможување, контролирање, управување и интерфејс; интегрирани кола со двоен
следење на сите аспекти на системот за интерфејс кои овозможуваат врска помеѓу
плаќање и/или пристап без употреба на безконтактните картички и контактните
хартија,
со
употреба
на
RFID картички; пишувачи и читачи за безжичен
(радиофреквенциска иденцификација) и/или пренос до и од транспондер чиповите;
NFC
(блиско
теренска
комуникација) електронски апарати за пишување и читање
технологија, вклучувајќи и овозможување на на безжичен пренос до и од транспондер
корисниците да ги надополнат своите чиповите; компјутерски програми за контрола
платежни сметки од далечина; софтвер за на пренос на податоци до и читање на
длабока инспекција на мрежни пакети со податоци од транспондер чиповите; машини
податоци; компјутерски софтвер кој може да за обработка на податоци за одредување на
се преземе за развој на компјутерски хардвер цена
користејќи
транспондер
чипови;
и софтвер за чипсетови за безжични уреди; кодирани паметни картички; компјутерски
софтвер за безбедност на потфати (дејства) хардвер, софтвер и периферни уреди кои се
за употреба гејтвеј (порти) и други мрежни користат за целите на контрола на пристап и
уреди за да се обезбеди мрежна безбедност; автентикација; уреди за следење на активност
софтвер за огнен ѕид; интегриран софтвер за погодни за носење; компјутерски периферни
мрежно поврзување, безбедност и соработка; уреди погодни за носење; паметни телефони;
софтвер за безбедност на интернет; софтвер телекомуникациски апарати погодни за
за откривање и спречување на упад; софтвер носење; мулти-кор процесори (процесори со
за

балансирање

на

оптоварување; повеќе

јадра);

интегрирани

кола

за

оперативен софтвер за VPN (виртуелна специфични апликации (ASICs); интегрирани
приватна
мрежа);
интегрирани
кола, кола вградени со софтвер; сигнални
компјутерски хардвер и софтвер за обработка процесори; дигитални сигнални процесори
на сигнали во безжични комуникациски (DSPs); векторски процесори; векторски
апарати, уреди за потрошувачка електроника, сигнални
преносливи медиумски уреди, мобилни уреди процесори;
Трговски марки
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користат во мрежна и телекомуникациска автомобилските, потрошувачките, воздухоопрема;

хардверски

акцелератори

за космичките,

воените,

целуларните

и

специфични
апликации;
безжични мобилните комуникациски, врежувачки, за
основнопојасни (baseband) процесори; базни контрола на моторот, за паметна енергија, и
станици на чип, имено безжични базни индустриските апликации; полупроводници и
станици на чип; интегрирани кола, имено софтвер за употреба во здравствените и
чипови на системска основа и системи на чип медицинските апликации; полупроводници,
(SOC);
мулти-кор
микроконтролери сензори и софтвер за употреба во безжично
(микроконтролери

со

повеќе

јадра); поврзување, управување со батерии, паметна

полупроводнички чип сетови составени мрежа, паметни мерни апликации, моторни
главно од полупроводнички чипови; модули на единици за контрола (ECUs) и системи за
интегрирани
кола
во
форма
на следење на притисокот во гумите (TPMS);
полупроводнички пакети и пакување, имено микроконтролери, фирмвер, сензори, и
редистрибуирано
системи-во-пакет

чип-пакување (RCP) и радиофреквенциски (RF) и аналогни струјни
(SiP);
електрични уреди за употреба со енергетски ефикасни

транзистори за радио фреквенција (RF); безжични полначи; печатени струјни табли
полупроводници
за радио фреквенција; имено евалуациски табли и референтни
сензори, имено, инерцијални сензори, сензори дизајн комплети кои се состојат од софтвер за
за притисок, магнетни сензори, сензори за полупроводници,
сензори
и
софтвер;
допир, сите за употреба во автомобилски, полупроводници и софтвер за употреба во
потрошувачки и индустриски апликации; преносни медицински уреди, уреди за
сензори за близина; радарски сензори; дијагностицирање и следење на пациентот,
капацитивни сензори; сензори за забрзување; уреди за терапија и уреди за медицинско
жиро сензори; сензори за компјутерски снимање; компјутерски апликациски софтвер,
интерфејси кои содржат софтвер, фирмвер и имено, компјутерски софтвер за употреба во
чипови за електронски интегрирани кола; апликации за
сензорски системи кои се состојат од сензори, видео, аудио

мултимедијални, графички
и нумерички интезивни

компјутерски
софтвер,
микропроцесори, пресметки; софтвер за префрлување на
микроконтролери и логички или безжични компјутерска
мрежа;
компјутерски
протоколи

за

овозможување

на конвергентен мрежен софтвер; компјутерски

функционалност на сензорите за употреба во софтвер за мрежна соработка; софтвер за
автомобилски, потрошувачки и индустриски квалитет на услуга; софтвер за пристап до
апликации; електронски тест инструменти за мрежа; умрежувачки софтвер за работа на
развивање и тестирање на системи базирани чипсетови;
умрежувачки
софтвер
за
на
микропроцесор;
полупроводнички обработка
на
содржини;
мемории;
полупроводнички
уреди, софтвер, имено, фирмвер,

компјутерски
апликации и

микроконтролери, интегрирани кола, струјни развојни алатки, за употреба во обработка на
табли, чипсетови, сите за управување со мрежни содржини; софтвер за спречување на
оперативната фреквенција, напон и струја, неуспех; софтвер за инспекција на мрежни
оптимизација на статична и динамична струја, пакети со податоци (stateful packet inspection управување со струја, оптимизација на струја SPI); софтвер за инспекција на податоци
или намалување на струја; полупроводници, пратени преку мрежа од апликација (stateful
сензори и софтвер за употреба во application inspection); софтвер за безбедност
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на потфати (дејства); софтвер за безжичен компјутерските

системи;

обезбедување

радио контролер; софтвер за управување на информации во областа на дизајнот и развојот
командна линија; гласовен VoIP софтвер; на мрежното поврзување на компјутерските
видео VoIP софтвер; умрежувачки и податоци; обезбедување информации во
безбедносен софтвер за употреба со опрема, областа
на
мрежната
безбедност
и
портали, интегрирани пристапни уреди, компјутерската безбедност; дизајн за други на
рутери, прекинувачи, контролери, базни интегрирани
кола,
полупроводници,
станици, хабови, како и безбедносни апарати микропроцесори, компјутерски хардвер и
за

унифицирано

управување

со

закани; софтвер, и комуникациски софтвер и мрежи;

помошен софтвер за олеснување на развивање,
дизајнирање
и
тестирање
употребата на компјутери на оддалечени полупроводници, полупроводнички уреди,
локации и за олеснување на комуникацијата интегрирани
кола,
микроконтролери,
помеѓу мобилните корисници преку мрежи; процесори, радиофреквенциски (RF) уреди,
компјутерски софтвер за обезбедување сензори и софтвер, електротехнички и
сигурност на оддалечените корисници и за електромагнетни модули и нивни делови и
спроведување на компјутерски, софтверски и градежни елементи, апарати за складирање
мрежни безбедносни мерки за оддалечените на податоци, интерфејси, паметни картички,
корисници; алатка за моделирање на софтвер контролери за паметни картички, контролери
на база на составен дел која содржи графички за RFID чипови и тагови за други; развој на
кориснички интерфејс, автоматски генератор компјутерски софтвер во областа на
на кодови и вградена база на знаење за мобилните апликации; дизајн и развој на
употреба
во
брзиот
дизајн,
развој, безжични комуникациски системи за пренос и
имплементација,

верификација

и прием на глас, податоци и видео; дизајн и

оптимизација
на
вградени
апликации; развој на технологија за полнење на батерии;
софтвер за употреба во развој на други дизајн и развој на системи за мрежно
софтверски наслови; електронски публикации поврзување на податоци; дизајн и развој на
што може да се преземат и пребаруваат, системи за мрежна безбедност и компјутерска
имено референтни прирачници, упатства за безбедност; дизајн и развој на компјутерски
корисникот, белешки за апликација и хардвер и софтвер за работа и контрола на
спецификации

на

производ

на

тема дронови; дизајн и развој на компјутерски

полупроводници, сензори и софтвер; упатства хардвер и софтвер за работа и контрола на
за користење во електронски формат набавен роботи; дизајн и развој на компјутерски
со
горенаведеното хардвер и софтвер за работа и контрола на
кл. 38 обезбедување информации од областа автомобили; обработка во облак (cloud
на
телекомуникацијата
и computing) со софтвер за пренос, складирање,
телекомуникациските информации кои се конвертирање и прикажување на податоци од
однесуваат

на

безжична

комуникации

и медицински уреди; развивање на технологија

мобилни технологии; консултации во областа за безжичен пренос на струја за употреба во
на телекомуникациските услуги, имено, полнење возила; платформа како услуга
пренос на глас, податоци, и документи преку (PAAS)
со
компјутерски
софтверски
телекомуникациски
мрежи платформи за употреба во развивањето,
кл. 42 обезбедување информации во областа програмирањето,
градењето
и
на компјутерите, компјутерскиот софтвер и прототипирањето на IOT (интернетот на
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нештата)

уреди;

(PAAS)

со

платформа

компјутерски

како

услуга

софтверски

платформи за безжично стекнување, пренос,
конверзија и складирање на податоци од
медицински уреди; обезбедување технички
информации
во
областите
на
полупроводниците, полупроводничките уреди,
интегрираните кола, микроконтролерите,
процесорите,

радиофреквенциските

(RF)

уреди, сензорите и софтверите; консултации (591) црвена, зелена, бела и беж
во
областа
на
телекомуникациската (531) 05.09.17;25.01.19;27.05.09
технологија; дизајн и развој на безжични (551) индивидуална
комуникациски
системи
за
цели
за (510, 511)
автентикација; обезбедување на привремена кл. 30 пикантно лут кечап
употреба на онлајн софтверски апликации кои
не може да се преземат, развојни платформи, (210) TM 2018/783
(220) 06/08/2018
како и развојни алатки кои им овозможуваат
(442) 31/10/2018
на
софтверските
развивачи
(односно (731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
програмери) да развиваат, програмираат, ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
изградат и прототипираат софтвер за MK
интегрирани кола, чипови
обработка на податоци;

и

опрема
услуги

за (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
за ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
компјутерско програмирање; истражување и (540)
дизајн на антени за скенирање, читање и
толкување на RFID чипови и тагови;
истражување и дизајн на NFC (блиско
теренска комуникација) апарати, инструмент и
опрема; советодавни услуги во однос на сето
(591) сина, црвена и бела
горенаведено
(531) 26.13.25;27.05.09;27.05.25
(210) TM 2018/782

(220) 06/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечен крем за торти
(210) TM 2018/784

(220) 06/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(591) тиркизно сина, темно сина, светло сина, ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
кафена, бела, зелена, окер, црна, жолта, беж, (540)
розева
(531) 05.07.06;25.01.19;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бела чоколада полнета со крем од кокос
(210) TM 2018/785

(220) 06/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK

(591) црна, темно кафена, светло кафена,
зелена, црвена, портокалова, окер, бела
(531) 08.01.23;25.01.19;27.05.25

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. “Македонија” бр. 27/2/22

(551) индивидуална
(510, 511)

1000 Скопје

кл. 30 чоколаден флипс, чоколадни дражеи
што во средината содржат екстрадирани

(540)

житарици
(210) TM 2018/787

(220) 06/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) сина, бела, кафена, зелена, окер,
розова
(531) 08.01.23;25.01.19;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадни бонбони полнети со млечен
крем
(210) TM 2018/786

(220) 06/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
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(551) индивидуална

кл. 43

(510, 511)

услуги што нудат хамбургери, чизбургери, хот

услуги на ресторани; ресторански

кл. 30 десерт од бела чоколада полнета со дог сендвичи, помфрит и милкшејкови; услуги
крем со вкус на кафе (лате макијато)
на ресторани со франшиза и други установи
(210) TM 2018/788

(220) 06/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

вклучени
пијалаци

во обезбедување на храна и
подготвени
за
консумирање;

информативни и советодавни услуги во врска
со претходно наведените услуги

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK

(210) TM 2018/790

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(442) 31/10/2018
(731) ПЗУ - ординација по општа
стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 07/08/2018

ул. Антон Попов бр. 31 лок. 4, Кисела
Вода, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

(591) црна, темно кафена, светло кафена,
зелена, портокалова, бела
(531) 08.01.23;25.01.19;27.05.09
(551) индивидуална

(591) сива, розова и бела
(531) 26.01.18;27.05.09
(551) индивидуална

(510, 511)
(510, 511)
кл. 5 материјал за пломбирање на заби
кл. 30 десерт од темна чоколада полнета со
кл. 10
вештачки заби; вештачки заби
крем со вкус на кафе (еспресо)
(комплети вештачки заби); заби (вештачки
(210) TM 2018/789

(220) 03/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Five Guys Holdings, Inc, Virginia
corporation
10718 Richmond Highway Lorton 22079, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

заби)
кл. 44 забарство
(210) TM 2018/791

(220) 07/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) ПЗУ - ординација по општа
стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје
ул. Антон Попов бр. 31 лок. 4, Кисела
Вода, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА

FIVE GUYS
(551) индивидуална
(510, 511)
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100 North Tryon Street, Charlotte, North

ДЕНТА-ЕС
(551) индивидуална

Carolina 28255, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(510, 511)
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
кл. 5 материјал за пломбирање на заби ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
кл. 10
вештачки заби; вештачки заби (540)
(комплети вештачки заби); заби (вештачки
заби)

BOFA

кл. 44 забарство

(551) индивидуална
(210) TM 2018/792

(220) 07/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

(510, 511)
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни

работи;

работи

поврзани

за

a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware

недвижен имот; банкарски услуги; финансиски
услуги; финансиска анализа; менаџмент и

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of
Ohio 44111, US

консалтинг; услуги на капитални инвестиции;
брокерство
(услуги
на
посредување);

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП- трансакции и тргување со
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
инструменти;
обезбедување

финансиски
финансиски

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

информации; менувачки услуги за финансии,

(540)

хартии од вредност и стоки; финансиски
услуги како инвестициски услуги; услуги на
кредитни и дебитни картички; финансиско
истражување; и обезбедување на овие услуги
преку онлајн глобална компјутерска мрежа
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и дизајн во врска со нив; услуги
на индустриска анализа и истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и

(554)

софтвер;
компјутерско
програмирање;
советување за компјутерски софтвер; анализа

(551) индивидуална
(510, 511)

на компјутерски системи; обезбедување на
онлајн компјутерски софтвер; обезбедување

(531) 26.02.01;26.15.25

онлајн
компјутерски
софтвер
за
кл. 2 мешавини за премачкување во вид на на
пристапување до финансиски информации и
боја за примена кај возила
услуги преку онлајн глобална компјутерска
(210) TM 2018/798

(220) 10/08/2018

мрежа

(442) 31/10/2018
(731) Bank of America Corporation (A
corporation organized and existing under the

(210) TM 2018/799

laws of the State of Delaware)

(731) Alpargatas S.A.
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Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1336, 14

уметници; сикативи [агенси за сушење] за бои,

andar, Vila Olimpia, Sao Paulo - SP - Brazil -

емајл [лакови] емајл за бојосување

04548-004, ES
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2018/807

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(442) 31/10/2018
(731) David Allen & Co

(220) 14/08/2018

407-F Bryant Circle Ojai, California 93023, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

HAVAIANAS

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 25 облека; визири [заштита за глава]; капи;
качкети; обувки; патики; чизми; сандали за
капење

(влечки);

апостолки;

сандали

и

секојдневни (неформални) чевли
(210) TM 2018/800

(220) 10/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) SKSHU Paint Co., Ltd.
518 Liyuan Road North, Licheng District,
Putian, Fujian Province, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, портокалова
(531) 27.05.11;27.05.17;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
oбразовни услуги и обуки;
спроведување часови за обука и курсеви со
методи за подобрување на индивидуалните и
организациските вештини за продуктивност,
комуникација,

пишување,

вештини

за

маркетинг и управување со времето; водење
и организирање на семинари и работилници
(531) 27.05.11;27.05.24
(551) индивидуална

за да им помогнат на другите да развијат
вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни

(510, 511)
навики за работа, техники за планирање и
кл. 2 бои за боење*; пигменти; мастило за
организација, и лична продуктивност и развој,
печатење; бои; разредуачи за бои; шелак;
и дистрибуција на материјали за обуки во
премачкувачи за дрво [бои]; сврзувачки
врска со истите; услуги за обезбедување на
средства за бои; масла против 'рѓа; кит
онлајн часови, семинари и за обука на
[природна
смола];
лакови;
основни
претплатените челенови во областа на
премачкувачи; средства за заштита на дрво;
индивидуална и деловна продуктивност,
средства за бојосување*; нагризувачки
само-подобрување и управување со времето
средства за кожа; смоли (природни смоли), во
сурова состојба; метални листови за сликари,
декоратери, печатари и уметници; метали во
прав за сликари, декоратери, печатари и
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407-F Bryant Circle Ojai, California 93023, US

маркетинг и управување со времето; водење

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

и организирање на семинари и работилници

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

за да им помогнат на другите да развијат
вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни

DAVID ALLEN COMPANY
(551) индивидуална
(510, 511)

навики за работа, техники за планирање и
организација, и лична продуктивност и развој,
и дистрибуција на материјали за обуки во
врска со истите; услуги за обезбедување на

онлајн часови, семинари и за обука на
кл. 41
oбразовни услуги и обуки; претплатените челенови во областа на
спроведување часови за обука и курсеви со индивидуална и деловна продуктивност,
методи за подобрување на индивидуалните и само-подобрување и управување со времето
организациските вештини за продуктивност,
комуникација,

пишување,

вештини

за (210) TM 2018/811
(220) 15/08/2018
маркетинг и управување со времето; водење
(442) 31/10/2018
и организирање на семинари и работилници (731) Друштво за сметководство и
за да им помогнат на другите да развијат консалтинг ПАРТНЕР ПЛУС ДООЕЛ Скопје
вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни ул. Февруарски поход бр. 60/1-15, Скопје,
навики за работа, техники за планирање и MK
организација, и лична продуктивност и развој, (540)
и дистрибуција на материјали за обуки во
врска со истите; услуги за обезбедување на
онлајн часови, семинари и за обука на
претплатените челенови во областа на
индивидуална и деловна продуктивност,
само-подобрување и управување со времето
(210) TM 2018/809

(220) 14/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) David Allen & Co
407-F Bryant Circle Ojai, California 93023, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GETTING THINGS DONE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна и сива
(531) 20.07.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 смедководствени и финансиски услуги
кл. 45 правни услуги
(210) TM 2018/814

(220) 15/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) CHAMPION PRODUCTS EUROPE
LIMITED

Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown
кл. 41
oбразовни услуги и обуки; Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin
спроведување часови за обука и курсеви со 15, IE
методи за подобрување на индивидуалните и (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
организациските вештини за продуктивност, ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
комуникација,
пишување,
вештини
за (540)
Трговски марки
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рекламирање и продажба; деловни услуги
поврзани со обезбедување спонзорство
(210) TM 2018/816

(220) 14/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(531) 26.15.25
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

кл. 35
управување, организација и МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
администрација на малопродажни места, Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
особено на облека, обувки и спортски (540)
производи; малопродажба на облека, обувки,
торби и спортски производи; услуги за

IBONI

електронска трговија, имено, обезбедување
на
информации
за
производи
преку (551) индивидуална
телекомуникациски мрежи за цели на (510, 511)
рекламирање и продажба; деловни услуги кл. 5 фармацевтски производи
поврзани со обезбедување спонзорство
(210) TM 2018/817
(210) TM 2018/815

(220) 14/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac

(220) 15/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) CHAMPION PRODUCTS EUROPE

Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

LIMITED
Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

15, IE

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

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

CRITEO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(531) 27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

(210) TM 2018/819
управување,

организација

(220) 14/08/2018

и

(442) 31/10/2018
(731)
Hemofarm
A.D.
farmaceutsko-hemijska
администрација на малопродажни места,
особено на облека, обувки и спортски industrija Vršac
производи; малопродажба на облека, обувки, Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS
торби и спортски производи; услуги за (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПелектронска трговија, имено, обезбедување МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
на
информации
за
производи
преку Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
телекомуникациски мрежи за цели на (540)
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

TRIOMA
(551) индивидуална

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

TROMBOMELT
(210) TM 2018/820

(220) 14/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(210) TM 2018/823

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

(442) 31/10/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

industrija Vršac
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

URIFUR
(551) индивидуална

(220) 14/08/2018

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

THROMBOMELT
(210) TM 2018/821

(220) 14/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/824

(220) 14/08/2018

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП(442) 31/10/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
industrija Vršac
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS
(540)

TICAGREX
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 5 фармацевтски производи

KRITEO
(210) TM 2018/822

(220) 14/08/2018

(551) индивидуална

(442) 31/10/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

industrija Vršac
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(210) TM 2018/826

Трговски марки
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(442) 31/10/2018
(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

печење; сол, сенф; оцет, сосови ( како

Качанички пат 158, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

мирудии);

мирудии;

мраз

приридно цвеќе; храна за живони, пивски слад
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
(591) бела, сина, жолта
(531) 26.01.11;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белеење и други материи за

изнајмување рекпамен простор, рекламен
материјал, рекламен простор, рекламирање
преку
радио
и
телевизија
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
скпадирање стока, организирање патувања

кл.
40
обработка
на
материјали
перење;препарати за чистење, полирање, кл. 42
научни и технолошки услуги и
триење и нагризување;сапуни;парфимерија,
истражување и планирањето поврзано со нив;
есенцијални масла, козметички производи,
индустриски анализи и истражувачки услуги;
лосиони за коса;препарати за нега на забите
изработка и развој на компјутерски хардвер и
кл. 9
научни, геодетски, фотографски,
софтвер
кинематографски и оптички апарати и
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
инструменти, како и апарати и инструменти за
пијалаци;
привремено
сместување
мерење тежина, мерење, сигнализирање, кл. 44
медицински услуги; ветеринарни
проверка (контрола), апарати и инструменти
услуги; услуги на хигиена и разубавување на
за спасување и обучување; апарати и
луѓе или животни; земјоделски, градинарски и
инструменти за спроведување, вклучување и
шумски услуги
исклучување,
трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола на (210) TM 2018/827
електрична енергија; апарати за снимање,

(220) 16/08/2018

(442) 31/10/2018
пренос или репородукција на звук или слика; (731) Друштво за трговија и услуги КЛИП
магнетски носачи на податоци, дискови за МЕДИА ГРУП ДОО Скопје
снимање; автоматски машини и механизми за 11-ти Октомври 33 А, 1000, Скопје, MK
апаратите што се активираат со жетони;
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
регистарски каси, машини за сметање, опрема
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
за обработка на податоци и комплјутери, (540)
апарати
за
гаснење
пожар
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

MAKFAX

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, (551) индивидуална
компоти; јајца, млеко и млечни производи; (510, 511)
масла
и
масти
за
јадење кл. 9
научни,

наутички, геодетски,
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, фотографски, кинематгорафски и оптички
саго, замена за кафе; брашно и производи од апарати и инструменти, како и апарати и
жито, леб, производи од тесто и слатки, инструменти за мерење тежина, мерење,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
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сигнализирање, проверка (контрола), апарати образовни цели, презентација на дела од
и инструменти за спасување и обучување; визуелна уметност или литература пред
апарати и инструменти за спроведување, јавноста за забавни или образовни цели,
вклучување и исклучување, трансформирање, изложби (организирање изложби за културни
акумулирање, регулирање или контрола на или образаовни цели), пишување текстови
електрична енергија; апарати за снимање, што не се рекламни, подготвување и
пренос или репродукција на звук или слика; емтиување
магнетски носачи на податоци, дискови за публикации

на
вести,
преведување,
и дистрибуција на печатени

снимање; автоматски машини и механизми за медиуми и снимки, приредби (одржување
апаратите што се активираат со жетони; приредби), разговори (организирање и
регистарски каси, машини за сметање, опрема водење на разговорите), разонода, текстови
за обработка на податоци и компјутери, (пишување текстови) што не се рекламни
апарти
за
гаснење
пожар текстови, продавање на билети, услуги на
кл. 41
образовни услуги; обука; забава, репортери, услуги на пишување сценарија,
спортски и културни активности; издавачка услуги на студија за снимање, телевизиска
дејност; информации, радиодифузна дејност; забава, студија, услуги на естрадни уметници
новинско-издавачка
дејност;
графичка [забавувачи], услуги на компонирање музика;
дејнсот; услуги за продукција на радио и телевизиски програми (продукција на радио и
телевизиски програми, забавни програми. шоу телевизиски програми), титлување филмови,
програми (продукција на шоу програми); услуги
на
фотографија,
фотографски
резервирање места за шоу програми; репортажи, тонски снимки (изнајмување на
организирање шоу програми [импресарио тонските снимки), филмови (изнајмување на
услуги]; водење концерти (организирање и филмовите);

прикажување

филмови;

водење концерти), електронско издаваштво, синхронизација; филмски студија; конгреси
забава (планирање на забава), информации (организирање и водење на конгреси),
за образовни и забавни настани, известување конференции (организирање и водење на
за забави, звучни записи (изнајмување звучни конференции),
лотарии
(организирање
записи), избори на маж на годината; избори на лотарии),
убавици (организирање избори на убавици); претстави
изнајмување сценски декор, конференции кл. 42

ноќни

клубови;
во

одржување
живо

научни и технолошки услуги и

(организирање и водење конференции), истражување и планирањето поврзано со нив;
микрофилмување [снимање микрофилмови], индустриски анапизи и истражувачки услуги;
монтажа на видеоленти, он-лајн публикување изработка на компјутерски хардвер и софтвер
електронски книги и списанија, обезбедување
(220) 17/08/2018
на електронски он-лајн публикации што не (210) TM 2018/828
може

да

се

даунлодираат,

објавување

(442) 31/10/2018
текстови, со исклучок на рекламни текстови, (731) Deva Holding A.Ş.
образование (информирање за образование), Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
организирање
саеми,
организирање 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
натпревари,
работилници,

организирање
организирање

и
и

водење (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
водење Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

семинари, симпозиуми, спортски натпревари, (540)
организирање исложби за културни или
Трговски марки
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(551) индивидуална

Brontio

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 машини за перење, машини за сушење,
машини за перење и сушење, ладилници без

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/831

замрзнувач,
замрзнувачи

(220) 20/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ
ул.„50та Дивизија“ 43/3, Скопје, MK

ладилници со
хоризонтални и

замрзнувач,
вертикални,

вински ладилници, вградни ладилници со
замрзнувач,
вгарадни
ладилници
без
замрзнувач,

електрични

шпорети,

комбинирани шпорети на газ и струја, гасни
шпорети, вградни рерни, вградни плотни,

(540)

микробранови печки, вградни микробранови
печки, вградни апарати за кафе, аспиратори,
машини за миење садови, вградни машини за
миење садови, електрични бојлери, проточни
бојлери, бојлери на гас, соларни бојлери,
комбинирани бојлери за парно, топлотни
пумпи, клима уреди инвертер и ON ОFF, VRF
клима уреди, чилери, електрични радијатори
за бања, радијатори за бања за централно

(591) жолта, црна, црвена, зелена,
портокалова, кафена

греење, надворешни клима уреди, тостери,
блендери, апарати за правење леб, фритези,

(531) 05.09.15;07.01.09;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

конзервиран

зеленчук

електрични

-

ајвар

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со конзервиран зеленчук - ајвар
(210) TM 2018/832

(220) 20/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Производно услужно трговско
друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 21, Карпош,
Скопје, MK
(540)

бокали,

електрични

скари,

соковници, електрични машини за мелење
месо, миксери, сецкалки, кујнски ваги,
кафемати, решоа, фенови, обликувачи за
коса,
депилатори,
машинки
за
потстрижување, машинки за бричење, подни
ваги, правосмукалки, пегли, освежувачи и
навлажнувачи

на

воздух,

апарати

за

филтрирање вода, ТВ акцесоари (далечински
управувач, држач за ТВ), телевизори, ЅЕТ Тор
Вох
и
Антени
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало
на машини за перење, машини за сушење,
машини за перење и сушење, ладилници без
замразнувач,

ладилници

со

замрзнувач,

замрзнувачи хоризонтални и вертикални,
вински ладилници, вградни ладилници со
замрзнувач,
замрзнувач,

вградни
ладилници
без
електрични
шпорети,

комбинирани шпорети на гас и струја, гасни
шпорети, вградни рерни, вградни плотни,
(531) 27.05.17;27.05.25
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микробранови печки, вградни микробранови (731) Производно услужно трговско
печки, вградни апарати за кафе, аспиратори, друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ
машини за миење садови, вградни машини за увоз-извоз Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 21, Карпош,
миење садови
Скопје, MK
(210) TM 2018/833
(220) 21/08/2018
(540)
(442) 31/10/2018
(731) Приватно Средно Училиште
АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР Скопје
ул. Даме Груев бр. 16, БЦ Пало-Бјанка/6-ти
кат, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(591) сина и бела
(531) 27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 11 машини за перење, машини за сушење,
машини за перење и сушење, ладилници без
замрзнувач, ладилници со замрзнувач,
замрзнувачи

хоризонтални

и

вертикални,

вински ладилници, вградни ладилници со
замрзнувач,
вгарадни
ладилници
без
замрзнувач,
електрични
шпорети,
комбинирани шпорети на газ и струја, гасни

(591) сина црвена, жолта
(531) 26.03.06;27.05.17

шпорети, вградни рерни, вградни плотни,
микробранови печки, вградни микробранови

(551) индивидуална

(510, 511)
печки, вградни апарати за кафе, аспиратори,
кл. 16 хартија, картон и производите од нив машини за миење садови, вградни машини за
кои не се опфатени со другите класи, печатени миење садови, електрични бојлери, проточни
работи,
книговезнички
материјал, бојлери, бојлери на гас, соларни бојлери,

фотографии, канцелариски материјал, лепила комбинирани бојлери за парно, топлотни
за канцелариска и куќна употреба; материјали пумпи, клима уреди инвертер и ON ОFF, VRF
кои ги користат уметниците, сликарски четки, клима уреди, чилери, електрични радијатори
машини за пишување и канцелариски прибор за бања, радијатори за бања за централно
(освен мебелот); материјали за обука и греење, надворешни клима уреди, тостери,
настава
(освен
апарати);
пластични блендери, апарати за правење леб, фритези,
материјали за пакување кои не се опфатени електрични
бокали,
електрични
скари,
во другите класи; печатарски букви, клишиња соковници, електрични машини за мелење
кл. 41 образовни услуги; подготвување на месо, миксери, сецкалки, кујнски ваги,
наставата;

забава;

активности
(210) TM 2018/834

спортски

и

културни кафемати, решоа, фенови, обликувачи за
коса,

(220) 22/08/2018

депилатори,

машинки

за

потстрижување, машинки за бричење, подни
ваги, правосмукалки, пегли, освежувачи и

(442) 31/10/2018
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навлажнувачи

на

воздух,

апарати

за кл. 35

огласување, водење на работење,

филтрирање вода, ТВ акцесоари (далечински управување со работи, канцелариски работи
управувач, држач за ТВ), телевизори, ЅЕТ Тор кл. 39
транспортни услуги; пакување и
Вох
и
Антени складирање
стока;
амбалажирање
на
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало производи, завиткување на стока, испорака
на машини за перење, машини за сушење, /дистрибуција/ на производи, истоварување,
машини за перење и сушење, ладилници без контејнери
замразнувач, ладилници со замрзнувач, контејнери
замрзнувачи

хоризонтални

и

вертикални, отпадоци

за складирање (изнајмување
за
складирање),
магацини,
(превезување

и

истоварување

вински ладилници, вградни ладилници со отпадоци),
превоз
на
стока
замрзнувач,
вградни
ладилници
без кл. 40 обработка на материјали; отпадоци
замрзнувач,
електрични
шпорети, (обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре
комбинирани шпорети на гас и струја, гасни (рециклажа на ѓубре и отпадоци)
шпорети, вградни рерни, вградни плотни,
микробранови печки, вградни микробранови (210) TM 2018/836

(220) 23/08/2018

печки, вградни апарати за кафе, аспиратори,

(442) 31/10/2018
машини за миење садови, вградни машини за (731) IMPALA COSMETICS LTD 53B
"17-ti Yanuari" str. BG-8800 Sliven, BG
миење садови
(210) TM 2018/835

(220) 22/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за управување со пакување

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

и отпад од пакување ПАКОМАК ДОО
Скопје
бул. Патризански одреди - Порта Влае блок 4, Карпош, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

IMPALA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други супстанции
за перење; средства за чистење, полирање,
чистење и абразиви; немедицирани сапуни;
парфимерија, етерични масла, козметика,
лосиони за коса; паста за заби; абразиви;
астрингенти за козметички цели; сода алкален
раствор; амонијак [испарливи алкалии]
[детергент]; антистатички препарати за
домаќинство; глазура за перење; ароматични
[етерични масла]; подготовки за мирис на
воздух; миризлива вода; џогирани стапови;

(591) зелена, црна и бела
(531) 27.05.09;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

миризлива дрво; ароми одторти [есенцијални
масла]; ароми за пијалоци [есенцијални
масла]; сапун од бадем; бадемово масло;
бадемово млеко за козметички цели;
бадијански

екстракт;

балми,

освен

за

медицински цели; креми за белеење на
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кожата; вода за дезинфицирање; масло од хена
бергамот;

бои

за

брада;

бои

за

боја];

[козметичка

коса; импрегнирани

со

марамчиња

козметички

лосиони;

козметички бои; камења за бричење лаванда вода; масло од лаванда; лак за нокти;
[астрингенси];
украсни
трансфери
за препарати за отстранување на лак; препарати
козметички цели; вазелин за козметички цели; за отстранување лакови; ленти за освежување
козметички препарати за бањи; средство за на воздухот; лепила за козметички цели;
миење на уста, за немедицински цели; лепила за поставување
лажна коса;
хидроген пероксид за козметички цели; восок подготовки за да се направат сјајни лисја на
за депилирање; восок за мустаќи; восок за растенија;

лосиони

за

козметички

цели;

чевли; восок на кројачи; восок на чевлар; лосиони после бричење; масти за козметички
восоци за кожа; вулкански пепел за чистење; цели; масла за козметички цели; масла за
конзервиран воздух под притисок за чистење парфеми и мириси; масла за тоалетски цели;
и за чистење на прашина; гелови за белеење масла за чистење; масло од гаултерија; нане
на заби; гелови за масажа, освен за за парфем; екстракт од нане (есенцијално
медицински цели; гераниол; сјај за усни; масло); карбиди од метал [абразиви]; моливи
шмиргла; козметички препарати за нега на за

веѓи;

козметички

моливи;

мошус

кожа; шминка; маскара; дезодоранси за [парфимерија]; неутрализатори за постојано
домашни миленици; дезодоранси за човечка мавтање;
скроб
глазура
за
перење;
употреба или животни; дезодорански сапун; разредувачи,
освен
за
употреба
во
налепници за нокти; депилатори; детергенти, производните процеси; восок од коблетници;
освен за употреба во производните операции еаи бе со1о§пе; ткаенина за омекнување на
и за медицински цели; дијамантин [абразиви]; ткаенината за перење; бои за тоалетна
триполи камен за полирање; екстракт од употреба; памучна волна за козметички цели;
цвеќиња
[парфеми];
етерични
масла; памучни стапчиња за козметички цели; восок
есенцијални масла од лимон; есенцијални за перење; парфеми; основи за цветни
масла од цитрон; етерични есенции; масло од парфеми; пасти за бричење; пемзан; белило
јасмин; препарати за чистење протези; сода за за перење; песок; сува крпа; восок за под;
белење; препарати за белење на кожа; восок за полирање; камења за полирање;
препарати за белење [деколоранти] за креми за полирање; подготовки за полирање;
козметички цели; соли за белење; лажни полирање на протези; полирање на мебел и
трепки; козметички препарати за трепките; под; помади за козметички цели; креда за
лепила за поставување на лажни трепки; чистење; препарати за чистење; нелизгачки
лажни нокти; поттурис [мириси]; крпи восок за подови; нелизгачки течности за
импрегнирани со детергент за чистење; јонон подови; лак за чевли; препарати за бричење;
[парфимерија]; косцки сапун; камења за подготовки за шминка; премазнување [скроб];
измазнување; есенцијални масла од кедрово подготовка
за
лични
санитарни
или
дрво; килибар [парфем]; козметички колекции; дезодоранси

[тоалети];

преработки

од

маски за убавина; козметички препарати за перење; препарати за отстранување бои;
слабеење; козметика за веѓи; козметика за подготовки за полирање; препарати за
животни; перење скроб; кожни конзерванси дезинфекција [парфеми]; препарати за
[полирање]; квилија кора за перење; корунд отстранување на бои; отстранувачи на возок
[абразиви];
белење;
крем
за
чевли; за под [пречистување препарати]; препарати
козметички креми; препарати за маска за коса; за отстранување 'рѓа; препарати за нега на
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нокти; препарат за деблокирање на одводни
цевки; препарати за чистење на тапети;
препарати за перење; отстранувачи на дамки;
препаратза сјај [блесок]; препарати за
отстранување шминка; препаратза сончање
[козметика]; препарати за мелење; средства

(591) бела, црвена, светло/темно сина,
за сушење машини за миење садови;
розева, окер, зелена, тегет
препарати за суво чистење; препарати за алое
(531) 01.11.08;02.05.06;25.01.19
вера за козметички цели; антиперспиранти
(551) индивидуална
[прибор за лична хигиена]; прашок за шминка;
(510, 511)
раствори за перење; масло од роза; сапун за
кл. 3
бебешки влажни марамчиња за
бричење; сапун за осветлување на текстил;
чуствителна кожа
антиперспирант
сапун;
сапун
за
антиперспирација
на
нозе;
сафрол;
(210) TM 2018/838
силиконски карбид [абразив]; синеење на
алишта; препарати за сончање; сода за

(220) 23/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за угосттелство, трговија и

миење, за чистење; соли за бања, не за
услуги МАГНУМ ХОСПИТАЛИТИ ЛИМИТЕД
медицински цели; спреј за коса; спрејови за
ДООЕЛ Скопје
освежување на здивот; алуминиумски камења
ул. 1732 бр. 4 лам. Б/лево влез 1 кат 1 стан
[астрингенси];
кеси
за
парфимирање
2, Скопје, MK
ткаенини; суви шампони; пудра во прав, за
(540)
употреба во тоалетот; темјан; терпени
(есенцијални
одмастување;
одмастување;

масла);

терпентин,

масло од терпентин
течности за чистење

за
за
на

шофершајбната; тоалетна вода; млеко за
чистење за тоалет; сува хартија; абразивна
хартија; хартија за полирање; хелиотропин;
(591) црна, светло сина, златна и црвена
хемикалии за осветлување на бојата за
(531) 26.01.12;27.05.25
домаќинство (перење); руж за полирање;
(551) индивидуална
кармини; шампони
(510, 511)
(210) TM 2018/837

(220) 21/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, MK
(540)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување:
бироа за сместување (хотели, пансиони);
бифеа;
изнајмување за времено сместување;
изнајмување столови, маси, чаршафи и
стакларија;
изработка на скулптура од храна;
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кантини;

уши; направи за виткање коса (рачни направи
за виткање коса) неелектрични; виткачи за

кафетерии (експрес ресторани);

трепки; инструменти
неелектрични;

ресторани;

кл. 11
фенови за коса; вентилатори
(електрични вентилатори) за лична употреба;

ресторани со самопослужување;

уреди на пареа за пеглање ткаенини; апарати
и машини за прочистување на воздухот;

рецепциски услуги за привремено

ламби на свиткување; ламби; греалки за нозе,

сместување (управување со пристигнувања и
заминувања);

електрични или неелектрични; грејачи за
пегли; испарувачи; апарати со пареа за лице

служење храна и пијалаци;

[сауни]; апарати за чадење што не се за
медицинска
употреба;
апарати
за

снек-барови;

дезинфекција; уреди за прочистување вода;
електрични
радијатори
кл. 21

за виткање;
рачни

пегли,
алати

четки за заби, електрични; чешли;

услуги во барови;

рачни апарати за чистење; електрични
распрскувачи на средства против комарци;

хотели

вакумски шишиња; уреди за отстранување
влакна
од
облека,
електрични
или

(210) TM 2018/839

(220) 23/08/2018

неелектрични; бришачи за под со реси;
козметички прибори; четки за заби; тоалетни

(442) 31/10/2018
(731) YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd
No.1377-1, Yinhai International Business

прибори; прибори за кујна

Center, Chouzhou Road, Yiwu City, Zhejiang
Province, , CN

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за комуникациски услуги

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

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

(540)

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2018/840

(220) 24/08/2018

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 27.01.02

(551) индивидуална
кл. 8 машинки за потстрижување брада;
(510, 511)
витлери; машинки за бричење, електрични и
кл. 35 дејности (помош во водењето на
неелектрични; инструменти за потстрижување
дејностите), демонстрација на производи,
коса, електрични и неелектрични; машинки за
информации за дејноста, информатички
депилација, електрични и неелектрични;
картотеки (водење на информатичките
електричен прибор за маникирање; кутии за
картотеки), изложби (организирање изложби)
брич; ножици; жилети; апарати за дупчење
во комерцијални или рекламни цели,
Трговски марки
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изнајмување рекламен простор, изнајмување на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
уреднички апарати, изнајнување рекламен дигитални мрежи на интегрирани

услуги

материјал, изработка на такси, изводи од (ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно комуникациски услуги, услуги на виртуелна
мислење (испитување на јавното мислење), приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
објавување рекламни текстови, огласување линија;
обезбедување
услуги
на
/рекламирање/,
организирање
дејности телекомуникациски мрежни премини и услуги
(советување за организирање на дејностите), на поврзување со протокол на пренос на
плакатирање

/огласување/,

преписи

на рамка заради пренос на податоци; услуги на

соопштенија, промоција /продажба за трето пренос на пакет од електронски податоци;
лице/, пропагандни дејности, проучување на услуги на комутација на гласот, податоци,
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, видео
и
мултимедиа;
овозможување
рекламирање по пат на радио, рекламирање телекомуникациско поврзување на интернет и
по пат на телевизија, рекламни огласи на други компјутеризирани комуникации,
(ширење на рекламни огласи), статистичко податоци и безжична мрежа; обезбедување
информирање,

телефонско

одговарање мултикориснички

пристап

на

безжична

(служби за телефонско одговарање/за комуникациска мрежа; обезбедување факс
отсутни претплатници/, ширење рекламен услуги; обезбедување услуги на складирање
материјал /трактати,
примероци

проспекти,

печатени на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

кл. 38
слуги на телекомуникација и обезбедување мрежен премин за поврзување
информативна технологија, имено, пренос на независни телекомуникациски и компјутерски
глас,

податоци,

слика,

аудио,

видео

и мрежи

заради

поделба

информации по пат на телефон, телевизија и сообраќајот; услуги
глобална комуникациска мрежа; услуги на телекомуникациски
лична комуникација; услуги
лизингтелекомуникациски

на

на

интернет

на говорна пошта;
услуги,
особено,

пејџери; обезбедување бесплатни услуги и услуги на
опреми, насочување на повиците; услуги на центрите

напојувања и системи; услуги на електронска за пораки во вид на телефонски говорни
пошта; услуги на телевизиски пренос; пораки; услуги на видео и аудио конференции
обезбедување вести и информации по пат и конференции на телефонски податоци;
нателефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

и
глобална безжични телекомуникациски услуги, имено,
обезбедување безжичен пренос на звук и податоци;

информацми од именик по пат на телефон, телекомуникациски
услуги,
имено
телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување глас по пат на интернет
обезбедување мултикориснички интерактивен протокол; обезбедување мрежен пристап со
пристап на глобална комуникациска мрежа; цел на размена на интернет сообраќајот
пренос и емитирање на сите видови аудио и помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
видео програми по пат нателефон, телевизија услуги
на
електронски
пораки
и глобална комуникациска мрежа, главни кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
(стожерни) интернет услуги, имено, брза услуги на дизајнирање на web страни, работа
линија или сериски врски кои ствараат главен на
електронски
информациски
мрежи;
премин во рамките на мрежата; видео и аудио консалтинг услуги и услуги на дизајн во
телеконференции по пат на интернет, услуги областа на информативни технологии,
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компјутерско
телекомуникација,

програмирање, кл. 43
комуникациски

мрежи, пијалаци;

услуги на обезбедување храна и
привремено

сместување

компјутеризирани комуникации, услуги на кл. 44
медицински услуги; ветеринарни
менаџмент на центри на податоци и глобални услуги; услуги на хигиена и разубавување на
комуникациски мрежи; обезбедување услуги луѓе или животни; земјоделски, градинарски и
на центри на податоци; хостирање (хостинг), шумски услуги
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски (210) TM 2018/842

(220) 24/08/2018

групи, лист сервери како и на дигитална

(442) 31/10/2018
содржина и податоци на трети лица; услуги на (731) Палензовска Електролукс Силвана
провајдери на апликативни услуги (АСП), and Битола и Електролукс ДООЕЛ - Битола
имено, хостирање компјутерски софтверски ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах
апликации за трети лица; услуги на бр.52, 7000, Битола, MK and ул. Цар
автентификација
во
областа
на Самоил бр. 36 П.фаџ бр. 52, Битола, MK
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа (540)
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци
(210) TM 2018/841

(220) 24/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах

(591) бела, жолта

бр.52, 7000, Битола, MK

(510, 511)

(540)

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(531) 27.05.09;27.05.11
(551) индивидуална

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
(591) бела, црна
(531) 05.01.01;06.03.14;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)

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;

кл. 36
осигурување; финансиски работи; регистарски каси, машини за сметање, опрема
монетарни работи; работи поврзани со за обработка на податоци и компјутери,
за
гаснење
пожар
недвижен
имот апарати
Трговски марки
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кл. 35 рекламирање; водење на работењето; Sogutozu Mahallesi 2177. Cadde No 10B49,
управување со работата; канцелариски Ankara, TR
работи
кл. 42

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
научни и технолошки услуги и ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

истражување и планирањето поврзано со нив; (540)
индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на комјутерски хардвер и
софтвер

VASPARIN
(551) индивидуална

(210) TM 2018/845

(220) 29/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) ТАИБОКСИНГ-МАИ ТАИ
ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Куманово
ул. Страшо Арсовски бр. 10/3-2, 1300,
Куманово, MK

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

материјали
за
завои,
материјали
за
пломбирање заби и забарски смоли, средства

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2018/847

(220) 30/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Monster Energy Company, a Delaware
corporation
1 Monster Way Corona, California 92879, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(591) црвена, црна, бела
(531) 02.01.08;25.01.19;27.01.06
(551) индивидуална

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

UNLEASH THE ULTRA BEAST!

(510, 511)
кл. 41
спортски и културни активности, (551) индивидуална
организирање
спортски
натпревари, (510, 511)

нутритивни додатоци во исхрана;
организирање време на спортски натпревари, кл. 5
нутритивни
додатоци во течна состојба; билни
изнајмување спортски терени, обезбедување

спортска опрема, услуги на спортски кампови, напитоци; нутритивни напитоци; напитоци
практична обука (демонстрирање), обука збогатени со витамини; напитоци збогатени со
(тренирање), забава, обезбедување услови за нутриенти; напитоци збогатени со амино
киселини; напитоци збогатени со билки
кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително

рекреирање
(210) TM 2018/846

(220) 29/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Vem Ilac San. ve Tic A.S.
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(220) 30/08/2018

кл. 32

безалкохолни пијалоци, вклучително

(442) 31/10/2018
(731) Monster Energy Company, a Delaware
corporation

газирани и енергетски пијалоци, сирупи,

1 Monster Way Corona, California 92879, US

енергетски пијалоци; пиво

концентрати, прашоци и подготовки за
правење пијалоци, вклучително и газирани и

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MONSTER ENERGY ULTRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

(210) TM 2018/850

(220) 30/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) Ненад Пантовиќ and Кристијан
Поповски
ул. Гиго Михајловски бр. 9, 1000, Скопје,
MK and ул. Емил Зола бр. 10, Скопје, MK
(540)

нутритивни додатоци во исхрана;

нутритивни додатоци во течна состојба; билни
напитоци; нутритивни напитоци; напитоци
збогатени со витамини; напитоци збогатени со
нутриенти; напитоци збогатени со амино
киселини; напитоци збогатени со билки
кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително
газирани и енергетски пијалоци, сирупи,
концентрати, прашоци и подготовки за
правење пијалоци, вклучително и газирани и (591) сина, бела
енергетски пијалоци; пиво
(531) 27.05.17;27.05.24
(551) индивидуална
(210) TM 2018/849

(220) 30/08/2018

(510, 511)

(442) 31/10/2018
(731) Monster Energy Company, a Delaware

кл. 25 облека, обувки и капи; модни додатоци,
ремени, марами, жартели, држачи за кошули,

corporation
1 Monster Way Corona, California 92879, US

шалови
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

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

управувањето со работа; канцелариски
работи; организирање на модни ревии за

(540)

рекламни и комерцијали цели; увоз-извоз и

MONSTER ENERGY
(551) индивидуална

трговија на големо и мало со: облека, обувки
и капи; модни додатоци, ремени, марами,
жартели, држач за кошули, шалови; тантела и
везови, панделки и гајтани, петлици, закачќки

(510, 511)
и окца, топуски изгли; брошеви [додатоци на
кл. 5
нутритивни додатоци во исхрана;
облека], значки за облека што не се од
нутритивни додатоци во течна состојба; билни
благородни
метали
напитоци; нутритивни напитоци; напитоци
кл. 45 обезбедување информации за мода;
збогатени со витамини; напитоци збогатени со
Советодавни услуги од областа на модата;
нутриенти; напитоци збогатени со амино
киселини; напитоци збогатени со билки
Трговски марки
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услуги на персонални консултации од областа ул. Антон Попов бр. 16/1-20, Скопје, MK
на модата

(540)

(210) TM 2018/852

(220) 31/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) The Procter & Gamble Company

(591) портокалова и бела

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio
45202, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

кл. 35
маркетинг истражување и бизнис
истражување

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

LENOR BLUSH
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.15.01;27.05.17

кл. 42 истражување и развој за други
(210) TM 2018/862

(220) 05/09/2018
(442) 31/10/2018

(731) Иван Јанков

ул. Тодор Александров 39/5, 1000, Скопје,
кл. 3 средства за перење и други средства за MK
употреба при перење алишта; препаратиза (740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
чистење, нега и обработка и разубавување на бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
ткаенини; омекнувачи за ткаенини, средства (540)
за подобрување на кондицијата на ткаенините
(210) TM 2018/853

(220) 31/08/2018

(442) 31/10/2018
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio
45202, US

(591) бела, црвена, портокалова, темно

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(531) 27.05.12;27.05.17
(551) индивидуална

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

LENOR CHARM

розева

(510, 511)
кл. 41

организирање

на

натпревари

(образование или забава), организирање на
онлајн музички натпревари

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/872

(220) 10/09/2018

кл. 3 средства за перење и други средства за
(442) 31/10/2018
употреба при перење алишта; препаратиза (731) HP Hewlett Packard Group LLC, a
чистење, нега и обработка и разубавување на Delaware limited liability company
ткаенини; омекнувачи за ткаенини, средства 11445 Compaq Center Drive West, Houston,
за подобрување на кондицијата на ткаенините TX 77070, US
(740) Друштво за застапување од областа на
(210) TM 2018/857

(220) 04/09/2018

(442) 31/10/2018
(731) Сегментс Ресеарцх ДООЕЛ Скопје
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компјутери

(540)

и

принтање;

услуги

за

малопродажни и онлајн продавници во полето
на компјутерско мастило за печатење и тонер
(210) TM 2018/873

(220) 10/09/2018

(442) 31/10/2018
(731) FORD MOTOR COMPANY
One American Road, Dearborn, Michigan
48126, US
(531) 26.11.09

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

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл.

компјутери; (540)
компјутерски бележници (notebook); таблет
компјутери; паметни телефони; опрема за
9

компјутери;

лаптоп

F-MAX
обработка
на
податоци;
компјутерска
меморија; компјутерски хардвер; компјутерски (551) индивидуална
периферни уреди; глувче (компјутерски (510, 511)
периферен уред); дисплеј екрани; видео кл. 12 моторни возила и нивните делови и
дисплеи; монитори (компјутерски хардвер); додатоци, вклучувајќи тешки камиони и
принтери за употреба со компјутери; сè-во- нивните делови и додатоци
едно машини за копирање, скенирање, факс и
принтање; компјутерски работни станици; (210) TM 2018/874
мултифункционални електронски уреди за

(220) 10/09/2018

(442) 31/10/2018
употреба за копирање, принтање, скенирање, (731) Exxon Mobil Corporation, a corporation
видео снимање и/или пренесување на organized and existing under the laws of the
документи
и
слики
и
делови
за State of New Jersey
гореспоменатото;
скенери;
фотокопири 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
кл. 35
услуги на онлаjн продавници за 75039-2298, US
малопродажба кои вклучуваат компјутери, (740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
таблет компјутери, компјутерски хардвер, ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
принтери, и компјутерски периферни уреди; (540)
услуги
на
подвижни
продавници
за
малопродажба кои вклучуваат компјутери,

MOBIL 1
таблет компјутери, компјутерски хардвер,
принтери, и компјутерски периферни уреди; (551) индивидуална
обезбедување на вебстрана која има онлајн (510, 511)
пазар за продавачи и купувачи на стоки и кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во
услуги за компјутери и принтање; управување индустријата, науката и
со залихи во полето на материјали за фотографијата, како и во земјоделството,
компјутери и принтање; услуги на онлајн хортикултурата и шумарството;необработени
смоли,
необработена
порачување во полето на материјали за вештачки
пластика;композити за гасење на пожар и за
Трговски марки
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превенирање од пожар;препарати за калење печатен
и

лемење;субстанци

за

штавење

на кл. 41

материјал
објавување на книги, списанија,

животински кожи и кожи од големи животни брошури, весници и други печатен материјал,
(hides);адхезиви кои што се користат во објавување онлајн на електронски книги и
индустријата;заптивачи/пополнувачи (putties) весници, преведување и толкување
и други пасти филери;компост, ѓубрива,
(220) 18/09/2018
гноива;биолошки препарати за употреба во (210) TM 2018/894
индустријата и науката;трансмисиски флуиди

(442) 31/10/2018
масти, (731) Exxon Mobil Corporation, a corporation
восок;лубриканти;композити за абсорбирање organized and existing under the laws of the
на прашина, навлажување и врзување;горива State of New Jersey
и
илуминанти;свеќи
и
фитили
за 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
осветлување;лубриканти;масла
за 75039-2298, US
кл.

4

индустриски

масла

и

подмачкување;масти;моторни
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
масла;лубриканти за менувач;синтетички ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
лубриканти

за

мотор (540)

кл. 37 градежни
конструкции; поправка;
инсталациски услуги; услуги
на
подмачкување на возила
(210) TM 2018/875

(220) 10/09/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за услуги НОРША ДООЕЛ
Скопје
ул. Антон Попов бр. 7-2/6, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.07.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои

што се употребуваат во

индустријата, науката и
фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика;
композити за гасење на пожар и за
превенирање од пожар; препарати за калење
и лемење; субстанци за штавење на
животински кожи и кожи од големи животни
(hides); адхезиви кои што се користат во
(591) бела, црвена,темно црвена

индустријата; заптивачи/пополнувачи (putties)

(531) 24.03.18;27.05.22

и други пасти филери; компост, ѓубрива,
гноива; биолошки препарати за употреба во

(551) индивидуална
(510, 511)

индустријата и науката; трансмисиски флуиди
кл. 35 маркетинг, услуги при продажба на кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
големо и мало со книги, списанија и друг лубриканти; композити за абсорбирање на
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

прашина, навлажување и врзување; горива и (540)
илуминанти; свеќи и фитили за осветлување;
лубриканти; масла за подмачкување; масти;
моторни масла; лубриканти за менувач;
синтетички
кл.

лубриканти
37

за

мотор
градежни

конструкции;поправка;инсталациски
услуги;услуги на подмачкување на возила
(210) TM 2018/908

(220) 21/09/2018

(442) 31/10/2018
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги НЈЦК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје

(591) сива
(531) 05.03.11;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски производи, диететски

супстанции за медицинска употреба

ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, MK
(740) Николчо Лазаров, адвокат
Ул. Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје

Трговски марки
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510)

(210)

5

TM 2018/0816

11

TM 2018/0834

29

TM 2018/0633

1

TM 2018/0690

5

TM 2018/0817

11

TM 2018/0839

29

TM 2018/0634

1

TM 2018/0724

5

TM 2018/0819

12

TM 2018/0752

29

TM 2018/0635

1

TM 2018/0776

5

TM 2018/0820

12

TM 2018/0753

29

TM 2018/0636

1

TM 2018/0874

5

TM 2018/0821

12

TM 2018/0754

29

TM 2018/0637

1

TM 2018/0894

5

TM 2018/0822

12

TM 2018/0873

29

TM 2018/0638

2

TM 2018/0776

5

TM 2018/0823

14

TM 2017/1167

29

TM 2018/0757

2

TM 2018/0792

5

TM 2018/0824

14

TM 2018/0577

29

TM 2018/0783

2

TM 2018/0800

5

TM 2018/0828

16

TM 2013/0725

29

TM 2018/0826

3

TM 2013/0725

5

TM 2018/0846

16

TM 2016/0126

29

TM 2018/0831

3

TM 2018/0690

5

TM 2018/0847

16

TM 2018/0833

30

TM 2017/0417

3

TM 2018/0736

5

TM 2018/0848

17

TM 2018/0776

30

TM 2018/0587

3

TM 2018/0738

5

TM 2018/0849

18

TM 2018/0752

30

TM 2018/0588

3

TM 2018/0752

5

TM 2018/0908

18

TM 2018/0753

30

TM 2018/0589

3

TM 2018/0753

7

TM 2018/0747

18

TM 2018/0754

30

TM 2018/0590

3

TM 2018/0754

7

TM 2018/0748

20

TM 2018/0752

30

TM 2018/0591

3

TM 2018/0777

8

TM 2018/0753

20

TM 2018/0754

30

TM 2018/0592

3

TM 2018/0778

8

TM 2018/0839

21

TM 2018/0752

30

TM 2018/0593

3

TM 2018/0826

9

TM 2016/0126

21

TM 2018/0754

30

TM 2018/0594

3

TM 2018/0836

9

TM 2016/0834

21

TM 2018/0839

30

TM 2018/0595

3

TM 2018/0837

9

TM 2018/0526

24

TM 2018/0625

30

TM 2018/0752

3

TM 2018/0852

9

TM 2018/0527

24

TM 2018/0752

30

TM 2018/0754

3

TM 2018/0853

9

TM 2018/0718

24

TM 2018/0753

30

TM 2018/0782

4

TM 2018/0874

9

TM 2018/0779

24

TM 2018/0754

30

TM 2018/0784

4

TM 2018/0894

9

TM 2018/0780

25

TM 2013/0725

30

TM 2018/0785

5

TM 2013/0725

9

TM 2018/0826

25

TM 2016/0792

30

TM 2018/0786

5

TM 2018/0716

9

TM 2018/0827

25

TM 2018/0529

30

TM 2018/0787

5

TM 2018/0718

9

TM 2018/0842

25

TM 2018/0625

30

TM 2018/0788

5

TM 2018/0719

9

TM 2018/0872

25

TM 2018/0799

30

TM 2018/0826

5

TM 2018/0724

10

TM 2016/0792

25

TM 2018/0850

31

TM 2018/0826

5

TM 2018/0741

10

TM 2018/0718

29

TM 2014/0558

32

TM 2014/0558

5

TM 2018/0755

10

TM 2018/0753

29

TM 2018/0629

32

TM 2018/0847

5

TM 2018/0765

10

TM 2018/0790

29

TM 2018/0630

32

TM 2018/0848

5

TM 2018/0790

10

TM 2018/0791

29

TM 2018/0631

32

TM 2018/0849

5

TM 2018/0791

11

TM 2018/0832

29

TM 2018/0632

33

TM 2017/0161
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33

TM 2017/0162

35

TM 2018/0756

38

TM 2018/0654

41

TM 2018/0833

33

TM 2017/0163

35

TM 2018/0757

38

TM 2018/0780

41

TM 2018/0845

35

TM 2014/0558

35

TM 2018/0811

38

TM 2018/0840

41

TM 2018/0862

35

TM 2014/0558

35

TM 2018/0814

39

TM 2016/0126

41

TM 2018/0875

35

TM 2016/0126

35

TM 2018/0815

39

TM 2018/0629

42

TM 2016/0126

35

TM 2016/1047

35

TM 2018/0826

39

TM 2018/0630

42

TM 2018/0526

35

TM 2016/1048

35

TM 2018/0831

39

TM 2018/0631

42

TM 2018/0527

35

TM 2017/1167

35

TM 2018/0832

39

TM 2018/0632

42

TM 2018/0745

35

TM 2018/0577

35

TM 2018/0834

39

TM 2018/0633

42

TM 2018/0780

35

TM 2018/0587

35

TM 2018/0835

39

TM 2018/0634

42

TM 2018/0798

35

TM 2018/0588

35

TM 2018/0840

39

TM 2018/0635

42

TM 2018/0826

35

TM 2018/0589

35

TM 2018/0842

39

TM 2018/0636

42

TM 2018/0827

35

TM 2018/0590

35

TM 2018/0850

39

TM 2018/0637

42

TM 2018/0840

35

TM 2018/0591

35

TM 2018/0857

39

TM 2018/0638

42

TM 2018/0842

35

TM 2018/0592

35

TM 2018/0872

39

TM 2018/0746

42

TM 2018/0857

35

TM 2018/0593

35

TM 2018/0875

39

TM 2018/0826

43

TM 2017/0161

35

TM 2018/0594

36

TM 2018/0732

39

TM 2018/0835

43

TM 2017/0162

35

TM 2018/0595

36

TM 2018/0737

40

TM 2016/0126

43

TM 2017/0163

35

TM 2018/0629

36

TM 2018/0739

40

TM 2018/0826

43

TM 2018/0789

35

TM 2018/0630

36

TM 2018/0798

40

TM 2018/0835

43

TM 2018/0826

35

TM 2018/0631

36

TM 2018/0841

41

TM 2016/0126

43

TM 2018/0838

35

TM 2018/0632

37

TM 2018/0874

41

TM 2016/1047

43

TM 2018/0841

35

TM 2018/0633

37

TM 2018/0894

41

TM 2016/1048

44

TM 2018/0790

35

TM 2018/0634

38

TM 2016/0126

41

TM 2017/1167

44

TM 2018/0791

35

TM 2018/0635

38

TM 2018/0318

41

TM 2018/0529

44

TM 2018/0826

35

TM 2018/0636

38

TM 2018/0319

41

TM 2018/0654

44

TM 2018/0841

35

TM 2018/0637

38

TM 2018/0320

41

TM 2018/0746

45

TM 2018/0811

35

TM 2018/0638

38

TM 2018/0322

41

TM 2018/0807

45

TM 2018/0850

35

TM 2018/0654

38

TM 2018/0323

41

TM 2018/0808

35

TM 2018/0718

38

TM 2018/0324

41

TM 2018/0809

35

TM 2018/0746

38

TM 2018/0325

41

TM 2018/0827
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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)

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

MK/T/ 2018/782

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

MK/T/ 2018/783

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

MK/T/ 2018/784

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

MK/T/ 2018/785

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

MK/T/ 2018/786

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

MK/T/ 2018/787

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

MK/T/ 2018/788

„ГАТЕКС“ дооел Прилеп

MK/T/ 2018/625

Alpargatas S.A.

MK/T/ 2018/799

Amouage SAOC

MK/T/ 2018/736

Bank of America Corporation (A corporation organized and existing under

MK/T/ 2018/798

the laws of the State of Delaware)
BLACK COMMUNICATIONS (EUROPE) LIMITED

MK/T/ 2016/834

CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED

MK/T/ 2018/814

CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED

MK/T/ 2018/815

CIECH Sarzyna Spólka Akcyjna

MK/T/ 2018/724

David Allen & Co

MK/T/ 2018/807

David Allen & Co

MK/T/ 2018/808

David Allen & Co

MK/T/ 2018/809

Deva Holding A.Ş.

MK/T/ 2018/765

Deva Holding A.Ş.

MK/T/ 2018/828

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MK/T/ 2017/417

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

MK/T/ 2018/874

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the

MK/T/ 2018/894

laws of the State of New Jersey
Five Guys Holdings, Inc, Virginia corporation

MK/T/ 2018/789

FORD MOTOR COMPANY

MK/T/ 2018/873

GULLANE (THOMAS) LIMITED

MK/T/ 2018/754

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/ 2018/816

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/ 2018/817

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/ 2018/819

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/ 2018/820

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/ 2018/821

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/ 2018/822
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Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/ 2018/823

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/ 2018/824

HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability company

MK/T/ 2018/872

Huntsman International LLC

MK/T/ 2018/776

IMPALA COSMETICS LTD 53B

MK/T/ 2018/836

Intervet International B.V.

MK/T/ 2018/719

KUBOTA CORPORATION

MK/T/ 2018/747

KUBOTA CORPORATION

MK/T/ 2018/748

LRC Products Limited

MK/T/ 2016/792

LSC Communications US, LLC

MK/T/ 2016/126

MATTEL, INC.,

MK/T/ 2018/752

MATTEL, INC.,

MK/T/ 2018/753

MOBIAK SA

MK/T/ 2018/718

Monster Energy Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2018/847

Monster Energy Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2018/848

Monster Energy Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2018/849

NBA Properties, Inc.

MK/T/ 2018/529

Pozavarovalnica Sava, d.d.

MK/T/ 2018/739

PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware

MK/T/ 2018/792

Qualcomm Incorporated

MK/T/ 2018/780

ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

MK/T/ 2018/738

Rotam Agrochem International Company Limited

MK/T/ 2018/716

SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS

MK/T/ 2018/779

CORPORATION)
SKSHU Paint Co., Ltd.

MK/T/ 2018/800

The Procter & Gamble Company

MK/T/ 2018/755

The Procter & Gamble Company

MK/T/ 2018/852

The Procter & Gamble Company

MK/T/ 2018/853

Unilever N.V.

MK/T/ 2018/777

Unilever N.V.

MK/T/ 2018/778

Vem Ilac San. ve Tic A.S.

MK/T/ 2018/846

YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd

MK/T/ 2018/839

Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА
во државна сопственост Скопје

MK/T/ 2018/318

Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА

MK/T/ 2018/319

во државна сопственост Скопје
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА

MK/T/ 2018/320

во државна сопственост Скопје
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА
во државна сопственост Скопје

MK/T/ 2018/322

31 Декември 2017
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Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА
во државна сопственост Скопје

MK/T/ 2018/323

Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА
во државна сопственост Скопје

MK/T/ 2018/324

Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА

MK/T/ 2018/325

во државна сопственост Скопје
Анастасовски Димитар

MK/T/ 2018/756

ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ

MK/T/ 2017/161

ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ

MK/T/ 2017/162

ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ

MK/T/ 2017/163

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ

MK/T/ 2018/757

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

MK/T/ 2018/840

Друштво за лизинг ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје

MK/T/ 2018/732

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД

MK/T/ 2018/587

Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД

MK/T/ 2018/588

Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски

MK/T/ 2018/589

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски

MK/T/ 2018/590

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски

MK/T/ 2018/591

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски

MK/T/ 2018/592

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски

MK/T/ 2018/593

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД

MK/T/ 2018/594

Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД

MK/T/ 2018/595

Скопје
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ТАНИКОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
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Друштво за производство, трговија и услуги НЈЦК ХОЛДИНГ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2018/908

Друштво за сметководство и консалтинг ПАРТНЕР ПЛУС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/811

Друштво за трговија и услуги КЛИП МЕДИА ГРУП ДОО Скопје

MK/T/ 2018/827

Друштво за угосттелство, трговија и услуги МАГНУМ ХОСПИТАЛИТИ

MK/T/ 2018/838

ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ПАКОМАК
ДОО Скопје

MK/T/ 2018/835

Друштво за услуги НОРША ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/875

ДУНА ДОО Скопје

MK/T/ 2018/526

ДУНА ДОО Скопје

MK/T/ 2018/527

ЕМ МЕДИА ДОО Скопје

MK/T/ 2016/1047

ЕМ МЕДИА ДОО Скопје

MK/T/ 2016/1048

Занаетчиски дуќан КООПЕР АРТ - Данче Наумовска Охрид

MK/T/ 2018/577

Иван Јанков

MK/T/ 2018/862

Јане Јосифовски

MK/T/ 2018/746

КУИПУ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/745

Љупчо Јовановски

MK/T/ 2014/558

Милошевска Марија

MK/T/ 2017/1167

Муслија Хирије

MK/T/ 2018/654

Ненад Пантовиќ and Кристијан Поповски

MK/T/ 2018/850

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/T/ 2018/826

Палензовска Електролукс Силвана

MK/T/ 2018/841

Палензовска Електролукс Силвана and Битола и Електролукс ДООЕЛ -

MK/T/ 2018/842

Битола
ПЗУ - ординација по општа стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје

MK/T/ 2018/790

ПЗУ - ординација по општа стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје

MK/T/ 2018/791

Приватно Средно Училиште АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР Скопје

MK/T/ 2018/833

ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ

MK/T/ 2018/831

Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ

MK/T/ 2018/832

увоз-извоз Скопје
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2018/834

Сегментс Ресеарцх ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/857

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

MK/T/ 2018/737

ТАИБОКСИНГ-МАИ ТАИ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Куманово

MK/T/ 2018/845

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/741

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/837

ХЕМОПО ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/690

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/629

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/630

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/631

31 Декември 2017

Гласник Бр. 6/2017

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/632

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/633

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/634

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/635

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/636

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/637

ХИТ 73 ДОО

MK/T/ 2018/638
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18),
Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права
на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги
(Ничанска) и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа

Трговски марки
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(111) 26691

(151) 24/10/2018

пакување,

(210) TM 2009/893

(220) 09/09/2009

еластични

(181) 20/11/2017
(450) 31/10/2018
(732) ATLAS Spolka z o.o.
ul.Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus 105

затворање
цевки,

и

изолирање;
неметални

кл. 19 градежни материјали (неметални);
неметални цврсти цевки за градежништво;
асфалт, катран и битумен; неметлни
подвижни градби; споменици, неметални

PL-91-222 Lodz, PL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(111) 26627

(151) 15/10/2018

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(210) TM 2011/1080

(220) 13/10/2011

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

(181) 13/10/2021
(450) 31/10/2018
(732) Зоран Милошоски
ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид,

(540)

MK
(540)

JORI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за употреба во
индустријата, науката или фотографијата,
непреработени
непреработени

вештачки
смоли;
пластични
материјали;

формулации за гаснење пожар; препарати за
калење и лемење; хемиски субстанции за
презервирање на прехрамбени производи;
субстанции за штавење: лепила за
индустриска

употреба

кл. 2 бои, политури, лакови; презервативи
против 'рѓосување и против оштетување на
дрво; обојувачи (пишенти); растворувачи;
сирови природни смоли; метали во фолија
или во фарба на прав за молери, декоратори,
печатачи
и
уметници

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со

безалкохолни

пијалоци

кл. 43 услуги на подготвување на пијалоци
(111) 26629

(151) 15/10/2018

(210) TM 2011/1105

(220) 18/10/2011

(181) 18/10/2021
(450) 31/10/2018
(732) Милка М.Трпеска
ул. Илинденска бр.190, Велгошти, Охрид,
MK
(540)

GOGLA

кл. 17 каучук, гураперка, гума, азбест, лискун

(551) индивидуална

и производи направени од овие материјали
што не се опфатени во други класи;

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

екструдирани производи од пластика за
употреба во производство; материјали за

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
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овошни сокови, сирупи и други препарати за

Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

производство

31 Октомври 2018

на

пијалаци

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

кл.

со
безалкохолни
пијалаци
кл. 43 услуги на подготвување на пијалаци

меморандуми,
списанија

(111) 26601

(151) 12/10/2018

кл. 25 маици, капи, ленти за врат, марами
кл. 35 организација на советување, правни

(210) TM 2013/872

(220) 16/09/2013
(181) 16/09/2023

совети,
организација
на
настани,
изготвување правни мислења, посредување

(450) 31/10/2018
(732) КАРМЕЛА - 2000 ООД
гр.Велико Трново 5000, Област Велико
Трново, обшина Велико Трново,
ул.Оплченска , No.64, BG

16

тефтери,

брошури,

папки,

патокази,

картички,
збирки,

при патување на стручни семинари во
странство
и
земјата
кл. 45 правни услуги, нотарско работење
(111) 26603

(151) 12/10/2018

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

(210) TM 2015/561

(220) 22/05/2015
(181) 22/05/2025

(540)

(450) 31/10/2018
(732) Нотарска Комора на Република
Македонија

(591) сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

бул. 8-ми Септември бр. 2/1, Скопје, MK
(540)

кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашак за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
(111) 26602

(151) 12/10/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/560

(220) 22/05/2015
(181) 22/05/2025

кл. 16
тефтери, брошури, картички,
меморандуми, папки, патокази, збирки,

(450) 31/10/2018
(732) Нотарска Комора на Република
Македонија

списанија

бул. 8-ми Септември бр. 2/1, Скопје, MK

совети,
организација
на
настани,
изготвување правни мислења, посредување

(540)

кл. 25 маици, капи, ленти за врат, марами
кл. 35 организација на советување, правни

при патување на стручни семинари во
странство
и
земјата
кл. 45 правни услуги, нотарско работење
(111) 26683

(151) 24/10/2018

(210) TM 2015/1281

(220) 15/12/2015
(181) 15/12/2025

(551) индивидуална
Трговски марки
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(450) 31/10/2018
(732) Сојуз на стопански комори на
Македонија
ул. Прашка бр. 23, 1000, Скопје, MK

(591) сина

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава, забава,
активности

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер, правни
услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги

(591) златна

даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците, безбедносни

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

услови за заштита на имот и лица

активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и

(111) 26665

(151) 24/10/2018

(210) TM 2015/1317

(220) 22/12/2015
(181) 22/12/2025

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(450) 31/10/2018
(732) OshKosh B'Gosh, Inc. A Delaware

компјутерски хардвер и софтвер, правни
услуги

Corporation

кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите

на

поединците,

безбедносни

услови за заштита на имот и лица
(111) 26668

(151) 17/10/2018

(210) TM 2015/1282

(220) 15/12/2015

3438 Peachtree Road NE, Suite 1800 Atlanta,
Georgia 30326, US
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

OSHKOSH B'GOSH
(551) индивидуална

(181) 15/12/2025
(450) 31/10/2018
(732) ИСК Македонија Национален

(510, 511)

комитет на Интернационална стопанска
комора

обувки, капи/облека за глава, постелнина,
чанти, мебел, играчки и сродни помошни

ул. Рилски Конгрес бр. 112, 1000, Скопје,
MK

производи за доенчиња и деца

(540)

(111) 26604

(151) 12/10/2018

(210) TM 2016/173

(220) 19/02/2016
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кл. 35 услуги на мало и онлајн услуги на
продавница на мало вклучувајќи облека
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(181) 19/02/2026

медицинска

употреба;храна

за

(450) 31/10/2018
(732) ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО
експорт-импорт

бебиња;конзервирано, смрзнато, сушено и

ул.516 бр. бб, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

масти за јадење, кафе, чај, какао, шеќер,
ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

и производи од жита, леб, сладолед,
производи од тесто и слатки, мед, меласа,

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, млеко и млечни производи, масла и

квасец, сол, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, семиња, пивски
слад, пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи
(591) светло и темно црвена, зелена, бела,
црна
(551) индивидуална

(111) 26605

(151) 12/10/2018

(210) TM 2016/232

(220) 02/03/2016

(510, 511)
кл. 5
витамински препарати, диететски
супстанции што се користат во медицината,
диететски напивки за медицинска употреба;

(181) 02/03/2026
(450) 31/10/2018
(732) Виолета Дангова
Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, MK

храна

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

за

бебиња

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка

компоти, млеко и млечни производи, масла и
масти
за
јадење

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, сладолед, производи од тесто и

(591) сите бои

слатки, мед, меласа, квасец, сол, оцет,
сосови
(како
мирудии),
мирудии

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

кл. 45 правни услуги

опфатени со другите класи, семиња, пивски
слад

(111) 26606

(151) 12/10/2018

(210) TM 2016/233

минерална и сода вода и други

(220) 02/03/2016
(181) 02/03/2026

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни
сокови,
сирупи

(450) 31/10/2018
(732) Виолета Дангова

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и увоз и извоз со: витамински препарати,

Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, MK

кл. 32

диететски супстанции што се користат во
медицината,
диететски
напивки
за

Трговски марки
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ПАРТЕС СКОПЈЕ

163 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018
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Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) сите бои
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

(591) сите бои
(551) индивидуална

(111) 26607

(151) 12/10/2018

(210) TM 2016/234

(220) 02/03/2016

(181) 02/03/2026
(450) 31/10/2018
(732) Виолета Дангова
Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 45 правни услуги
(111) 26667

(151) 24/10/2018

(210) TM 2016/651

(220) 29/06/2016
(181) 29/06/2026

(450) 31/10/2018
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

AZERA

(591) сите бои
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 млеко, павлака, путер, сирење и други
подготовки од храна врз база на млеко;

кл. 45 правни услуги
(111) 26608

(151) 12/10/2018

(210) TM 2016/235

(220) 02/03/2016

(181) 02/03/2026
(450) 31/10/2018
(732) Виолета Дангова
Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ
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замена за млеко; пијалаци врз база на млеко;
десерти врз база на млеко и павлака; јогурти;
млеко

од

соја

(замена

за

млеко),

конзервирано соино зрно за прехрана; масти
и масла за јадење; немлечна павлака
(замена
за
млеко)
кл. 30 кафе, екстракти од кафе, подготовки и
пијалаци врз база на кафе; ладно кафе;
замени за кафе, екстракти од замени за кафе,
Трговски марки
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подготовки и пијалаци врз база на замени за

бул. Св. Климент Охридски бр. 68, Скопје,

кафе;

MK

цикорија

(замена

за

кафе);

чај,

екстракти од чај, подготовки и пијалоци врз
база на чај; ладен чај; подготовки врз база на

(740) Илова Срна
ул. Разловечко востание бр. 18/10, Скопје

слад за човечка употреба; какао и подготовки
и пијалаци врз база на какао; чоколада,

(540)

чоколадни производи, подготовки и пијалаци
врз база на чоколада; слаткарски производи,

Прва Авантуристичка
Македонска Поморска Ударна
Регата - ПАМПУР

колачиња, бонбони; шеќерни производи;
шеќер; мастики за џвакање; природни
засладувачи; пекарски производи, леб,

(551) индивидуална

квасец, пецива; бисквити, колачи, торти,
вафли, карамели, пудинзи; сладолед, водени

(510, 511)
кл. 22
јажиња, канапи, мрежи, шатори,

сладоледи, шербети, смрзнати слаткарски
производи, смрзнати торти, безалкохолни

настрешници, церади, едра, вреќи и торби
(кои не се вклучени во другите класи);

ледени

материјали за полнење (освен од гума или
пластична материја); сурови текстилни

пијалаци,

смрзнати

јогурти;

сврзувачки агенси за правење на сладолед
и/или водени сладоледи и/или шербети и/или

влакнести

материјали

смрзнати слаткарски производи и/или
смрзнати торти и/или безалкохолни ледени

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со

пијалаци и/или смрзнати јогурти; житарки за
појадок, мусли, пченкарни снегулки, табли од

другите
класи
кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и

житарки,

културни активности

готови

житарки

за

јадење;

подготовки
од
житарки
кл. 32 негазирана вода, газирана или вода со
додаток на јаглерод, преработена вода,
изворска
вода,
минерална
вода,

(111) 26613

(151) 12/10/2018

(210) TM 2016/888

(220) 16/09/2016
(181) 16/09/2026

ароматизирана вода; пијалаци со вкус и врз
база на овошје, овошни и зеленчукови

(732) 3М Company

сокови, нектари, лимонади, сода и други

3M Center, 2501 Hudson Road, St.Paul,

безалкохолни пијалаци; сирупи, екстракти и
есенции и други подготовки за правење на

Minnesota 55144, US

безалкохолни пијалаци (освен есенцијални
масла); пијалаци од сурутка; пијалаци врз

АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

база на соја; безалкохолни пијалаци врз база
на слад; изотонични пијалаци

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

(111) 26609

(151) 12/10/2018

(210) TM 2016/848

(220) 31/08/2016

(450) 31/10/2018

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

(181) 31/08/2026
(450) 31/10/2018
(732) Едриличарски клуб ПАМПУР Скопје

Трговски марки
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SCOTCH-BRITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 апарати за домаќинство или кујнски
прибор и садови; артикли што се
употребуваат за чистење; сунѓерчиња,
перничиња и четки за полирање, миење и
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 апарати за домаќинство или кујнски

триење, сунѓерчиња со рачка, перничиња со
рачка и четки со рачка за полирање, миење и
триење; крпи и марамчиња за чистење; крпи

прибор и садови; артикли што се
употребуваат за чистење; сунѓерчиња,

за бришење прашина; шепи за бришење
прашина; џогери; метали; четки со лопатки;

перничиња и четки за полирање, миење и

прашко; помагала за собирање на влакненца
и влакна од домашни миленичиња и рефили

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

за нив, листови и ролери засобирање на
влакненца; ракавици за употреба во
домаќинствата; одзатнувачи

на тоалети;

прашина; џогери; метали; четки со лопатки;
прашко; помагала за собирање на влакненца

џогери со сунѓер; држачи за сунѓерчиња и
други апарати за домаќинство и кујнски

и влакна од домашни миленичиња и рефили

елементи; четки со средство за миење;
сунгерчиња за миење садови во форма на

за нив, листови и ролери засобирање на
влакненца; ракавици за употреба во
домаќинствата; одзатнувачи на тоалети;
џогери со сунѓер; држачи за сунѓерчиња и

четки со средство за миење; кофи за
домашна употреба

други апарати за домаќинство и кујнски
елементи; четки со средство за миење;

(111) 26718

(151) 17/10/2018

(210) TM 2016/1112

(220) 22/11/2016

сунгерчиња за миење садови во форма на
четки со средство за миење; кофи за
домашна употреба

(181) 22/11/2026
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за консалтинг,
производство, трговија и услуги ЊУ

(111) 26610

(151) 12/10/2018

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

(210) TM 2016/889

(220) 16/09/2016
(181) 16/09/2026

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK
(540)

(450) 31/10/2018
(732) 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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BLAZING FRUITS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
систем за позиционирање [GPS] апарат;
компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
дискови;

електромагнетни

вентили

Трговски марки
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[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски

кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);

програми

акумулатори,

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки

електрични; акумулатори, електрични, за
возила; кутии за акумулатори; садови за

дијаманти; ѓердани (накит); жици од
благородни метали (накит); златни нишки

акумулатори;
компјутерски
оперативни
програми, снимени; акустични [звучни]

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за
накит; игли (накит); кутии за накит; накит;

аларми; акустични спојки; акустични цевки;
аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани

накит (кутии за накит); монистри за правење
накит; накит насликан со специјална техника,

филмови

клуазоне

за

играње;

(анимирани

цртани

филмови);

(накит);

обетки;

полускапоцени

апарати за галванизација; апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за

камења; приврзоци (ситни украси или
синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња

мерење растојанија; монитори [компјутерски
хардвер]; апарати за сателитска навигација;

(накит); слонова коска (накит); сувенири од
бакар; талисмани (накит); украси (накит);

компјутерски
аудиовизуелни

украси од сребро; украсни ситници (накит);
уметнички дела од благородни метали;

барометри;

програми
апарати

видео

за
за

монитори

играње;
настава;
за

бебе;

шпинел

(скапоцени

камења)

двогледи; електрични брави; компјутерски
хардвер
(инсталирање,
одржување
и

кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за
коцкање; апарати за игри за коцкање;

поправање на компјутерски хардвер);
компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;

апарати за исфрлање тениски топки; безбол
(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо
фрекфентни
апарати;
грамофони;

за удирање; дама(игри); даски за сурфање;
дрезги (обувки за одење по снег); друштвени

фонографски

калкулатори;

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за

монитори [компјутерски програми]; мембрани
[фотографија]; чад (детектори за чад);

градење;
плишани
играчки;
појаси
(планинарски појаси); потполнки (заштитни

апарати
за
снимање,
пренос
или
репородукција на звук или слика; чипови

потполнки) (делови од спортскиот одела);
ракавици (боксерски ракавици); ракавици за

(ДНА чипови); автомати
електрични
адаптери;

за дозирање;
апарати
за

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;
скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот

електролиза; епрувети; полначи за батерии;

машини и апарати за , игри; скии; скии (восок

акустични [звучни] аларми; количество
(мерни
инструменти
за
количество);

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо;
тениски мрежи; тобогани (предмети за

калориметри; навлаки за очила; компјутерски
тастатури; леќи; одела за нуркање;

играње); штитници за нозе (спортска
опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;

педометри; кутии за акумулатори; магнети;
магнетофони;
математички
инструмети;

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;
кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;

микроскопи;

[оптика];

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки

оптички дискови; очила за сонце; очила за
спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми

(миризливи мамки за лов или риболов);
мечиња; појаси за пливање; мрежи за

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;
реостати; свирчиња за кучиња; сигнални

вадење на
риболовци;

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;
дигитални знаци; читачи на бар кодови

параглајдери; пливачко одело; перничиња за
билјардски маси; планинарски појаси;

плочи;

модеми;

Трговски марки

џебни

огледала

уловена риба за спортски
мрежи
за
спортови;
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сноуборд;
кл.

хартиени

41

капи

вариетеа;

за

забава

гимнастичка

кл. 9

ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален

обука;

систем за позиционирање [GPS] апарат;

дресирање
животни;
забава;
забавни
паркови; известување за рекреација; казино

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
дискови;
електромагнетни
вентили

(коцкање) (обезбедување опрема во казино);
изнајмување
тениски
игралишта;

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски
програми
за
играње;
акумулатори,

изнајмување спортска опрема со исклучок на
возила; книги (објавување книги); коцкање

електрични; акумулатори, електрични, за
возила; кутии за акумулатори; садови за

(играње за пари); лотарии (организирање

акумулатори;

лотарии); ноќни клубови; обезбедување
услуги за караоке; објавување книги; обука

програми, снимени; акустични [звучни]
аларми; акустични спојки; акустични цевки;

(практична
обука)
(демонстрирање);
организирање избори на убавици; паркови

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани
филмови (анимирани цртани филмови);

(забавни
студија);

(филмски
(забава);

апарати за галванизација; апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за

разонода (забава); телевизиски програми

мерење растојанија; монитори [компјутерски

(продукција на радио и телевизиски
програми); услуги на дискотеки; услуги на

хардвер]; апарати за сателитска навигација;
компјутерски
програми
за
играње;

здравствени клубови; услуги на игри што се
обезбедуваат он-лајн од една информатичка

аудиовизуелни
апарати
за
настава;
барометри; видео монитори за бебе;

мрежа; услуги на кампови за летување
(забава); услуги на клубови (забава и

двогледи; електрични брави; компјутерски
хардвер
(инсталирање,
одржување
и

образование);

поправање

паркови);
стидија
продавање
билети

услуги

на

компонирање

компјутерски

на

оперативни

компјутерски

хардвер);

музика; спроведување на фитнес часови;
спроведување на организирани тури; услуги

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;
ваги; очила (синџирчиња за очила); високо

на оркестри; филмови на видео ленти
(производство на филмови на видео ленти);

фрекфентни
фонографски

услуги на личен тренер [фитнес тренинг]

монитори [компјутерски програми]; мембрани
[фотографија]; чад (детектори за чад);

(111) 26719

(151) 17/10/2018

апарати

(210) TM 2016/1117

(220) 23/11/2016
(181) 23/11/2026

репородукција на звук или слика; чипови
(ДНА чипови); автомати за дозирање;

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за консалтинг,

електрични
адаптери;
апарати
за
електролиза; епрувети; полначи за батерии;

производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

акустични [звучни] аларми; количество
(мерни
инструменти
за
количество);

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK

калориметри; навлаки за очила; компјутерски

(540)

тастатури; леќи; одела за нуркање;
педометри; кутии за акумулатори; магнети;

PLENTY OF FRUIT
(551) индивидуална
(510, 511)
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за

апарати;
плочи; џебни

снимање,

грамофони;
калкулатори;

пренос

или

магнетофони;
математички инструмети;
микроскопи; модеми; огледала [оптика];
оптички дискови; очила за сонце; очила за
спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми
Трговски марки
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[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;

вадење

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални

риболовци;

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;
дигитални знаци; читачи на бар кодови

параглајдери; пливачко одело; перничиња за
билјардски маси; планинарски појаси;

кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);
белезгии (накит); бисери (накит); вештачки

сноуборд;
кл. 41

дијаманти; ѓердани (накит); жици од
благородни метали (накит); златни нишки

дресирање
животни;
забава;
забавни
паркови; известување за рекреација; казино

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за

(коцкање) (обезбедување опрема во казино);

накит; игли (накит); кутии за накит; накит;
накит (кутии за накит); монистри за правење

изнајмување
тениски
игралишта;
изнајмување спортска опрема со исклучок на

накит; накит насликан со специјална техника,
клуазоне (накит); обетки; полускапоцени

возила; книги (објавување книги); коцкање
(играње за пари); лотарии (организирање

камења; приврзоци (ситни украси или
синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња

лотарии); ноќни клубови; обезбедување
услуги за караоке; објавување книги; обука

(накит); слонова коска (накит); сувенири од

(практична

бакар; талисмани (накит); украси (накит);
украси од сребро; украсни ситници (накит);

организирање избори на убавици; паркови
(забавни
паркови);
стидија
(филмски

уметнички дела од благородни метали;
шпинел
(скапоцени
камења)

студија);
продавање
билети (забава);
разонода (забава); телевизиски програми

кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за
коцкање; апарати за игри за коцкање;

(продукција на радио и телевизиски
програми); услуги на дискотеки; услуги на

апарати за исфрлање тениски топки; безбол

здравствени клубови; услуги на игри што се

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи
за удирање; дама(игри); даски за сурфање;

обезбедуваат он-лајн од една информатичка
мрежа; услуги на кампови за летување

дрезги (обувки за одење по снег);друштвени
игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за

(забава); услуги на клубови (забава и
образование); услуги на компонирање

градење;
плишани
играчки;
појаси
(планинарски појаси); потполнки (заштитни

музика; спроведување на фитнес часови;
спроведување на организирани тури; услуги

потполнки) (делови од спортскиот одела);

на оркестри; филмови на видео ленти

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за
безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;

(производство на филмови на видео ленти);
услуги на личен тренер [фитнес тренинг]

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот
машини и апарати за , игри; скии; скии (восок

(111) 26669

(151) 17/10/2018

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо;
тениски мрежи; тобогани (предмети за

(210) TM 2017/78

(220) 02/02/2017
(181) 02/02/2027

играње);

(450) 31/10/2018
(732) ИСК Македонија
ул. Рилски Конгрес бр. 112, 1000, Скопје,

штитници

за

нозе

(спортска

опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;
калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;
кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;
мамец (вештачки мамец за риболов); мамки

на

уловена

риба

мрежи

за

хартиени
вариетеа;

обука)

за

спортски
спортови;

капи за забава
гимнастичка обука;

(демонстрирање);

MK
(540)

(миризливи мамки за лов или риболов);
мечиња; појаси за пливање; мрежи за
Трговски марки
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кревети

и

кл. 27

маси

килими, килимчиња, простирки и

бришачи, линолеум и други материјали за
подни прекривки; ѕидни тапети (што не се од
текстил)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава,

забава,

активности
кл. 42
научни

спортски
и

и

технолошки

културни
услуги,

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите: услуги за индустриски анализи и
стражувања, проектирање и развој на
комјутерски хардвер и софтвер, правни
услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците, безбедносни усови
за заштита на имот и лица
(111) 26670

(151) 17/10/2018

(210) TM 2017/114

(220) 08/02/2017

управување
работи
кл. 36

со

работата;

канцелариски

осигурување; финансиски работи;

монетарни
недвижен

работи;

работи

поврзани со
имот

кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
(111) 26713

(151) 25/10/2018

(210) TM 2017/252

(220) 03/03/2017

(181) 03/03/2027
(450) 31/10/2018
(732) Kandit d.o.o. Osijek
Vukovarska cesta 239, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(181) 08/02/2027
(450) 31/10/2018
(732) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ
Бул Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(591) зелена, црвена, сива, црна и бела
(551) индивидуална

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и

(510, 511)

санитарни

кл. 30 слатки

намени

кл. 19
неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба,асфалт,
катран и битумен, неметални преносни
конструкции,споменици што не се од метал

(111) 26715

(151) 25/10/2018

(210) TM 2017/384

(220) 31/03/2017
(181) 31/03/2027
(450) 31/10/2018

кл. 24 текстил и текстилни производи што не
се опфатени со другите класи; покривки за
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(732) Друштво за производство, трговија

ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-1/д.п.3,

и услуги „ЖИТО“ извоз-увоз ДООЕЛ

Скопје

Велес
ул. Благој Ѓорев бр. 166, Велес, MK

(540)

ДОМ.Не само СТАН

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19
неметални градежни материјали
(591) бела, зелена

кл. 35 рекламирање, водење со работење
кл. 37 градежни конструкции, поправки

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26646

(151) 10/10/2018

кл. 35

(210) TM 2017/602

(220) 09/06/2017

огласување, водење на работење,

управување со работи, услуги при продажба
на големо и мало на: овошје и зеленчук,
пијалоци, производи од тутун, месо и
производи од месо, риби, леб, печива, колачи
и слатки, пијалоци, храна,
периферни
единици
и

компјутери,
софтвер,

(181) 09/06/2027
(450) 31/10/2018
(732) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

телекомуникациска опрема, аудио и видео

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ

опрема, текстил, метална стока, бои и стакло,
килими, теписи, ѕидни и подни облоги,

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

електрични апарати за домаќинство, мебел,
опрема за осветлување и други предмети за

(540)

WHITESEAL

домаќинство, книги, весници и канцелариски
прибор, музички и видео записи, спортска

(551) индивидуална

опрема, игри и играчки, облека, обувки и

(510, 511)

предмети од кожа, козметички и тоалетни
препарати, цвеќе, садници, семе, Ѓубриво,

кл. 3 препарати за чистење на заби, паста за
заби и течност за заби и течност за плакнење

домашни миленици и храна за нив,
часовници и накит, автомобили и моторни

усна
шуплина
кл. 10 дентална направа, имено, апликатор

возила од лесна категорија, делови и прибор
за моторни возила, мотоцикли, делови и

во форма на пенкало кое веќе е наполнето со
препарати
за
белење
на
заби

прибор за мотоцикли

кл. 21 четки за заби

(111) 26682

(151) 22/10/2018

(111) 26638

(151) 10/10/2018

(210) TM 2017/555

(220) 26/05/2017
(181) 26/05/2027

(210) TM 2017/603

(220) 10/06/2017
(181) 10/06/2027

(450) 31/10/2018
(732) ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ

(450) 31/10/2018
(732) Палензовска Електролукс Силвана

ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-

ул. "Александар Турунџев" бр. 1-13,

1/д.п.3, Скопје, MK

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK

(740) Радица Ѓорѓиевска
Трговски марки
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(540)

(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; печатени материјали
кл. 30 чај
(111) 26677

(151) 15/10/2018

(551) индивидуална

(210) TM 2017/780

(220) 04/08/2017

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за

(181) 04/08/2027
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за угостителство, промет и

кревети
кл.
25

услуги ПАНИДОГ КОМПАНИ ДОО увозизвоз Скопје

и
облека,

обувки

и

маси
капи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

ул. Црвена Вода бр. 11А-2, 1000, Скопје,
MK

работи
кл. 39

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

транспортни услуги; пакување и

складирање стока; оргаизирање патувања

(540)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
(111) 26684

(151) 09/10/2018

(210) TM 2017/647

(220) 23/06/2017
(181) 23/06/2027

(450) 31/10/2018
(732) A.F. JONES EXPORTERS CEYLON
(PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL

(591) портокалова, жолта, црна и бела

MAHARAJA ORGANISATION LIMITED
No.146, Dawson Street, Colombo 2, LK and

(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и

No. 146, Dawson Street, Colombo 2, LK

пијалоци

(551) индивидуална

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

(111) 26658

(151) 17/10/2018

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

(210) TM 2017/819

(220) 18/08/2017

(540)

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за услуги ВФВ МЕДИА

(181) 18/08/2027

ДООЕЛ Скопје
бул.Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровкаламела А, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
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ул. Архиепископ Доситеј бр. 15-а, Скопје,
MK
(740) Рамадани Седат
ул. Струмичка бр. 9/2-1, Скопје
(540)

(591) црна и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

печатени работи и електронски

медиуми

(591) зелена, сина, сива

(111) 26659

(151) 17/10/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/820

(220) 18/08/2017

кл. 44 медицински услуги

(181) 18/08/2027
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за услуги ВФВ МЕДИА
ДООЕЛ Скопје
бул.Гоце Делчев бр. 11 ДТЦ Мавровка-

(111) 26672

(151) 17/10/2018

(210) TM 2017/823

(220) 18/08/2017
(181) 18/08/2027

ламела А, Скопје, MK

(450) 31/10/2018
(732) АКСА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

(540)

ул. Струмичка бр. 9/2 - 1, Скопје, MK
(740) Рамадани Седат
ул. Струмичка бр. 9/2-1, Скопје
(540)

(591) црна и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
печатени работи и електронски
медиуми
(111) 26671

(151) 17/10/2018

(210) TM 2017/822

(220) 18/08/2017

(181) 18/08/2027
(450) 31/10/2018
(732) ПЗУ РЕ -ВИТА - Ординација по
општа медицина Скопје

Трговски марки

(591) црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

37

градежни

конструкции;поправки;инсталациски услуги
(111) 26611

(151) 12/10/2018

(210) TM 2017/861

(220) 30/08/2017
(181) 30/08/2027
(450) 31/10/2018
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(732) Друштво за нега и одржување на

крем за кафе, пијалоци од кафе со млеко,

телото РИВАЈВ СПА И ВЕЛНЕС ЦЛИНИЦ

замена за млеко

ДООЕЛ Скопје
ул. Страшо Пинџур 7/1-6, 1000, Скопје, MK

(111) 26649

(151) 10/10/2018

(540)

(210) TM 2017/945

(220) 04/10/2017
(181) 04/10/2027

(450) 31/10/2018
(732) Оливер Јосифовски
ул.Кавалска бр. 4а, 1000, Скопје, MK
(591) сива, сина тиркизна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 терапевтски услуги
(111) 26714

(151) 16/10/2018

(210) TM 2017/914

(220) 22/09/2017
(181) 22/09/2027

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

LUBOYNA
(551) индивидуална

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

(510, 511)

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK

снимки, трансмисија или репродукција на
звук
или
слика

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

кл. 16
списанија, весници, печатени
материјали, печатени публикации, каталози,

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

брошури

(540)

кл. 41 образовни услуги, забава, спортски и
културни активности

кл. 9 снимање на аудио и видео ленти,
компакт дискови, DVD и други дигитални

(111) 26635

(151) 10/10/2018

(210) TM 2017/960

(220) 06/10/2017
(181) 06/10/2027

(450) 31/10/2018
(732) Ѓеоргиев Никола
ул. Иван Аговски бр. 7, Скопје, MK
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
21
тегла
за
пакување
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа

(551) индивидуална
(510, 511)

на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе,
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спортски и културни активности;

кревет;драперии за кревет; комфортери;

забава

јоргани; покривки за душек; покривки за

(111) 26705

(151) 22/10/2018

перници; навлаки за перници; прекривки за
кревет

(210) TM 2017/968

(220) 10/10/2017
(181) 10/10/2027

(111) 26710

(151) 12/10/2018

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство трговија

(210) TM 2017/1102

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027

градежништво транспорт угостителство и
услуги ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с.
Скудриње, Маврово и Ростуше

(450) 31/10/2018
(732) Инфиго ИС ДОО
ул. Матиас Корвина бр. 6, Самобор, HR

Населено место и без уличен систем бр 1,
Скудриње, Маврово и Ростуше, MK

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

(540)

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
6
кл. 8 жилети

шајки

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26614

(151) 12/10/2018

(210) TM 2017/1089

(220) 13/11/2017

(181) 13/11/2027
(450) 31/10/2018
(732) SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de
C.V.
Antiguo Camino Marroquin num. 07, Col
Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX

кл. 9
машини за сметање, опрема за
обработка на податоци и компјутери,
компјутерски
програми
и
софтвер
кл. 35 водење на работење, управување со
работата,
канцелариски
работи
кл. 39 транспортни услуги, организирање
патување
кл. 42 изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

SOGNARE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20
душеци;
кл. 24

перници за кревети; перници за
душеци;
перници
кебиња за кревет;чаршафи за

Трговски марки

(111) 26717

(151) 25/10/2018

(210) TM 2017/1148

(220) 30/11/2017

(181) 30/11/2027
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 компјутерско програмирање, давање
информации за компјутерски технологии и
(591) црвена, сива
(551) индивидуална

програмирање преку интернет страници,
дигитализација на документи, електронско

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

зачувување
компјутерски

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,

хардверска инфраструктура, изработка на

податоци,
програми,

изнајмување
изработка
на

материјал,

компјутерски програми, индустриски дизајн,
инженерство, инсталирање компјутерски

лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,

програми, истражување и развој за други,
конверзија на компјутерски програми и

сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

податоци (освен физичка конверзија),
конверзија на податоци од физички на

материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување

електронски

фотографии,

канцелариски

носачи,

консултации

за

кои не се опфатени во другите класи;

безбедност на податоци, консултации за
безбедноста на интернет, креирање и

печатарски
букви,
клишиња
кл. 35 огласување; водење на работење;

дизајнирање за други на индекси на
информации засновани на интернет (услуги

управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

на
информатичка
технологија),
надгледување компјутерски системи заради

монетарни
недвижен

откривање неовластен пристап или повреда

работи;

работи

поврзани за
имот

кл. 41 образовни услуги; подготвување на

на податоци, надгледување компјутерски
системи
заради
откривање
дефекти,

наставата; забава; спортски и културни
активности

обновување
податоци,

(111) 26637

(151) 10/10/2018

програми, осовременување на компјутерски
програми,
програмирање
компјутерски

(210) TM 2017/1149

(220) 30/11/2017
(181) 30/11/2027

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за промет и услуги
ИТЕЦОР СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје

на компјутерски бази на
одржување
компјутерски

системи, следење на компјутерски системи
со далечински пристап, советодавни услуги
од областа на компјутерската технологија,
советување во врска со информатичка
технологија, советување за компјутерски

ул.Генерал Михалјо Апостолски бр. 45/13, 1000, Скопје, MK

програми, советување на полето на
компјутерски хардвер, софтвер како услуга

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(ЅааЅ), умножување комјутерски програми,

(540)

услуги на заштита на компјутери од вируси,
чување резервни копии на податоци надвор
од мрежата, архитектура, графички дизајн

(591) портокалова, црна, бела
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(181) 04/12/2027
(450) 31/10/2018
(732) ViiV Healthcare Company
Corporation Service Company, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

JASUPA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили; моторцикли; електрични
возила; гуми за тркала за возила; возила за
движење

по

копно,

воздух,

вода,

или

железница; моторни скутери; безпилотни
возила [автономни автомобили]; приколки;

(551) индивидуална

мотори за копнени возила; турбини за
копнени возила; мотори, електрични, за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати

копнени возила; спојки за копнени возила;
менувачи за копнени возила; автомобилски

и супстанции; вакцини

каросерии;

(111) 26642

(151) 10/10/2018

велосипеди; тапацир за возила; рикверц
аларми за возила; аларми против кражба за

(210) TM 2017/1166

(220) 04/12/2017

возила; седишта за возила

автомобилски

шасии;

(181) 04/12/2027
(450) 31/10/2018
(732) ViiV Healthcare Company

(111) 26711

(151) 12/10/2018

(210) TM 2017/1237

(220) 20/12/2017

Corporation Service Company, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

JULUCA

(181) 20/12/2027
(450) 31/10/2018
(732) Fitbit, Inc.
199 Fremont Street, 14th Floor San
Francisco, California 94105, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати
и супстанции; вакцини
(111) 26612

(151) 12/10/2018

(210) TM 2017/1236

(220) 20/12/2017

(181) 20/12/2027
(450) 31/10/2018
(732) East Shineray Holdings Co., Ltd
No.8 Shineray Road, Hangu Town,
Jiulongpo District, Chongqing, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

FITBIT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вкпучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција

(540)

на звук или слика, магнетски носачи на
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податоци, дискови за снимање, автоматски

аудио, слики и дигитални датотеки и екрански

машини и механизми за апаратите што се

површини;

активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за

софтвер за паметни телефони, електронски
уреди и мобилни уреди во областите на

обработка на податоци и компјутери;
компјутерски хардвер; компјутерски софтвер;

фитнес и вежбање кои вклучуваат услуги на
лични обуки, тренинг, вежбање и фитнес

компјутерски апликациски софтвер за
мобилни уреди; електронски уреди; алатки за

испитувања; мобилен апликациски софтвер
за креирање на лични програми за фитнес

развој на компјутерски софтвер; паметни

тренинг; компјутерски апликациски софтвер

часовници
(smartwatches);
преносливи
електронски уреди; лични електронски уреди

за паметни телефони, електронски уреди и
мобилни
уреди
за
поддршка
на

кои се користат за следење на фитнес цели и
статистика; уреди за носење за мерење

корпоративните велнес програми; софтвер
за видео игри; мобилни телефони; ваги;

параметри
педометри;

активност;
преносливи

лични ваги за мерење; монитори; екрански
површини; компјутерски програми; уреди за

дигитални електронски уреди за снимање,

системи на глобално позиционирање (ГПС);

организирање, пренесување, манипулирање,
прегледување и примање на текст, податоци

уред за репродукција на звук; МРЗ и други
аудио плеери со дигитален формат; радија,

и дигитални датотеки; електронски уреди што
се погодни за носење, имено, часовници,

радио
предаватели
компјутерски софтвер

нараквици и рачни часовници кои се состојат
од софтвер поврзан со податоците на

безконтактни трансакции со трговците на
мало, трговци и продавачи преку мобилни

личните

паметни

уреди кои се користат за обработка на

телефони и персонални компјутери преку
интернет-страни и други компјутерски и

плаќања; слушалки; ушни перничиња;
слушалки (телефонски слушалки); безжични

електронски
комуникациски
мрежи;
дигитални електронски уреди кои се погодни

аудио уреди; микрофони; далечински
управувач за контрола на мобилни уреди;

за носење, кои се состојат главно од софтвер
за предупредувања, пораки, електронски

аудио звучници; прибори за мобилни,
преносливи, електронски и рачни уреди;

пошти и потсетници, како и за снимање,

додатоци за слушалки, имено, перничиња за

организирање, пренесување, манипулирање,
прегледување и примање на текст, податоци,

слушалки, влошки за слушалки и слушалки

аудио, слики и дигитални датотеки и екрански
површини; кабли, имено кабли за полнење;

(111) 26685

(151) 09/10/2018

(210) TM 2017/1238

(220) 20/12/2017

при
физичка
висинометри;

дигитални

помошници,

компјутерски

компјутерски периферни уреди; компјутери;
сензори за научна употреба што треба да ги
носи

човекот

за

собирање

човечки

апликациски

и
приемници;
за употреба во

(181) 20/12/2027
(450) 31/10/2018
(732) ЦЕРМАТ ДОО

биометриски податоци; софтвер за собирање
на биометриски податоци; софтвер за

ул.„Новачки пат“ бб, , 7000, Битола, MK

предупредувања, пораки, електронски пошти
и потсетници, како и за снимање,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

организирање, пренесување, манипулирање,
прегледување и примање на текст, податоци,
178 | С т р а н а
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вкусови (flavourings) за храна различни од
есенцијални масла; овошја прекриени со
чоколадо; апетисани (јаткасти овошја)
прекриени со чоколадо; храна како ужинки на
(551) индивидуална

база на зрна; гранола; ужинки во стапче
базирани на гранола; чоколадни премази;

(510, 511)
кл. 30

какао премази; чоколадни сосови; подготовки
за стврднување (згуснување) шлагови;

(591) црна, бела, златно-жолта

сладолед,

десерти,

мраз

за

освежување, замрзнати слатки

чоколаден сируп; сирупи за прелив; брашно

(111) 26686

(151) 09/10/2018

(111) 26720

(151) 24/10/2018

(210) TM 2017/1240

(220) 21/12/2017

(210) TM 2017/1241

(181) 21/12/2027

(220) 21/12/2017
(181) 21/12/2027

(450) 31/10/2018
(732) Mars, Incorporated a Delaware

(450) 31/10/2018
(732) ДОЛЧЕЗА ДОО Струмица

corporation
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101, US

ул. Гоце Делчев бр. 56/31, Струмица, MK

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

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’'ДамеГруев’' 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

Скопје
(540)

(591) нијанси на жолта, окер, кафена, бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 чоколадни слатки; шеќерни слатки;

(510, 511)
кл. 30 торти, слаткарски производи, слатки,

чоколадо; бонбони; десерти; слатки; кафе;
чај; какао; шеќер; цереалии (житарки) и
подготовки од цереалии; ужинки на база на
цереалии; стапчиња (bars) од цереалии и
енергетски стапчиња (bars); бисквити; торта
(колач); колачи (pastry); (pastries) пекарски
производи; кекс колаче; бонбони; мусли;
напитоци на база на какао; јадливи вафли
(обланди); јадлив мраз; сладолед; леден
јогурт; мраз (природен или вештачки);
прашоци за сладолед; смрзнати слатки;
чоколаден мус; шербети; вкусови (flavourings)
за напитоци, различни од есенцијални масла;
Трговски марки

овошни преливи (сосови), овошни желеа
(слаткарски производи), бисквити, колач
(111) 26687

(151) 09/10/2018

(210) TM 2017/1244

(220) 22/12/2017

(181) 22/12/2027
(450) 31/10/2018
(732) Monster Energy Company, a Delaware
corporation
1 Monster Way, Corona, California 92879,
US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(540)

(210) TM 2017/1255

(220) 25/12/2017
(181) 25/12/2027

(450) 31/10/2018
(732) FCA US LLC, a limited liability

PREDATOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително
газирани и енергетски пијалоци; сирупи,
концентрати, пудри и додатоци за правење
пијалоци, вклучително и
енергетски пијалоци; пиво

газирани

(111) 26688

(151) 09/10/2018

(210) TM 2017/1249

(220) 22/12/2017

и

(181) 22/12/2027
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за трговија и
производство МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ

company organized and existing under the
laws of the State of Delaware
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)

SAHARA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

ДОО Скопје
ул. Милан Марковиќ бр. 59, 1000, Скопје,
MK

(111) 26600

(151) 15/10/2018

(210) TM 2017/1269

(220) 29/12/2017

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

(181) 29/12/2027
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

ПЕКАБЕСКО АД
ул. 10 бр. 44, с. Кадино, 1041 Илинден,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

месо, риба, живина и дивеч;

конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и
масти за јадење
(111) 26689
180 | С т р а н а

(151) 09/10/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
паштети; паштети од црн дроб;
пилешки
паштети
Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

кл. 35

31 Октомври 2018

услуги на увоз-извоз и трговија на

Изнајмување

спортски
и

терени,

големо и мало со: паштети; паштети од црн

Организирање

водење

концерти,

дроб; пилешки паштети

Организирање
Организирање

и

(111) 26615

(151) 12/10/2018

(210) TM 2018/22

(220) 11/01/2018

Организирање
Организирање

и
водење
семинари,
и водење работилници

водење конференции,
и
водење
конгреси,

(181) 11/01/2028
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за туризам ЕТЦ ТРАВЕЛ

[обука], Организирање и водење симпозиуми,
Организирање
избори
на
убавици,

ДООЕЛ Скопје
Васил Главинов бр. 3, 1000, Скопје, MK

Продавање билети [забава,], Услови за
рекреирање (обезбедување услови за

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ

рекреирање)
кл. 43 Изнајмување за времено сместување,

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

Обезбедување објекти за кампување,
Резервирање за привремено сместување

Организирање

Резервирање

спортски

натпревари,

пансиони,

Резервирање

хотели
(111) 26657

(151) 02/10/2018

(210) TM 2018/30

(220) 17/01/2018

(181) 17/01/2028
(450) 31/10/2018
(732) AL-MAK FLOWER Inc.

(591) сина, портокалова, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 Атобуски превоз, Бродски превоз,
Воздушен транспорт, Изнајмување авиони,
Изнајмување
автобуси,
Изнајмување
автомобили, Изнајмување автомобили за

P.O. Box 3901 Syrakuse, New York 13220,
US
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

трки, Изнајмување бродови, Изнајмување
возила, Изнајмување камиони, Изнајмување

SYNERGY

патнички автобуси, Информирање за превоз,
Информирање за сообраќајот, Логистички

(551) индивидуална

услуги
за
крстарења,

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

Патнички

транспорт,
Организирање
Организирање
патувања,

транспорт,

Поморски

превоз,

Посредување за превоз, Превезување
патници, Превезување со брод за излет,
Превезување
автомобили,

со
траект,
Превоз
со
Придружување
патници,

(510, 511)
и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

Разгледувања културни знаменитости и
обиколки [туризам], Резервации за патувања,

уништување
хербициди

Резервации

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,

кл.

41

за
Забави

(планирање

Трговски марки

превоз
забави),

штетници,

фунгициди,
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

вештачки

екстремитети,

очи

и

заби,

(540)

ортопедски производи, хируршки материјали
за шиење

Alkadez

(111) 26632

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/57

(220) 29/01/2018

(181) 29/01/2028
(450) 31/10/2018
(732) FRESH & CO FABRIKA ZA PRERADU
VOĆA D.O.O.BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 14-16, 11080, BEOGRAD
(ZEMUN), RS
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 средства за дезинфекција
(111) 26661

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/86

(220) 08/02/2018
(181) 08/02/2028

(450) 31/10/2018
(732) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

CENTURY 21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на бизнис;
управување со бизнис, канцелариски работи,
рекламни услуги, советување за водење
бизнис и организација; анализа на водење
(591) црна, бела и сите нијанси на: зелена,
портокалова и жолта

бизнис; администрација и водење компании;
услуги на бизнис консалтинг, менацмент и
планирање во областа на недвижности;
поддршка во водење комерцијален бизнис во
облик на франшиза; советодавни услуги за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

водење бизнис кој се однесува на франшиза;
бизнис совет и поддршка во однос на услуги

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

за франшиза, имено, обезбедување бизнис
поддршка
во
воспоставување
и/или

(111) 26660

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/58

(220) 31/01/2018

недвижности; поддршка во воспоставување
и/или работење на брокерски бизниси за

(181) 31/01/2028
(450) 31/10/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
182 | С т р а н а

работење

на

брокерски

бизниси

за

недвижности/;
недвижности;

продажен менацмент
рекламни
услуги

на
за

недвижности;
недвижности,

маркетинг
услуги
за
имено,
он-лајн
услуги

вклучувајќи тури низ станбени и деловни
недвижности; обезбедување недвижности за

Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

потенциј&пни

31 Октомври 2018

на

кл. 35

за

управување со бизнис, канцелариски работи,

недвижности во областа на услуги за
недвижности преку интернет; обезбедување

рекламни услуги, советување за водење
бизнис и организација; анализа на водење

бизнис планирање и маркетинг решенија за
професионалци
за
недвижности;

бизнис; администрација и водење компании;
услуги на бизнис консалтинг, менацмент и

обезбедување потенцијални купувачи за
индустријата за недвижности; обезбедување

планирање во областа на недвижности;
поддршка во водење комерцијален бизнис во

интерактивна веб страница за недвижности

облик на франшиза; советодавни услуги за

која ќе промовира домување и станбени
објекти преку понудување на потенцијалните

водење бизнис кој се однесува на франшиза;
бизнис совет и поддршка во однос на услуги

купувачи и закупци видео прошетка низ
објектите, нивен опис, текст, цена, локација,

за франшиза, имено, обезбедување бизнис
поддршка
во
воспоставување
и/или

мапа и други информации кои би биле од
важност за потенцијален купувач или закупец

работење
на брокерски бизниси за
недвижности; поддршка во воспоставување

во донесувањето одлука за купување или

и/или работење на брокерски бизниси за

изнајмување; составување списоци на
агенции за недвижности; организирање на

недвижности/;
недвижности;

продажен менацмент
рекламни
услуги

прикажување и изложби на домување и
недвижности за промоција или рекламни

недвижности;
недвижности,

маркетинг
услуги
за
имено,
он-лајн
услуги

цели; аукција на недвижности

вклучувајќи тури низ станбени и деловни
недвижности; обезбедување недвижности за

(111) 26662

(151) 17/10/2018

потенциј&пни

(210) TM 2018/87

(220) 08/02/2018
(181) 08/02/2028

потрошувачи
со
професионалци
недвижности во областа на услуги

потрошувачи

купувачи;
со

поврзување

професионалци

рекламирање; водење на бизнис;

купувачи;

поврзување

на
за

на
за
за

(450) 31/10/2018
(732) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC

недвижности преку интернет; обезбедување
бизнис планирање и маркетинг решенија за

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

професионалци
за
недвижности;
обезбедување потенцијални купувачи за

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

индустријата за недвижности; обезбедување

(540)

интерактивна веб страница за недвижности
која ќе промовира домување и станбени
објекти преку понудување на потенцијалните
купувачи и закупци видео прошетка низ
објектите, нивен опис, текст, цена, локација,
мапа и други информации кои би биле од
важност за потенцијален купувач или закупец
во донесувањето одлука за купување или
изнајмување; составување списоци на

(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

агенции за недвижности; организирање на
прикажување и изложби на домување и
недвижности за промоција или рекламни
цели;
аукција
на
недвижности
183 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

кл.

36

oсигурување;финансиски

работи;монетарни

работи;работи

со

недвижности;брокерски
работи
со
недвижности;услуги околу франшиза, имено,
обезбедување финансиски информации и
совет во однос на воспоставување и/или
работење
на
брокерски
недвижности;услуги околу

(181) 12/02/2028
(450) 31/10/2018
(732) Лилјана Крстаноска Перовски
с. Љубаништа, Охрид, MK
(540)

бизнис
за
недвижности,

вклучувајќи организирање осигурување во
врска со сопственост и финансирање
недвижности за други;услуги на управување
со недвижен имот;услуги на агенција за
недвижности;лизинг
на
недвижности;проценка
и
определување
вредност
на
недвижности;услуги
на
изнајмување

на

недвижности,

имено,

изнајмување
на
станбен
простор;обезбедување
информации
во
областа на недвижности преку поврзување
на конкретна веб страница со други веб
страници кои содржат
недвижности;услуги на

информации
инвестиции

за
во

недвижности во смисла на купување и
продавање на недвижности за други;услуги
на залог на депозит на недвижности;услуги
околу недвижности, имено, менаџирање на
изнајмување имот;обезбедување список на
недвижности и информации за недвижности
преку интернет;обезбедување информации
во

областа

на

недвижности

(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

14

накит

кл.

18

чанти

кл.
25
кл. 42 дизајнирање облека

облека

(111) 26664

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/98

(220) 12/02/2018

(181) 12/02/2028
(450) 31/10/2018
(732) Лилјана Крстаноска Перовски
с. Љубаништа, Охрид, MK
(540)

преку

интернет;услуги на агенција за недвижности
за деловен и станбен простор;услуги околу
недвижности, имено, обезбедување он-лајн
прашања за помош на корисниците да ги
определат најдобрите соседства и заедници
соодветни на нивните индивидуални потреби
и преференци;обезбедување на база на
податоци со информации за список на
станбени
недвижности
во
различни
соседства и заедници

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.

14
18

накит
чанти

кл.

25

облека

кл. 42 дизајнирање облека

(111) 26663

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/97

(220) 12/02/2018
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(591) бела, црна, црвена

(111) 26681

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/101

(220) 14/02/2018
Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(181) 14/02/2028

масичка за апарати за пишување, масичка за

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за трговија и услуги ТИА
МАЛИБУ Данче и др. ДОО Скопје

миење /покуќнина/, масичка за ставање

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
122, Скопје, MK

натписни плочи од дрво или пластика,
ногарки за пилење дрва, огледала, ормани,

(740) Бибановска Данче
ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 40А

ормани со прегради, плочи за маси,
покуќнина, покуќнина /врати за покуќнина/,

(540)

покуќнина /дрвени плочи за покуќнина/,

јадење, метални каси, метални столови,
мијалници
/простирки
за
мијалници/,

покуќнина /пласични детали за покуќнината/,
покуќнина /полици за покуќнина/, покуќнина
/тркалца за покуќнина/ неметални, полици,
прозорци /окови на прозорци/ неметални,
(551) индивидуална
(510, 511)

пултови, софи, стаклени ормани /покуќнина/,
сталак за списанија, сталак за читање, сталак

кл.
кл. 35

16
весници
објавување рекламни текстови

/мебел/, стилски мебел, столарска маса

кл. 41

пишување текстови што не се

рекламни текстови

/неметална., стилски мебел, столови,
столови без наслонувач /табуретки/, столови
за
починување
/покучнина/,
тоалетни
масички, училишен мебел, фиоки, шкафови

(111) 26616

(151) 12/10/2018

(210) TM 2018/116

(220) 16/02/2018

за лекови, шкафови за садови, шкафови за
храна /неметални/, мебел за кујни, мебел за

(181) 16/02/2028
(450) 31/10/2018
(732) Љупчо Стојковски

детски

ул.Славчо Стојменски 19б, Скопје, MK
(740) Елена Кипријановиќ

огласување /рекпамирање/, организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели,

ул. 4 бр.1 с. Орешани 1053 Зелениково
(540)

Промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на

соби

кл. 35
изнајмување рекламен простор,
изнајмување
рекламен
материјал,

пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на

BUJOTO

радио, рекпамирање по пат телевизија,
рекламни агенции, рекламни огласи /ширење

(551) индивидуална
(510, 511)
домаќинство,

на рекламни огласи/, услуги при продажба на
големо и мало со мебел, бела техника,

/неметална/, арматура за кревет/неметална/,
бифе на тркалца /покуќнина/, дивани, дрвени

музички системи, апарати за домаќинство,
телевизори

рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/,
канабиња /дивани/, канцелариски мебел,

кл. 41 видео ленти /изнајмување на видео

кл.

20

арматура

за

класиери/полици за класиери/, клупи /мебел/,
книжарници /полици за книжарници/, комоди,

ленти/, видео
филмови на

ленти
видео

/производство на
ленти/, изложби

кревети/

/организирање изложби/ во културни или
воспитни цели, изнајмување радио и

неметални, маси, маси за масажа, маси за
пишување, маси за пишување/мебел/,

телевизиски апарати, изнајмување видео
ленти, кино-студио, кино сали /користење

кревети,

кревети/тркала
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кино

сали/,

киноапаратура

/изнајмување

кревети,

конференции

неметални, маси, маси за масажа, маси за

/организирање и водење конференции/,
конгреси /организирање и водење конгреси/,

пишување, маси за пишување/мебел/,
масичка за апарати за пишување, масичка за

магнотоскопи /изнајмување магнетоскопи/,
монтажа на радио и телевизиски програми,

миење /покуќнина/, масичка за ставање
јадење, метални каси, метални столови,

приредби /изнајмување декор на приредби/,
приредби
/одржување
на
приредби/,

мијалници
/простирки
за
мијалници/,
натписни плочи од дрво или пластика,

разговори

на

ногарки за пилење дрва, огледала, ормани,

рзговори/, разонода, разонода по пат на
радио, разонода по пат на телевизија, студио

ормани со прегради, плочи за маси,
покуќнина, покуќнина /врати за покуќнина/,

за снимање /услуги на студио за снимање/,
тонски снимки /изнајмување на тонски

покуќнина /дрвени плочи за покуќнина/,
покуќнина /пласични детали за покуќнината/,

снимки/, филмови /изнајмување филмови/,
продукција на телевизиска програма

покуќнина /полици за покуќнина/, покуќнина
/тркалца за покуќнина/ неметални, полици,

киноапаратура

и

прибор/,

/организирање

и

водење

кревети/тркала

за

кревети/

прозорци /окови на прозорци/ неметални,
(111) 26617

(151) 12/10/2018

(210) TM 2018/117

(220) 16/02/2018

пултови, софи, стаклени ормани /покуќнина/,
сталак за списанија, сталак за читање, сталак

(181) 16/02/2028
(450) 31/10/2018
(732) Љупчо Стојковски
ул.Славчо Стојменски 19б, Скопје, MK

/мебел/, стилски мебел, столарска маса
/неметална., стилски
мебел, столови,

(740) Елена Кипријановиќ

масички, училишен мебел, фиоки, шкафови

ул. 4 бр.1 с. Орешани 1053 Зелениково
(540)

за лекови, шкафови за садови, шкафови за
храна /неметални/, мебел за кујни, мебел за

столови без наслонувач /табуретки/, столови
за
починување
/покучнина/,
тоалетни

детски
кл. 35

соби
изнајмување рекламен простор,

изнајмување
рекламен
материјал,
огласување /рекпамирање/, организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели,
Промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на
радио, рекпамирање по пат телевизија,

(591) жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20

арматура

рекламни агенции, рекламни огласи /ширење
на рекламни огласи/, услуги при продажба на
за

домаќинство,

големо и мало со мебел, бела техника,

/неметална/, арматура за кревет/неметална/,
бифе на тркалца /покуќнина/, дивани, дрвени

музички системи, апарати за домаќинство,
телевизори

рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/,
канабиња /дивани/, канцелариски мебел,

кл. 41 видео ленти /изнајмување на видео
ленти/, видео ленти /производство на

класиери/полици за класиери/, клупи /мебел/,

филмови на видео ленти/, изложби
/организирање изложби/ во културни или

книжарници /полици за книжарници/, комоди,
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и

делови за загревање на цигари или тутун со

телевизиски апарати, изнајмување видео

цел за ослободување на аеросоли кои

ленти, кино-студио, кино сали /користење
кино сали/, киноапаратура /изнајмување

содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;

киноапаратура
/организирање

и прибор/, конференции
и водење конференции/,

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари,конзерви за тутун,

конгреси /организирање и водење конгреси/,
магнотоскопи /изнајмување магнетоскопи/,

кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,

монтажа на радио и телевизиски програми,

кибрити

приредби /изнајмување декор на приредби/,
приредби
/одржување
на
приредби/,

(111) 26619

(151) 12/10/2018

разговори /организирање и водење на
рзговори/, разонода, разонода по пат на

(210) TM 2018/128

(220) 21/02/2018
(181) 21/02/2028

радио, разонода по пат на телевизија, студио
за снимање /услуги на студио за снимање/,

(450) 31/10/2018
(300) 60850/2017 31/08/2017 CH
(732) Philip Morris Products S.A.

тонски

цели,

снимки

изнајмување

/изнајмување

радио

на

тонски

снимки/, филмови /изнајмување филмови/,
продукција на телевизиска програма

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(111) 26618

(151) 12/10/2018

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(210) TM 2018/123

(220) 20/02/2018
(181) 20/02/2028

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(450) 31/10/2018
(300) 60849/2017 31/08/2018 CH
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

WELCOME TO THE HIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, преработен или сиров;
производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не
се

THE HIVE

користат

во

медицински

цели);

(551) индивидуална

електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни

(510, 511)
кл. 34
тутун, преработен или сиров;

делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не
се
користат
во
медицински
цели);

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни

џебни машинки
запалки, кибрити
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(540)
(111) 26620

(151) 12/10/2018

(210) TM 2018/136

(220) 22/02/2018
(181) 22/02/2028

(450) 31/10/2018
(732) АЛ-МАК ФЛАУЕР Инц. од СадГенерално Претставништво Скопје
ул.БУДИМПЕШТАНСКА бр. 27Б, 1000,
Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, сива, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

услуги

за

лобирање,

имено,

промовирање на интересите на еколошките и
јавните здравствени организации и компании
од областа на законодавството и прописите;
јавно застапување за промовирање на свеста
за еколошките проблеми, решенија за
еколошки проблеми и јавното здравство;
обезбедување информации за јавната
политика во однос на еколошките проблеми,

(591) зелена

решенија за животната средина и прашања
од
јавното
здравство;
обезбедување

(551) индивидуална
(510, 511)
ветеринарни

информации за управувањето со шумите,
како што се однесува на еколошки проблеми

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

и еколошки решенија; сето горе наведено
преку електронски, оптички и безжични

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

комуникациски

кл.

5

фармацевтски

и

за пломбирање заби и забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветринарни

апарати

и

инструменти,

мрежи

кл. 41
образовни
спроведување програми
заштитата
зачувување

на
на

услуги, имено,
во областа на

животната
средина,
природните ресурси и

вештачки
естремитети,
очи
и
заби
ортопедски производи, хируршки материјали

животната
средина;
организирање,
подготвување и спроведување на настани во

за шиење

врска со животната средина и нејзина

(111) 26692

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/137

(220) 22/02/2018
(181) 22/02/2028

заштита
кл. 42 истражување во областа на заштита
на животната средина; истражување
откривање, собирање, составување

и
и

(450) 31/10/2018
(732) Невена Георгиевска; Татјана

ширење на информации за животната
средина; откривање, собирање, составување

Чакулев; Татјана Атанасовска
Гроздановска and Јелисавета Пешева

и ширење на информации во врска со и за

бул. Партизански одреди 72А-41, Скопје,
MK; ул. Струма бр. 2/1-6, Скопје, MK; бул.
АВНОЈ бр. 64/2-1, Скопје, MK and ул.
Периша Савелиќ бр.9, 1-1, Скопје, MK

промовирање на зачувувањето на животната
средина
и
природните
ресурси;
промовирање на заштита на животната
средина, зачувување на природните ресурси

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

и природниот свет, како и истражување и
уживање на планетата; обезбедување на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

информации
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природни науки и заштита на животната
средина, преку компјутерска мрежа правни
услуги од областа на законите за животната
средина
(111) 26621

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/139

(220) 23/02/2018
(181) 23/02/2028

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и промет
на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увозизвоз Скопје
ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK
(540)

БИО леб од прортена
пченица и хељдино брашно
(591) темно розева, златна, црвена, бела и
жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб

БИО леб без брашно од
прортени пченични зрна
(591) зелена, златна, црвена, жолта и бела
(554) тродимензионална

(111) 26623

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/141

(220) 23/02/2018

(181) 23/02/2028
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и промет
на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увозизвоз Скопје
ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб
(111) 26622

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/140

(220) 23/02/2018
(181) 23/02/2028

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и промет
на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увозизвоз Скопје
ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK
(540)

Пченичен бел леб тост класик
(591) темно црвена, светло портокалова,
црвена, бела, жолта и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 30 леб
(111) 26624

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/142

(220) 23/02/2018

(181) 23/02/2028
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и промет
на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увозизвоз Скопје
ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK
(540)

'Ржан леб 80% 'ржано брашно
(591) зелена, светло зелена, црвена, бела и
жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб

Пченичен бел леб тост
сендвич
(591) темна сина, златна, црвена и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(111) 26626

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/144

(220) 23/02/2018
(181) 23/02/2028

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и промет
на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увозизвоз Скопје
ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 30 леб
(111) 26625

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/143

(220) 23/02/2018
(181) 23/02/2028

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и промет
на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увозизвоз Скопје
ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK
(540)

Пченичен интегрален тост
леб
(591) портокалова, црвена, бела, жолта,
светло портокалова, кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 30 леб
(111) 26631

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/145

(220) 23/02/2018

(181) 23/02/2028
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и промет
на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увозизвоз Скопје
ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK
(540)

(591) темно сина, златна, бела, црвена и
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб
(111) 26709

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/152

(220) 26/02/2018
(181) 26/02/2028

(450) 31/10/2018
(732) Dastras Abdolhamid Ali

Мешан пченкарен тост леб
(591) светло жолта, портокалова, црвена,
бела и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб
(111) 26628

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/151

(220) 26/02/2018

Al Buhairah, Dana Tower building, flat no.
1108 Sharjah, AE
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје
Агенција за интелектуална сопственост, ул.
Љубица Георгиева бр. 6-б,
1000 Скопје,
Република Македонија
(540)

(181) 26/02/2028
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и промет
на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-

(591) црна, сива, бела
(551) индивидуална

извоз Скопје
ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и

(540)

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;
перкривачи за мебел од кожа; ученички

Трговски марки
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торби;

спортски

торби

испитување, бизнис истражување, бизнис

кл. 25 обувки, чевли, чизми, спортски обувки,

консултирање

скијачки чизми, копачки, обувки за фудбал,
обувки за гимнастика, получизми (кратки

консултирање), бизнис пребарување,бизнис
проценки, бизниси (услуги за преместување

чизми), сандали, дрвени чевли (налани),
сандали за капење, влечки за капење.

на бизнисите), јавно мислење (испитување
на јавното мислење), консултации за

кл. 35 услуги на продажба на големо и на
продажба на мало на: Кожа и имитација на

раководење со персонал, раководење
(советодавни услуги за бизнис раководење)

кожа и производите од нив што не се

кл. 42

опфатени со другите класи; кожа од животни,
куфери и патни торби; актовки; ранци; кожени

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

кутии или кутии обложени со кожа; кожени
украси за мебел; рамки за женски чанти и

услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер
и
софтвер

женски чанти; кожени ремени; портмонеа;
перкривачи за мебел од кожа; ученички

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални

торби; спортски торби, обувки, чевли, чизми,

услуги што ги обезбедуваат трети лица за

спортски обувки, скијачки чизми, копачки,
обувки за фудбал, обувки за гимнастика,

задоволување на потребите на поединците,
агенции за консултирање за интелектуална

получизми (кратки чизми), сандали, дрвени
чевли (налани), сандали за капење, влечки за

сопственост, правно истражување, услуги за
надгледување на правата од интелектуална

капење

сопственост, услуги при водење судски
процеси

(111) 26630

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/160

(220) 27/02/2018
(181) 27/02/2028

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за консултантски услуги

(професионално

бизнис

научни и технолошки услуги и

(111) 26633

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/161

(220) 01/03/2018

АЦТ!-ДОО Скопје
ул. Адолф Циборовски 13-А, MK

(181) 01/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО

(740) АЦТ!-ДОО СКОПЈЕ, ДРУШТВО ЗА

ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
ул. Адолф Циборовски 13-А, 1000, Скопје

с. Радово бр. 45, Босилово, MK

(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи, аутсорсинг услуги [поддршка на
бизниси], бизнис (помош во водењето
бизнис),

бизнис
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ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(510, 511)
кл.

млеко

29

(540)

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млеко
(111) 26634

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/162

(220) 01/03/2018
(181) 01/03/2028

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK

(591) розева, бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20

мебел, огледала, рамки за слики;

производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,

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

рогозина, рогови, коски, слонова коска,
китова коска, школки, килибар, седеф,

(540)

морска пена и замените за сите овие
материјали или производи од пластика
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за
кревети
и
маси
кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 26716

(151) 22/10/2018

(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,
црна, сива, окер, светла и темна кафена

(210) TM 2018/170

(220) 02/03/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/10/2018
(732) МАК-СОК Охрид ДООЕЛ - Трговско

кл.

29

Млечен

производ,

јогурт

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, јогурт

(181) 02/03/2028

друштво за производство, трговија и
услуги
ул. 15-ти Корпус бб, MK
(540)

(111) 26636

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/168

(220) 02/03/2018
(181) 02/03/2028

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за трговија и услуги
БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Булевар Киро Глигоров бр. 13/згр.1

(591) сина, бела,
(551) индивидуална
(510, 511)

вл.1-Кат ПР/01, Скопје, MK

кл. 7 Машини, машински алати, електрични
алати;Мотори и електрични мотори, освен

(740) Адвокатско друштво Величковски

копнени возила;Машински компоненти за

Скопје

спојување и пренос, освен за копнени

Трговски марки
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возила;Земјоделски помагала, освен рачни

производството;

рачни алатки;Инкубатори за јајца;Автоматски

изолациони материјали; Флексибилни цевки,

вендинг
машини
кл. 8 Рачни алатки и рачен прибор;Прибор за

цевки
и
црева
не
од
метал
кл. 18 Кожа и имитација на кожа; Животински

јадење;Оружје, освен огнено оружје;Алатки
за
сечење

кожи и преобработеа животинска кожа; Багаж
и торби за носење; Чадори и чадори за сонце;

кл. 9
Научни, научни, геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички,

Стапчиња за одење; Кави, ремени и
седларски работи; Јаки, каиши и облека за

тежинско мерење, мерење, сигнализирање,

животни

проверка (надзор), спасување и помагачки
апарати
и
инструменти;
Апарати
и

кл. 19 Градежни материјали [неметални];
Неметални цврсти цевки за градење;

инструменти
префрлување,

Асфалт, смола и битумен; Неметални
преносливи згради; Споменици, градеж кој не

за

спроведување,
трансформирање,

Пакување,

запирање

и

акумулирање, регулирање или контрола на
електричната енергија; Апарати за снимање,

е
кл. 20

пренос или репродукција на звук или слики;

Контејнери

Магнетизни носители на податоци, дискови
за снимање; Компактни дискови, ДВД-а и

складирање или транспорт; Необработена
или полуобработувана коска, рог, китова

други дигитални медиуми за снимање;
Механизми за апарат со монети на монети;

коска или бисер; Школка; МеегѕсНаит; Жолт
килибар

Каси, регистарски машини,
обработка
на
податоци,

опрема за
компјутери;

кл. 21 Прибор за домаќинство и кујнски
прибор и контејнери; Садови за готвење и

Компјутерски софтвер; Апарат за гаснење

други садови, освен виљушки, ножеви и

пожар
кл. 11

Апарати за осветлување, греење,

лажички; Спојници и сунѓери; Четки, освен
четки за кибрит; Материјали за правење

производство на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, водоснабдување и

четки; Предмети за чистење; Нерафинирано
или
полуобработувано
стакло,
освен

санитарни
кл. 16
Хартија

градежно
порцелан

материјали;

и

картон;

Книжниот

цели
Печатени
материјал;

кл. 22

од
метал
Мебел, огледала, рамки за слики;
кои

не

стакло;

се

од

Стаклени
и

метал,

за

производи,
грнчарија

Јажиња и низа; Мрежи; Шатори и

Фотографии; Канцелариски и канцелариски
реквизити, освен мебел; Лепила за

церади; Тенди на текстилни или синтетички
материјали; Едра; Вреќи за транспорт и

канцелариски материјал или за домаќинство;
Цртање материјали и материјали за

складирање на материјали во најголемиот
дел; Облека, амортизирање и материјали за

уметници;
Материјали
за
пишување;
Материјали за настава и подучување;

полнење, освен хартија, картон, гума или
пластика; Суровини влакнести текстилни

Пластични листови, филмови и кеси за

материјали

амбалажа и пакување; Вид на печатач,
блокови
за
печатење

кл. 24
Текстил и замени за текстил;
Постелнина за домаќинство; Завеси од

кл. 17 Необработена и полуобработена гума,
гума за џвакање, азбест, мика и замени за

текстил
кл.
25

сите овие материјали; Пластика и смоли во
екструдирана форма за употреба во

кл. 26 Чипка и вез, ленти и плетенки;
Копчиња, куки и очи, нитни и игли; Вештачко
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цвеќе; Декорации за коса; Лажна коса

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

кл. 27

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

Теписи, килими, душеци и трска,

линолеум и други материјали за покривање
на постоечките подови; Ѕидни завеси

(540)

[нетекстилни]
кл. 28 Игри, играчки и игралишта; Апарат за
видео игри; Гимнастички и спортски
производи; Украси за новогодишни елки
кл. 31 Сурови и непреработени земјоделски,
аквакултурни, хортикултурни и шумски
производи; Слатки и непреработени зрна и
семиња; Свежо овошје и зеленчук, свежи
билки; Природни растенија и цвеќиња;
Луковици, садници и семиња за садење;
Живи животни; Прехранбени производи и
пијалаци

за

животни;

Слав

кл.
37
Градежна
конструкција;Поправка;Инсталација услуги
(111) 26639

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/171

(220) 02/03/2018
(181) 02/03/2028

(450) 31/10/2018
(732) Земјоделска задруга ЕДИНСТВО о.о
извоз-увоз с. Челопек
П.Фаџ 130, Тетово, MK
(540)

МИЧ-Челопечко

(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
алги [додатоци во исхраната];
тестенини за исхрана; пире од бадеми;
анасоново
семе;
анасон;
слатки
за
украсување

божикни

елки;

чаеви,

немедицински; ароми на кафе [ароми];
ароматични подготовки за исхрана; мирудии;
леб без квасец; сол за конзервирање храна;
двопек; бисквити; колачиња од слад;
пеперминт

бонбони;

бонбони;

вафли;

земички; какао; кафе; кафе (непржено кафе);
растителни подготовки како замени за кафе;
колач; цимет [мирудија]; капар [мирудија];
карамели
[бонбони];
кари
[мирудија];
подготовки од жита; гуми за жвакање што не
се за медицинска употреба; цикорија [замена
за

кафе];

чај;

чоколадо;

марципан;

(551) индивидуална
(510, 511)

каранфилче [мирудија]; додатоци на јадења;
слаткарски производи; пченкарни снегулки;

кл. 40 колење на животни

пуканки; средства за стврднување биена
павлака; сладолед; палачинки; есенции за

(111) 26640

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/173

(220) 05/03/2018
(181) 05/03/2028

исхрана, со исклучок на етерични есенции и
есенцијални масла; сол за готвење; состојки
за згуснување при готвење; куркума [азиско

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство на

тропско растение што се користи за мирудија
и бојосување]; природни засладувачи;

мелнички, пекарски слаткарски

зачини; леб со ѓумбир; мирудија направена
од пименто; брашно за исхрана; брашно од

производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK
Трговски марки

грав; пченкарно брашно; брашно од синап;
брашно од јачмен; брашно од соја; пченично
брашно; скроб за храна; квасец за тесто;
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фондани
колачиња;

[слаткарски
шеќер;

производи];

ароми

за

чајни

колач,

со

кристализиран
[производи

шеќер
од

за

исхрана;

житарици];

чипс

шоу-шоу

исклучок на есенцијални масла; прашок за
колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија];

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна
Африка]; екстракти од слад за исхрана; слад

средства за спојување смеси за сладоледи;
мраз, природен и вештачки; мраз за

за човечка исхрана; прополис за исхрана на
луѓето; релиш сосови [додатоци за исхрана];

освежување; гликоза за исхрана; глутен за
исхрана; излупено жито за исхрана; оцет;

матичен млеч за човечка исхрана што не е за
медицинска употреба; морска вода за

кечап [сос]; пијалаци од какао со млеко;

готвење; суши [јапонско јадење]; доматен

пијалаци од кафе со млеко; чоколадни
пијалаци со млеко; маја [квасец]; квасец;

сос; мајонез; крекери; крем пудинг; овошни
желеа [слаткарски производи]; мусли; колач

врзивни средства за колбаси; бадемови
слатки [тестенини]; макарони; пченка,

од ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид
сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути

мелена; пченка, печена; леб; малтоза;
меласа за исхрана; златен сируп [сируп од

индиски мирудии и шеќер]; пролетни ролати;
такос [мексиканско јадење]; тортиљи; леден

меласа]; нане за слаткарски производи; мед;

чај; пијалаци што се на основа на чај;

лупен јачмен; сенф; мушкатов орев; резанки
од тесто; пити; јачмен (дробен јачмен);

преливи за салати; лебни трошки [презла];
табуле [вид ориентално јадење од пченица];

сендвичи; пастили [слаткарски производи];
слатки; бисквити петит-бер; мали кифли

алва; пити со јајца, сирење и сланина; сафт
од печено месо; соја (тесто од соја)

[печива]; пипер [мирудии]; пици; бибер;
брашно од компири за исхрана; пудинзи;

[производи за исхрана]; мали парчиња храна
од жита; мали парчиња храна од ориз; варена

пралини;

[слаткарски

пченка; бакардан; прашок за печење; сода

производи]; ориз; шфран [мирудии]; саго
[нишесте од сагова палма]; сосови [додатоци

бикарбона [бикарбонат на сода за готвење];
ароматични
градинарски
тревки,

на храна]; сол од целер; гриз; сорбет [ладен
овошен десерт]; шпагети; тапиока; брашно од

конзервирани; готови оброци од кнедли;
глазура за торти; чоколаден мус; десерт во

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома];
ванила [замена за ванила]; вермичели [вид

форма на мус [слатки]; овошни преливи
[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал;

тенки, долги тестенини]; пити со месо;

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе за

панцероти; средства за смекнување месо, за
употреба во домаќинствата; десерт со мраз,

јадење [зачин]; пченични никулци за јадење;
високопротеински плочки од житарки; тартар-

овошен сок и шеќер; прашоци за сладоледи;
слатки од бадем; слаткарски производи од

крем за готвење; глутенски додатоци за
кулинарска употреба; сос за тестенини;

кикиритки; ароми, со исклучок на есенцијални
масла; ароми за пијалаци, со исклучок на

плочки од житарки; палминов шеќер; тесто;
цветови или лисја како замена за чај; тесто за

есенцијални масла; овес (дробен овес);

слатки печива; вареники [полнети кнедли];

лупен овес; храна од овес; овесни снегулки;
овесно брашно; стапчиња од ликорис

пелмени [кнедли полнети со месо];
чоколадни украси за торта; украсни бонбони

[слаткарски
производи];
пивски
оцет;
пијалаци што се на основа на кафе; пијалаци

за торта; јаткасто овошје со чоколаден
прелив; сутлијаш; јаткасто овошје во прав;

што се на основа на какао; пијалаци што се
на основа на чоколадо; замена за кафе;

лук во прав [зачин]; намази на база на
чоколада; чоколадни намази што содржат

равиоли;
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

јаткасти плодови; кнедли на база на брашно;

(111) 26647

(151) 15/10/2018

агаве

(210) TM 2018/181

(220) 05/03/2018

сируп

[природни

засладувачи];

стаклести глазури [стаклести преливи];
замрзнати-сушени јадења чија главна
состојка е ориз; замрзнати-сушени јадења
чија главна состојка е тестенина; пијалаци на
база на камилица; дулсе ди лече; бибимбап
[мешавина од ориз со зеленчук и говедско

(181) 05/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) БУБА-Б4 ДООЕЛ Штип
ул. Солидарност бр. 76, Штип, MK
(540)

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант
ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз;
преработено семе кое се користи како зачин;
сусамово семе [зачин]; пикалили [вид јадење
од закиселен зеленчук]
(111) 26643

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/178

(220) 05/03/2018

(181) 05/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје
ул. Индустриска бр. 2 - Источна
индустриска зона, 1040 Маџари, MK
(540)

WHY NOT

(591) сива и розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 пластика во обликувана форма за
користење
во
производство
кл. 19 градежни материјали (неметални)
кл. 20 производи од пластика
(111) 26693

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/182

(220) 06/03/2018

(181) 06/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Deciem Beauty Group Inc
517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A

(551) индивидуална

1RA, CA

(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи

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

(111) 26645

(151) 15/10/2018

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

(210) TM 2018/179

(220) 05/03/2018
(181) 05/03/2028

(450) 31/10/2018
(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје
ул. Индустриска бр. 2 - Источна
индустриска зона, 1040 Маџари, MK
(540)

(540)

AVESTAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички препарати за нега на тело;
продукти за нега на тело и кожа, имено,

WOW

навлажнувачи за лице, навлажнувачи за
тело, третмани против стареење на лице;

(551) индивидуална
(510, 511)

продукти против стареење на тело, имено,
креми против стареење за тело, лосиони,

кл. 30 кондиторски производи

гелови, масла, средства за чистење на
кожата,

Трговски марки

сапун

за

тело,

пилинзи,
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

навлажнувачи,

кожа,

кожа, лице и тело и продукти за убавина;

емолиенти за кожа и препарати за нега на

кондиционери

услуги за онлајн малопродажба од полето на

кожа за отстранување на брчки; третмани за
врат за локална употреба, имено, лосиони,

козметиката, продукти за лична нега,
продукти за нега на кожа, лице и тело и

креми, гелови, масла, средства за чистење
на
кожата,
пилинзи,
навлажнувачи,

продукти за убавина

кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и
препарати за нега
на
кожа
за

(111) 26648

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/183

(220) 07/03/2018

отстранување

на

брчки

за

не-

(181) 07/03/2028

медицински третмани за стрии, имено,
лосиони, креми, гелови, масла, средства за

(450) 31/10/2018
(732) ГОМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ

чистење на кожата, пилинзи, навлажнувачи,
кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и

ул. Бањалучка бр. 17Б, Скопје, MK

препарати за нега
на
кожа
за
отстранување на брчки за третирање на

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

стрии на

1000, Скопје

кожа;

не

на

врат;

медицински

третмани за целулит, имено, лосиони, креми,
гелови, масла, средства за чистење на кожа,

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(540)

навлажнувачи, кондиционери за кожа за
намалување на целулит; третмани за
избелување и/или осветлување на кожата,
имено, лосиони, креми, гелови, масла,
средства

за

чистење

на

кожата,

навлажнувачи, кондиционери за кожа за
избелување и осветлување на кожа;
продукти за нега на коса, имено, спрејови за
коса, лосиони за нега на коса, регенератори
за коса и гел за коса; козметика; препарати за
чистење, избелувачи и други супстанции за

(551) индивидуална
(510, 511)

употреба за алишта, имено, избелувач за

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

алишта, детергенти за алишта и восок за
алишта; препарати за чистење, полирање,

печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал,

триење и абразивни препарати; сапуни,
имено, антиперспирантни сапуни, сапуни за

лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,

тело, сапун за капење и сапун за раце;
есенцијални масла, лосиони за коса;

сликарски четки, машини за пишување и

средства за чистење на забите, креми за

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен

лице и тело, купки, шампони, навлажнувачи
за тело, колонска вода; парфимирана вода;

апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи;

парфеми; дезедоранс за лична употреба
кл. 35
услуги за продавници за

печатарски

малопродажба од полето на козметиката,
продукти за лична нега, продукти за нега на
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букви,

клишиња

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

китови

коски,

школки,

морска

пена

и

килибар,

замена

на

материјали,
или
од
кл. 25 облека, обувки и капи

седеф,

сите

на стрии на кожа; не-медицински

тие

третмани за целулит, имено, лосиони, креми,

пластика

гелови, масла, средства за чистење на кожа,
навлажнувачи, кондиционери за кожа за

(111) 26690

(151) 22/10/2018

намалување на целулит; третмани за
избелување и/или осветлување на кожата,

(210) TM 2018/198

(220) 09/03/2018
(181) 09/03/2028

имено, лосиони, креми, гелови, масла,
средства
за
чистење
на
кожата,

(450) 31/10/2018
(732) Deciem Beauty Group Inc
517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A

навлажнувачи, кондиционери за кожа за

1R4, CA
(740) Друштво за застапување од областа

коса, лосиони за нега на коса, регенератори
за коса и гел за коса; козметика; препарати за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

чистење, избелувачи и други супстанции за
употреба за алишта, имено, избелувач за

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

алишта, детергенти за алишта и восок за

(540)

алишта; препарати за чистење, полирање,
триење и абразивни препарати; сапуни,

DECIEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички препарати за нега на тело;
продукти за нега на тело и кожа, имено,
навлажнувачи за лице, навлажнувачи за
тело, третмани против стареење на лице;
продукти против стареење на тело, имено,
креми против стареење за тело, лосиони,
гелови, масла, средства за чистење на
кожата,
сапун
за
тело,
пилинзи,
навлажнувачи, кондиционери за кожа,
емолиенти за кожа и препарати за нега на
кожа за отстранување на брчки; третмани за
врат за локална употреба, имено, лосиони,
креми, гелови, масла, средства за чистење
на
кожата,
пилинзи,
навлажнувачи,
кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и
препарати за нега на кожа за отстранување
на брчки на врат; не-медицински третмани за
стрии, имено, лосиони, креми, гелови, масла,
средства за чистење на кожата, пилинзи,
навлажнувачи, кондиционери за кожа,
емолиенти за кожа и препарати за нега на
кожа за отстранување на брчки за третирање
Трговски марки

избелување и осветлување на кожа;
продукти за нега на коса, имено, спрејови за

имено, антиперспирантни сапуни, сапуни за
тело, сапун за капење и сапун за раце;
есенцијални масла, лосиони за коса;
средства за чистење на забите, креми за
лице и тело, купки, шампони, навлажнувачи
за тело, колонска вода; парфимирана вода;
парфеми; дезедоранс за лична употреба
кл. 35
услуги за продавници за
малопродажба од полето на козметиката,
продукти за лична нега, продукти за нега на
кожа, лице и тело и продукти за убавина;
услуги за онлајн малопродажба од полето на
козметиката, продукти за лична нега,
продукти за нега на кожа, лице и тело и
продукти за убавина
(111) 26650

(151) 15/10/2018

(210) TM 2018/200

(220) 09/03/2018
(181) 09/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) B.S.A.
33 Avenue du Maine - Tour Maine
Montparnasse, 75015, Paris, FR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(540)

(111) 26673

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/207

(220) 13/03/2018

(181) 13/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Приватна здравствена установа ординација по општа стоматологија Д-Р
ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА Гевгелија
ул. 11-ти Октомври бр. 26, , 1480,
Гевгелија, MK
(591) светло и темно жолта, бела, црвена,
сива, кафена, црна
(551) индивидуална

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 млечни производи, путер, сирење,
павлака (млечен производ); мешавини и
подготвени јадења што ги содржат претходно
споемнатите производи

(591) црвена, црна, бела

(111) 26652

(151) 15/10/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/202

(220) 09/03/2018

(181) 09/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) SHEBARA FOODS
1000 N. West Street Suite 1276, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 5 гума за забарство, забен кит, забен лак,
забен цемент, забни амалгами, злато (забни
амалгами

од

злато),

материјал

за

пополнување заби, материјали за забни
отпечатоци, медицински забни пасти,
порцелан за забни протези, тинктури за
медицинска
употреба
кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)
кл. 44

забарство, здравствена заштита,

медицински клиники, ортодонтски услуги,
терапевтски услуги, услуги на советување за
здравјето, естетска и реконструктивна
стоматологија со имплантологија

(591) златно жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; тутунски преработки, особено
цигари; производи за пушачите; кибрити
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(111) 26694

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/208

(220) 13/03/2018

(181) 13/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Бојан Јовановски
ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

соопштенија, промоција /продажба за трето

(540)

лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), организирање
трговски саеми за комерцијални или
рекламни цели, ширење на рекламни огласи
и рекламен материјал (трактати, проспекти,
(591) црна, бела, црвена

печатени материјали, примероци), обработка
на текстови, организирање дејности и

(551) индивидуална
(510, 511)

советување за организирање; советување за
бизнис
работење
и
организација;

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

телевизиско
професии

рекламирање;
уметнички
(бизнис
менаџмент
кај

уметничките

професии)

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање
(професионално
бизнис

кл. 38
телекомуникации, услуги на
телекомуникација
и
информативна

консултирање); бизниз менаџмент кај
уметничките професии; демонстрација на

технологија, имено, пренос на глас,
податоци, слика, аудио, видео и информации

производи,

по пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; услуги на лична

ангажирање

манекенки

за

рекламирање или промовирање производи;
барање спонзорства; вработување персонал,

комуникација;

емитување

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

телевизија,
емитување

картотеки), издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална

изнајмување време за пристап на глобалната
компјутерска мрежа, изнајмување модеми,

администрација за издавање лиценци за

изнајмување
информации

стоки и сулуги за други лица), медиуми за
комуникација, маркетинг услуги, изложби

емитување радио
телевизиски

кабелска
програми,
програми,

телекомуникациска опрема,
од
областа
на

телекомуникациите,

кабелска

телевизија

(организирање на изложби) во комерцијални
и рекламни цели, изнајмување време за

(емитување
кабелска
телевизија),
компјутерски терминали (комуникација со

рекламирање преку медиумите, изнајмување
рекламен простор, информации, јавно

помош
на
компјутерски
терминали),
обезбедување вести и информации по пат на

мислење (испитување на јавното мислење),

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

информативни
агенции;
комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку

кориснички

пристап

и
глобална
обезбедување
на

глобалната

комуникациски медиуми), за малопродажба;
on-line рекламирање по пат на компјутерска

компјутерска мрежа [провајдери на услуги],
обезбедување пристап до бази на податоци,

мрежа

обезбедување телекомуникациски врски на
глобалната
компјутерска
мрежа,

односи

со

јавност,

промоција,

промовирање на продажбата за трети лица,
објавување рекламни текстови, дејности,
плакатирање

/огласување/,

Трговски марки

преписи

на

обезбедување телекомуникациски канали за
телевиско
купување,
[телешопинг],
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пренесување преку сателит, телевизиски

работилници,

програми

телевизиски

семинари, симпозиуми, спортски натпревари,

поставување
и приклучок,

организирање исложби за културни или
образовни цели, презентација на дела од

услуги на поставување телекомуникациски
довод и приклучок, услуги на пренесување

визуелна уметност или литература пред
јавноста за забавни или образовни цели,

конференции
електронски

изложби (организирање изложби за културни
или образаовни цели), пишување текстови

(емитување

програми),
услуги
на
телекомуникациски довод

од

далечина,
огласни

услуги со
табли

[телекомуникациски

услуги]

што

не

се

организирање

рекламни,

и

водење

подготвување

и

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; услуги за

емтиување
на
вести,
преведување,
публикации и дистрибуција на печатени

продукција на радио и телевизиски програми,
забавни програми. шоу програми (продукција

медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и

на шоу програми); резервирање места за шоу
програми; организирање шоу програми

водење на разговорите), разонода, текстови
(пишување текстови) што не се рекламни

[импресарио

видеокамери

текстови, продавање на билети, услуги на

(изнајмување видео камери), видеоленти
(изнајмување видеоленти и монтажа на

репортери, услуги на пишување сценарија,
услуги на студија за снимање, телевизиска

видеоленти),
(организирање

концерти
концерти),

забава, студија, услуги на естрадни уметници
[забавувачи], услуги на компонирање музика;

електронско издаваштво, забава (планирање
на забава), информации за образовни и

телевизиски програми (продукција на радио и
телевизиски програми), титлување филмови,

забавни настани, известување за забави,

услуги

звунни записи (изнајмување звучни записи),
избори на убавици (организирање избори на

репортажи, тонски снимки (изнајмување на
тонските снимки), филмови (изнајмување на

убавици); изнајмување кинематографски
филмови, изнајмување радио и телевизиски

филмовите);
прикажување
филмови;
синхронизација; филмски студија; конгреси

апарати,
изнајмување
изнајмување уреди за

(организирање и водење на конгреси),
конференции (организирање и водење на

театарска

услуги];

водење
и
водење

сценографија

сценски декор,
осветлување за
и

телевизиски

на

конференции),

фотографија,

лотарии

фотографски

(организирање

студија, изнајмување филмски проектори и
прибори, конференции (организирање и

лотарии),
ноќни
претстави во живо

водење конференции), микрофилмување
[снимање микрофилмови], монтажа на

(111) 26674

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/210

(220) 13/03/2018
(181) 13/03/2028

видеоленти,
електронски

он-лајн
книги

обезбедување

на

и

публикување
списанија,

електронски

он-лајн

клубови;

одржување

публикации што не може да се даунлодираат,
објавување текстови, со исклучок на

(450) 31/10/2018
(732) Бојан Јовановски
ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK

рекламни
текстови,
(информирање
за

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

образование
образование),

организирање
саеми,
организирање
натпревари,
организирање
и
водење
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на

SBB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање
(професионално
бизнис
консултирање); бизниз менаџмент кај
уметничките професии; демонстрација на
производи,

ангажирање

манекенки

за

рекламирање или промовирање производи;
барање спонзорства; вработување персонал,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална
администрација за издавање лиценци за
стоки и сулуги за други лица), медиуми за
комуникација, маркетинг услуги, изложби
(организирање на изложби) во комерцијални
и рекламни цели, изнајмување време за
рекламирање преку медиумите, изнајмување
рекламен простор, информации, јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
информативни
агенции;
комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за малопродажба;
on-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа односи со јавност, промоција,
промовирање на продажбата за трети лица,
објавување рекламни текстови, дејности,
плакатирање /огласување/, преписи на
соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), организирање
трговски саеми за комерцијални или
рекламни цели, ширење на рекламни огласи
и рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци), обработка
Трговски марки

текстови,

организирање

дејности

и

советување за организирање; советување за
бизнис
работење
и
организација;
телевизиско
рекламирање;
уметнички
професии
уметничките

(бизнис

менаџмент
кај
професии)

кл. 38
телекомуникации, услуги на
телекомуникација
и
информативна
технологија,

имено,

пренос

на

глас,

податоци, слика, аудио, видео и информации
по пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска
комуникација;
телевизија,
емитување

мрежа; услуги
емитување

на лична
кабелска

емитување радио
телевизиски

програми,
програми,

изнајмување време за пристап на глобалната
компјутерска мрежа, изнајмување модеми,
изнајмување телекомуникациска опрема,
информации
од
областа
на
телекомуникациите, кабелска телевизија
(емитување
кабелска
телевизија),
компјутерски терминали (комуникација со
помош

на

компјутерски

терминали),

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална
комуникациска
мрежа;
обезбедување
кориснички
пристап
на
глобалната
компјутерска мрежа [провајдери на услуги],
обезбедување пристап до бази на податоци,
обезбедување телекомуникациски врски на
глобалната
компјутерска
мрежа,
обезбедување телекомуникациски канали за
телевиско
купување,
[телешопинг],
пренесување преку сателит, телевизиски
програми
програми),

(емитување
услуги
на

телекомуникациски

довод

телевизиски
поставување
и

приклучок,

услуги на поставување телекомуникациски
довод и приклучок, услуги на пренесување
конференции
електронски

од

далечина,
огласни

услуги со
табли

[телекомуникациски
услуги]
кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
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спортски и културни активности; услуги за

публикации и дистрибуција на печатени

продукција на радио и телевизиски програми,

медиуми и снимки, приредби (одржување

забавни програми. шоу програми (продукција
на шоу програми); резервирање места за шоу

приредби), разговори (организирање и
водење на разговорите), разонода, текстови

програми; организирање
[импресарио
услуги];

шоу програми
видеокамери

(пишување текстови) што не се рекламни
текстови, продавање на билети, услуги на

(изнајмување видео камери), видеоленти
(изнајмување видеоленти и монтажа на

репортери, услуги на пишување сценарија,
услуги на студија за снимање, телевизиска

видеоленти),

концерти

забава, студија, услуги на естрадни уметници

(организирање
и
водење
концерти),
електронско издаваштво, забава (планирање

[забавувачи], услуги на компонирање музика;
телевизиски програми (продукција на радио и

на забава), информации за образовни и
забавни настани, известување за забави,

телевизиски програми), титлување филмови,
услуги
на
фотографија,
фотографски

звунни записи (изнајмување звучни записи),
избори на убавици (организирање избори на

репортажи, тонски снимки (изнајмување на
тонските снимки), филмови (изнајмување на

убавици);

филмовите);

водење

изнајмување

кинематографски

прикажување

филмови;

филмови, изнајмување радио и телевизиски
апарати,
изнајмување
сценски декор,

синхронизација; филмски студија; конгреси
(организирање и водење на конгреси),

изнајмување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски

конференции (организирање и водење на
конференции),
лотарии
(организирање

студија, изнајмување филмски проектори и
прибори, конференции (организирање и

лотарии),
ноќни
претстави во живо

водење

конференции),

одржување

микрофилмување

[снимање микрофилмови],
видеоленти,
он-лајн
електронски
обезбедување

клубови;

монтажа на
публикување

книги
и
списанија,
на електронски он-лајн

(111) 26675

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/211

(220) 13/03/2018

публикации што не може да се даунлодираат,
објавување текстови, со исклучок на

(181) 13/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Бојан Јовановски
ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK

рекламни

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(информирање
организирање

текстови,

образование

за
саеми,

образование),
организирање

натпревари,
организирање
работилници, организирање

и
и

водење
водење

семинари, симпозиуми, спортски натпревари,
организирање исложби за културни или
образовни цели, презентација на дела од
визуелна уметност или литература пред
јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за културни
или образаовни цели), пишување текстови
што не се рекламни, подготвување и
емтиување
на
вести,
преведување,
204 | С т р а н а

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

1 TV CONCEPT ROOM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
28
облека,
обувки
и
капи
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување

со

работата;

канцелариски

работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање
консултирање);

(професионално
бизнис
бизниз менаџмент кај
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уметничките професии; демонстрација на

податоци, слика, аудио, видео и информации

производи,

по пат на телефон, телевизија и глобална

ангажирање

манекенки

за

рекламирање или промовирање производи;
барање спонзорства; вработување персонал,

комуникациска
комуникација;

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

телевизија,
емитување

картотеки), издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална

изнајмување време за пристап на глобалната
компјутерска мрежа, изнајмување модеми,

администрација за издавање лиценци за

изнајмување

стоки и сулуги за други лица), медиуми за
комуникација, маркетинг услуги, изложби

информации
од
областа
на
телекомуникациите, кабелска телевизија

(организирање на изложби) во комерцијални
и рекламни цели, изнајмување време за

(емитување
кабелска
телевизија),
компјутерски терминали (комуникација со

рекламирање преку медиумите, изнајмување
рекламен простор, информации, јавно

помош
на
компјутерски
терминали),
обезбедување вести и информации по пат на

мислење (испитување на јавното мислење),

телефон,

информативни
агенции;
комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку

комуникациска
мрежа;
обезбедување
кориснички
пристап
на
глобалната

комуникациски медиуми), за малопродажба;
on-line рекламирање по пат на компјутерска

компјутерска мрежа [провајдери на услуги],
обезбедување пристап до бази на податоци,

мрежа односи со јавност, промоција,
промовирање на продажбата за трети лица,

обезбедување телекомуникациски врски на
глобалната
компјутерска
мрежа,

објавување рекламни текстови, дејности,

обезбедување телекомуникациски канали за

плакатирање /огласување/, преписи на
соопштенија, промоција /продажба за трето

телевиско
купување,
[телешопинг],
пренесување преку сателит, телевизиски

лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

програми
програми),

рекламирање по пат на радио рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи

телекомуникациски довод и приклучок,
услуги на поставување телекомуникациски

(ширење на рекламни огласи), организирање

довод и приклучок, услуги на пренесување

трговски саеми за комерцијални или
рекламни цели, ширење на рекламни огласи

конференции
електронски

и рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци), обработка

[телекомуникациски
услуги]
кл. 41 образовни услуги; обука; забава,

на текстови, организирање дејности и
советување за организирање; советување за

спортски и културни активности; услуги за
продукција на радио и телевизиски програми,

бизнис

организација;

забавни програми. шоу програми (продукција

рекламирање;
уметнички
(бизнис
менаџмент
кај

на шоу програми); резервирање места за шоу
програми; организирање шоу програми

работење

телевизиско
професии

и

уметничките
кл. 38
телекомуникации,

мрежа; услуги
емитување

на лична
кабелска

емитување радио
телевизиски

програми,
програми,

телекомуникациска

телевизија

и

(емитување
услуги
на

од

опрема,

глобална

телевизиски
поставување

далечина,
огласни

услуги со
табли

професии)
услуги на

[импресарио
услуги];
видеокамери
(изнајмување видео камери), видеоленти

телекомуникација
и
информативна
технологија, имено, пренос на глас,

(изнајмување видеоленти и монтажа на
видеоленти),
водење
концерти

Трговски марки
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(организирање

концерти),

[забавувачи], услуги на компонирање музика;

електронско издаваштво, забава (планирање

и

водење

телевизиски програми (продукција на радио и

на забава), информации за образовни и
забавни настани, известување за забави,

телевизиски програми), титлување филмови,
услуги
на
фотографија,
фотографски

звунни записи (изнајмување звучни записи),
избори на убавици (организирање избори на

репортажи, тонски снимки (изнајмување на
тонските снимки), филмови (изнајмување на

убавици); изнајмување кинематографски
филмови, изнајмување радио и телевизиски

филмовите);
прикажување
филмови;
синхронизација; филмски студија; конгреси

апарати,

(организирање

изнајмување

сценски

декор,

и

водење

на

конгреси),

изнајмување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски

конференции (организирање и водење на
конференции),
лотарии
(организирање

студија, изнајмување филмски проектори и
прибори, конференции (организирање и

лотарии),
ноќни
претстави во живо

водење конференции), микрофилмување
[снимање микрофилмови], монтажа на

(111) 26676

(151) 17/10/2018

видеоленти,

(210) TM 2018/212

(220) 13/03/2018

он-лајн

електронски
обезбедување

публикување

книги
и
списанија,
на електронски он-лајн

клубови;

одржување

публикации што не може да се даунлодираат,
објавување текстови, со исклучок на

(181) 13/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Бојан Јовановски
ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK

рекламни
текстови,
(информирање
за

образование
образование),

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

организирање

организирање

(540)

саеми,

натпревари,
организирање
работилници, организирање

и
и

водење
водење

семинари, симпозиуми, спортски натпревари,
организирање исложби за културни или
образовни цели, презентација на дела од
визуелна уметност или литература пред
јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за културни
или образаовни цели), пишување текстови
што не се рекламни, подготвување и
емтиување
на
вести,
преведување,
публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби),

разговори

(организирање

и

водење на разговорите), разонода, текстови
(пишување текстови) што не се рекламни
текстови, продавање на билети, услуги на
репортери, услуги на пишување сценарија,
услуги на студија за снимање, телевизиска
забава, студија, услуги на естрадни уметници
206 | С т р а н а

HAPPY BUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање

(професионално

бизнис

консултирање); бизниз менаџмент кај
уметничките професии; демонстрација на
производи, ангажирање манекенки за
рекламирање или промовирање производи;
барање спонзорства; вработување персонал,
информации за дејноста, информатички
картотеки

(водење

на

информатичките

картотеки), издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална
администрација за издавање лиценци за
стоки и сулуги за други лица), медиуми за
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комуникација, маркетинг услуги, изложби

телекомуникациите,

(организирање на изложби) во комерцијални

(емитување

и рекламни цели, изнајмување време за
рекламирање преку медиумите, изнајмување

компјутерски терминали (комуникација со
помош
на
компјутерски
терминали),

рекламен простор, информации, јавно
мислење (испитување на јавното мислење),

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

информативни
агенции;
комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку

комуникациска
мрежа;
обезбедување
кориснички
пристап
на
глобалната

комуникациски медиуми), за малопродажба;

компјутерска мрежа [провајдери на услуги],

on-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа односи со јавност, промоција,

обезбедување пристап до бази на податоци,
обезбедување телекомуникациски врски на

промовирање на продажбата за трети лица,
објавување рекламни текстови, дејности,

глобалната
компјутерска
мрежа,
обезбедување телекомуникациски канали за

плакатирање /огласување/, преписи на
соопштенија, промоција /продажба за трето

телевиско
купување,
[телешопинг],
пренесување преку сателит, телевизиски

лице/, пропагандни дејности, проучување на

програми

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио рекламирање

програми),
услуги
на
телекомуникациски довод

по пат на телевизија, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), организирање

услуги на поставување телекомуникациски
довод и приклучок, услуги на пренесување

трговски саеми за комерцијални или
рекламни цели, ширење на рекламни огласи

конференции
електронски

и рекламен материјал (трактати, проспекти,

[телекомуникациски

печатени материјали, примероци), обработка
на текстови, организирање дејности и

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; услуги за

советување за организирање; советување за
бизнис
работење
и
организација;

продукција на радио и телевизиски програми,
забавни програми. шоу програми (продукција

телевизиско
професии

рекламирање;
уметнички
(бизнис
менаџмент
кај

на шоу програми); резервирање места за шоу
програми; организирање шоу програми

уметничките

професии)

[импресарио

кабелска

кабелска

(емитување

од

телевизија
телевизија),

телевизиски
поставување
и приклучок,

далечина,
огласни

услуги со
табли
услуги]

услуги];

видеокамери

кл. 38
телекомуникации, услуги на
телекомуникација
и
информативна

(изнајмување видео камери), видеоленти
(изнајмување видеоленти и монтажа на

технологија, имено, пренос на глас,
податоци, слика, аудио, видео и информации

видеоленти),
(организирање

по пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; услуги на лична

електронско издаваштво, забава (планирање
на забава), информации за образовни и

комуникација;

кабелска

забавни настани, известување за забави,

програми,
програми,

звунни записи (изнајмување звучни записи),
избори на убавици (организирање избори на

изнајмување време за пристап на глобалната
компјутерска мрежа, изнајмување модеми,

убавици); изнајмување кинематографски
филмови, изнајмување радио и телевизиски

изнајмување
информации

апарати,
изнајмување
изнајмување уреди за

телевизија,
емитување

емитување

емитување радио
телевизиски

телекомуникациска опрема,
од
областа
на

Трговски марки
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и
водење

концерти
концерти),

сценски декор,
осветлување за
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театарска

сценографија

и

телевизиски

конференции),

лотарии

лотарии),

прибори, конференции (организирање и
водење конференции), микрофилмување

претстави
во
живо
кл. 42
научни и технолошки услуги и

[снимање микрофилмови],
видеоленти,
он-лајн

монтажа на
публикување

истражување и планирањето со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;

книги
и
списанија,
на електронски он-лајн

изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

електронски
обезбедување

ноќни

(организирање

студија, изнајмување филмски проектори и

клубови;

одржување

публикации што не може да се даунлодираат,
објавување
рекламни

текстови, со
текстови,

(информирање
организирање

за
саеми,

натпревари,
организирање
работилници, организирање

исклучок на
образование

(111) 26678

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/213

(220) 13/03/2018

образование),
организирање

(181) 13/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Бојан Јовановски
ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK

и
и

водење
водење

семинари, симпозиуми, спортски натпревари,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

организирање исложби за културни или
образовни цели, презентација на дела од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

визуелна уметност или литература пред
јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за културни
или образаовни цели), пишување текстови
што

не

се

рекламни,

подготвување

и

емтиување
на
вести,
преведување,
публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и
водење на разговорите), разонода, текстови
(пишување текстови) што не се рекламни
текстови, продавање на билети, услуги на
репортери, услуги на пишување сценарија,
услуги на студија за снимање, телевизиска
забава, студија, услуги на естрадни уметници
[забавувачи], услуги на компонирање музика;
телевизиски програми (продукција на радио и
телевизиски програми), титлување филмови,
услуги

на

фотографија,

фотографски

репортажи, тонски снимки (изнајмување на
тонските снимки), филмови (изнајмување на
филмовите);
прикажување
филмови;
синхронизација; филмски студија; конгреси
(организирање и водење на конгреси),
конференции (организирање и водење на
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VIP HAPPY BUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи;

односи

со

јавноста;

медиумска

презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање
(професионално
бизнис
консултирање); бизниз менаџмент кај
уметничките професии; демонстрација на
производи, ангажирање манекенки за
рекламирање или промовирање производи;
барање спонзорства; вработување персонал,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална
администрација за издавање лиценци за
стоки и сулуги за други лица), медиуми за
комуникација, маркетинг услуги, изложби
(организирање на изложби) во комерцијални
и рекламни цели, изнајмување време за
рекламирање преку медиумите, изнајмување
рекламен простор, информации, јавно
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мислење (испитување на јавното мислење),

телефон,

информативни

комуникациска

агенции;

комуникациски

телевизија

и

мрежа;

глобална

обезбедување

медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за малопродажба;

кориснички
пристап
на
глобалната
компјутерска мрежа [провајдери на услуги],

on-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа односи со јавност, промоција,

обезбедување пристап до бази на податоци,
обезбедување телекомуникациски врски на

промовирање на продажбата за трети лица,
објавување рекламни текстови, дејности,

глобалната
компјутерска
мрежа,
обезбедување телекомуникациски канали за

плакатирање

телевиско

/огласување/,

преписи

на

купување,

[телешопинг],

соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на

пренесување преку сателит, телевизиски
програми
(емитување
телевизиски

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио рекламирање

програми),
услуги
на
телекомуникациски довод

по пат на телевизија, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), организирање

услуги на поставување телекомуникациски
довод и приклучок, услуги на пренесување

трговски

конференции

саеми

за

комерцијални

или

од

и

далечина,

поставување
приклучок,

услуги

со

рекламни цели, ширење на рекламни огласи
и рекламен материјал (трактати, проспекти,

електронски
огласни
[телекомуникациски

печатени материјали, примероци), обработка
на текстови, организирање дејности и

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; услуги за

советување за организирање; советување за
бизнис
работење
и
организација;

продукција на радио и телевизиски програми,
забавни програми. шоу програми (продукција

телевизиско

на шоу програми); резервирање места за шоу

професии
уметничките

рекламирање;
(бизнис

уметнички

менаџмент
кај
професии)

програми; организирање
[импресарио
услуги];

табли
услуги]

шоу програми
видеокамери

кл. 38
телекомуникации, услуги на
телекомуникација
и
информативна

(изнајмување видео камери), видеоленти
(изнајмување видеоленти и монтажа на

технологија, имено, пренос на глас,
податоци, слика, аудио, видео и информации

видеоленти),
(организирање

по пат на телефон, телевизија и глобална

електронско издаваштво, забава (планирање

комуникациска
комуникација;

водење
и
водење

концерти
концерти),

мрежа; услуги
емитување

на лична
кабелска

на забава), информации за образовни и
забавни настани, известување за забави,

емитување радио
телевизиски

програми,
програми,

звунни записи (изнајмување звучни записи),
избори на убавици (организирање избори на

изнајмување време за пристап на глобалната
компјутерска мрежа, изнајмување модеми,

убавици); изнајмување кинематографски
филмови, изнајмување радио и телевизиски

изнајмување

апарати,

телевизија,
емитување

телекомуникациска

опрема,

изнајмување

сценски

декор,

информации
од
областа
на
телекомуникациите, кабелска телевизија

изнајмување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски

(емитување
кабелска
телевизија),
компјутерски терминали (комуникација со

студија, изнајмување филмски проектори и
прибори, конференции (организирање и

помош
на
компјутерски
терминали),
обезбедување вести и информации по пат на

водење конференции), микрофилмување
[снимање микрофилмови], монтажа на
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видеоленти,

он-лајн

електронски

книги

публикување

индустриски анализи и истражувачки услуги;

списанија,

изработка и развој на компјутерски хардвер и

и

обезбедување на електронски он-лајн
публикации што не може да се даунлодираат,

софтвер

објавување
рекламни

исклучок на
образование

(111) 26706

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/215

(220) 14/03/2018

образование),
организирање

(181) 14/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) КИППЕР МАРКЕТ

текстови, со
текстови,

(информирање
организирање
натпревари,

за
саеми,
организирање

и

водење

работилници, организирање и водење
семинари, симпозиуми, спортски натпревари,

Браќа Миладинови 178, Тетово, MK

организирање исложби за културни или
образовни цели, презентација на дела од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

визуелна уметност или литература пред
јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за културни
или образаовни цели), пишување текстови
што не се рекламни, подготвување и
емтиување
на
вести,
преведување,
публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и
водење на разговорите), разонода, текстови
(пишување текстови) што не се рекламни
текстови, продавање на билети, услуги на
репортери, услуги на пишување сценарија,
услуги на студија за снимање, телевизиска
забава, студија, услуги на естрадни уметници
[забавувачи], услуги на компонирање музика;
телевизиски програми (продукција на радио и

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
брашно и производи од жито,
производи од тесто, тестенини, тестенини за
исхрана, шпагети, макарони, вермичели [вид
тенки, долги тестенини], равиоли, резанки од
тесто,
кл. 35

фиде
рекламирање,

[тестенини]
водење на

работењето;услуги при продажба на големо
и мало и увоз-извоз со: брашно и производи

телевизиски програми), титлување филмови,
услуги
на
фотографија,
фотографски

од жито, производи од тесто, тестенини,
тестенини за исхрана, шпагети, макарони,

репортажи, тонски снимки (изнајмување на
тонските снимки), филмови (изнајмување на

равиоли, резанки од тесто, фиде [тестенини]

вермичели [вид тенки, долги тестенини],

филмовите);
прикажување
филмови;
синхронизација; филмски студија; конгреси

(111) 26707

(151) 22/10/2018

(организирање

(210) TM 2018/216

(220) 14/03/2018

и

водење

на

конгреси),

конференции (организирање и водење на
конференции),
лотарии
(организирање
лотарии),
претстави

ноќни

клубови;
во

одржување
живо

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето со нив;
210 | С т р а н а
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

желеа,

џемови,

мармелади

кл. 35
рекламирање, водење на
работењето;услуги при продажба на големо
и мало и увоз-извоз со: желеа, џемови,
мармелади
(111) 26666

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/223

(220) 15/03/2018

(181) 15/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МОДЕУР ШУС ДОО експортимпорт Куманово
ул. ЈНА бр. 30, 1300, Куманово, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки;
хамбургери;
конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук; грицки;
сланина; сирење; помфрит; чипс од компири;
лушпи од компири; филети од риба; храна
подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни
пијалаци;

туршија;

кисели

краставички;

кромид; готова храна и состојки за оброци;
супи; јајца; милк шејк десерти базирани на
млеко
кл. 30 сендвичи;топли сендвичи;хамбургер
сендвичи;пилешки сендвичи;сендвичи со
риба;леб;производи полнети со леб;полнети
земички и сендвичи;бургери вклучени во
класата 30;сендвичи во форма на ролна
(wraps);мирудии;сенф;кечап;мајонез, сосови
за салати;пекарски десерти;бисквити кои
содржат
состојки
со
вкус
на

(551) индивидуална

чоколада;мусеви;сорбет;десерти;бисквити
кои
содржат
состојки
со
вкус
на

(510, 511)
кл. 25 обувки

чоколада;мусеви;сорбет;десерти

(111) 26679

(151) 17/10/2018

(210) TM 2018/231

(220) 19/03/2018

(181) 19/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Друштво за угостителство, промет и
услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје
ул. Гаврил Константиновиќ 73, 1000,

базирани

на млечни производи;десерт штангли;десерт
пуднизи;суфле десерти;засладени желатин
десерти со вкус;сладолед и производи од
сладолед;разладени и смрзнати слатки и
десерти;подготвени
облик
кл. 43

десерти;вкусови

на
концентрирани
услуги за храна и

привремено

сместување;

во

сосови
пијалаци;

услуги

во

Скопје, MK
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кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка

млеко

храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци

кл. 30 сендвичи;топли сендвичи;хамбургер

"за носење" (take away); ресторански услуги;
услуги за ресторани за брза храна; услуги за

сендвичи;пилешки сендвичи;сендвичи со
риба;леб;производи полнети со леб;полнети

ресторани
ресторани

за брза услуга; услуги за
за самопослужување; снек

земички и сендвичи;бургери вклучени во
класата 30;сендвичи во форма на ролна

барови; услуги за ресторани и барови што
вклучуваат киосци и ресторани "за носење"

(wraps);мирудии;сенф;кечап;мајонез, сосови
за салати;пекарски десерти;бисквити кои

(take

away);

обезбедување

подготвени

содржат

состојки

со

вкус

на

оброци; подготовка на храна или оброци за
консумација во или надвор од објектот

чоколада;мусеви;сорбет;десерти;бисквити
кои
содржат
состојки
со
вкус
на

(111) 26680

(151) 17/10/2018

чоколада;мусеви;сорбет;десерти базирани
на млечни производи;десерт штангли;десерт

(210) TM 2018/232

(220) 19/03/2018
(181) 19/03/2028

пуднизи;суфле десерти;засладени желатин
десерти со вкус;сладолед и производи од

(450) 31/10/2018
(732) Друштво за угостителство, промет и
услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје

сладолед;разладени и смрзнати слатки и

ул. Гаврил Константиновиќ 73, 1000,
Скопје, MK

кл. 43
услуги за храна
привремено
сместување;

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

кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка
храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци

(540)

"за носење" (take away); ресторански услуги;

десерти;подготвени
десерти;вкусови
во
облик
на
концентрирани
сосови
и пијалаци;
услуги
во

услуги за ресторани за брза храна; услуги за
ресторани за брза услуга; услуги за
ресторани за самопослужување; снек
барови; услуги за ресторани и барови што
вклучуваат киосци и ресторани "за носење"
(take away); обезбедување подготвени
оброци; подготовка на храна или оброци за
консумација во или надвор од објектот
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26698

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/239

(220) 20/03/2018

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки;
хамбургери;
конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук; грицки;

(181) 20/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

сланина; сирење; помфрит; чипс од компири;
лушпи од компири; филети од риба; храна

2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,

подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни

B37 7YN, GB

пијалаци; туршија; кисели краставички;
кромид; готова храна и состојки за оброци;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

супи; јајца; милк шејк десерти базирани на
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TRAILMAX MIXTOUR

(111) 26644

(151) 10/10/2018

(210) TM 2018/258

(220) 27/03/2018

(181) 27/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) Dubai Aviation Corporation (trading
as flydubai)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми за мотоцикли
(111) 26655

(151) 10/10/2018

(210) TM 2018/247

(220) 20/03/2018

flydubai Headquarters, Terminal 2, P.O.Box
353, Dubai, AE

(181) 20/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

A.Ş.
Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy
34718, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, светло сина, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

Cipronation
(551) индивидуална

кл. 39 услуги на авиокомпанија, услуги на
воздушен транспорт, услуги за закуп на

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски,

авиони; услуги за патување; курирски услуги;
услуги за организирање на товар; услуги за

медицински

и

ветеринарни препарати

складирање товар; услуги за карго транспорт;

(111) 26654

(151) 10/10/2018

испорака на стоки по воздушен пат;
придружба на патници; услуги за товарно

(210) TM 2018/250

(220) 21/03/2018

застапување и шпедиција; земски услуги за
аеродромско управување; пакување и

(181) 21/03/2028
(450) 31/10/2018
(732) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET

складирање на стоки; резервации и агенции
за резервации на патување; агенциски услуги

A.Ş.
Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy

за

патување;

резервации

на

лет;

организирање на летови; организирање на
одмори; пакет услуги за одмор; услуги за

34718, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

туристички
информации;
обезбедување
помош во check-in (чекирање) на летови и

(540)

туристички

и

класа 39

(551) индивидуална

ветеринарни препарати

информации

советодавни услуги кои се однесуваат на
сите гореспоменати услуги како услуги од

Pedifen Adult
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски,

аранжмани;

медицински

и

(111) 26656

(151) 10/10/2018

(210) TM 2018/259

(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028

Трговски марки
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(450) 31/10/2018
(732) Dubai Aviation Corporation (trading
as flydubai)
flydubai Headquarters, Terminal 2, P.O.Box
353, Dubai, AE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

FLYDUBAI
(551) индивидуална
(510, 511)
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

(591) црна и сива

пат;

придружба на патници; услуги за товарно
застапување и шпедиција; земски услуги за
аеродромско управување; 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 од
класа 39

кл. 44 медицински услуги; хигиенска нега и
нега на убавината на луѓето; оптички услуги,
медицински клиники, здравствена грижа,
болница, медицинска помош, фармацевтски
совети
(111) 26653

(151) 10/10/2018

(210) TM 2018/282

(220) 29/03/2018
(181) 29/03/2028

(450) 31/10/2018
(732) Fresh & Co. d.o.o.
Ivana Gorana Kovacica 3, 24000, Subotica,
RS
(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)

JOY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво;минерална и сода-вода и други

(111) 26712

(151) 25/10/2018

(210) TM 2018/279

(220) 28/03/2018
(181) 28/03/2028

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје и
овошни сокови;сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(450) 31/10/2018
(732) Трпеноски Наумче

(111) 26651

(151) 10/10/2018

ул. „Народен фронт“ 23/6-11, 1000, Скопје,

(210) TM 2018/285

(220) 30/03/2018
(181) 30/03/2028

MK
(540)

(450) 31/10/2018
(732) Bristol-Myers Squibb Company, а
Delaware Corporation
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345 Park Avenue, New York, New York

(111) 26701

(151) 22/10/2018

10154, US

(210) TM 2018/342

(220) 13/04/2018

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

(181) 13/04/2028
(450) 31/10/2018
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

(540)

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

VEPESID
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 26702

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/340

(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/10/2018
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремова боја
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(111) 26700

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/344

(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028

(450) 31/10/2018
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ГОРСКО СВЕТЛО ПИВО
(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

светло кафена, темно кафена, сива,
кремова боја, жолта

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

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

Трговски марки

пивски

слад
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(450) 31/10/2018
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремова боја

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(111) 26704

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/346

(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028

(450) 31/10/2018
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ГОРСКО 2L
(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
светло кафена, темно кафена, сива,
кремова боја
(554) тродимензионална

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(111) 26708

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/350

(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремова боја

(450) 31/10/2018
(300) 87/699,219 28/11/2017 US
(732) Chobani LLC
147 State Highway 320 Norwich, New York
13815, US

(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)
кл.
31

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
пивски

слад

(540)

кл. 32 пиво
(111) 26703

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/348

(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028
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кл. 29 млечни производи, имено, грчки јогурт

заедницата

и јогурт; пијалаци на база на млеко; пијалаци

кл. 41 он-лајн списанија, имено, блогови со

на база на јогурт; преработени јаткасти
овошја, имено, ф’стаци и лешници;

информации,
медиуми
во

маслиново
масло
за
храна
кл. 30 мед; пијалаци што се на основа на

рецептите,
здравјето,
исхраната
и
добросостојбата;
обезбедување
онлајн

кафе
кл. 32

мислења,
областа

коментари
и
на готвењето,

флаширана вода; безалкохолни

билтени во областа на готвење, рецепти,
здравје, исхрана и добросостојба преку е-

пијалоци кои содржат овошни сокови и/или

пошта; обезбедување на веб-сајт со не-

сокови
од
зеленчук
кл. 35 промотивно спонзорство на спортски

преземање видеа во областа на готвење и
рецепти

настани, фестивали, конгреси и настани во
заедницата;развој на деловни потфати,

кл. 43
oбезбедување на веб-сајт со
информации во областа на готвење и

вмрежување и формирање консултантски
услуги;услуги
за
инкубација,
имено,

рецепти; ресторански услуги; услуги на
бифеа;
услуги
на
јогурт
бар

обезбедување работен простор кој содржи

кл.

деловна опрема за
бизниси;помош
за

претприемачи и
бизнис,
бизнис

информации во областа на здравјето,
добросостојбата и исхраната; обезбедување

советување, бизнис консалтинг и услуги за
планирање на бизнис во областите на

на веб-сајт кој содржи информации за
здравјето и исхраната во областа на храна

одржливи бизнис практики, тим билдинг и
скалирање, брендирање и маркетинг,

базирана на јогурт

вреднување на производи, производство на

(111) 26699

(151) 22/10/2018

производи, развој на производи, услуги за
дизајн на производи и амбалажи, стратегија

(210) TM 2018/361

(220) 17/04/2018
(181) 17/04/2028

за продажба и малопродажба, бизнис
иновации, квалитет и безбедност на храната,

(450) 31/10/2018
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

и означување на исхраната и храната;бизнис
советување;советување за рекламирање и

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

маркетинг;он-лајн

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

малопродажни

44

oбезбедување

на

веб-сајт

продавници со услуги за храна и опрема за
јогурт бар;обезбедување на веб-сајт кој

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

содржи информации за потрошувачи за
производи во областа на опрема за храна и

(540)

храна
кл. 36

на
база
добротворни

на
услуги,

со

јогурт
имено,

доделување на средства на организации во
заедницата,
организации,

здравствени
непрофитни

установи
и
организации,

училишта,
детски
организации
за
застапување и еколошки организации;
финансиско
спонзорство
на
спортски
настани, фестивали, конгреси и настани во
Трговски марки
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(591) кремова боја, светло кафена, темно

(732) Igor Radić

кафена, црвена, зелена, сива, бела, црна,

ul. Gročanska br. 035/4, Vračar, 11000,

златна
(554)

Beograd, RS

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

(111) 26695

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/362

(220) 17/04/2018

слад

(181) 17/04/2028
(450) 31/10/2018
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(591) црвена, жолта, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сувомеснати производи од свинско и
јунешко месо

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 26697

(151) 22/10/2018

(210) TM 2018/377

(220) 19/04/2018

(181) 19/04/2028
(450) 31/10/2018
(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

СКОПСКО Нефилтрирано
(591) кремова боја, светло кафена, темно
кафена, црвена, зелена, сива, бела, црна,
златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

31

пивски

слад

кл. 32 пиво

(591) бела, жолта, светло и темно сина,

(111) 26696

(151) 22/10/2018

црвена, кафена
(551) индивидуална

(210) TM 2018/364

(220) 17/04/2018
(181) 17/04/2028
(450) 31/10/2018
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кл. 29 масло за јадење
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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)

12

26698

21

26610

29

26650

1

26691

14

26663

21

26613

29

26667

2

26691

14

26664

21

26646

29

26679

3

26646

14

26718

21

26714

29

26680

3

26690

14

26719

21

26716

29

26688

3

26693

16

26602

22

26609

29

26696

5

26604

16

26603

22

26716

29

26697

5

26620

16

26648

24

26614

29

26706

5

26641

16

26649

24

26636

29

26707

5

26642

16

26658

24

26638

29

26708

5

26651

16

26659

24

26670

30

26601

5

26654

16

26681

24

26716

30

26604

5

26655

16

26684

25

26602

30

26621

5

26657

16

26716

25

26603

30

26622

5

26660

16

26717

25

26636

30

26623

5

26673

17

26647

25

26638

30

26624

6

26705

17

26691

25

26648

30

26625

7

26716

17

26716

25

26663

30

26626

8

26705

18

26663

25

26664

30

26628

8

26716

18

26664

25

26666

30

26631

9

26649

18

26709

25

26709

30

26640

9

26710

18

26716

25

26716

30

26643

9

26711

19

26647

26

26716

30

26645

9

26716

19

26670

27

26670

30

26667

9

26718

19

26682

27

26716

30

26677

9

26719

19

26691

28

26609

30

26679

10

26620

19

26716

28

26675

30

26680

10

26646

20

26614

28

26716

30

26684

10

26657

20

26616

28

26718

30

26685

10

26670

20

26617

28

26719

30

26686

11

26670

20

26636

29

26600

30

26708

11

26716

20

26647

29

26604

30

26713

12

26612

20

26648

29

26633

30

26714

12

26689

20

26716

29

26634

30

26720

Трговски марки
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

31

26604

35

26630

38

26674

42

26663

31

26695

35

26633

38

26675

42

26664

31

26699

35

26634

38

26676

42

26668

31

26700

35

26638

38

26678

42

26669

31

26701

35

26661

38

26694

42

26670

31

26702

35

26662

39

26604

42

26676

31

26703

35

26665

39

26615

42

26678

31

26704

35

26670

39

26638

42

26683

31

26716

35

26674

39

26644

42

26692

32

26604

35

26675

39

26656

42

26710

32

26627

35

26676

39

26710

43

26615

32

26629

35

26678

40

26639

43

26627

32

26632

35

26681

40

26673

43

26629

32

26653

35

26682

41

26609

43

26638

32

26667

35

26690

41

26615

43

26677

32

26677

35

26692

41

26616

43

26679

32

26687

35

26693

41

26617

43

26680

32

26695

35

26694

41

26635

43

26708

32

26699

35

26706

41

26649

44

26611

32

26700

35

26707

41

26668

44

26671

32

26701

35

26708

41

26669

44

26673

32

26702

35

26709

41

26670

44

26708

32

26703

35

26710

41

26674

44

26712

32

26704

35

26715

41

26675

45

26602

32

26708

35

26717

41

26676

45

26603

34

26618

36

26602

41

26678

45

26605

34

26619

36

26603

41

26681

45

26606

34

26652

36

26662

41

26683

45

26607

35

26600

36

26670

41

26692

45

26608

35

26602

36

26708

41

26694

45

26630

35

26603

36

26717

41

26708

45

26668

35

26604

37

26670

41

26717

45

26669

35

26616

37

26672

41

26718

45

26670

35

26617

37

26682

41

26719

45

26683

35

26627

37

26716

42

26630

35

26629

38

26670

42

26637
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)

(111)

(210)

3М Company

26613

MK/T/ 2016/888

3М Company

26610

MK/T/ 2016/889

A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED and THE
CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED

26684

MK/T/ 2017/647

AL-MAK FLOWER Inc.

26657

MK/T/ 2018/30

ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.

26655

MK/T/ 2018/247

ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.

26654

MK/T/ 2018/250

ATLAS Spolka z o.o.

26691

MK/T/ 2009/893

B.S.A.

26650

MK/T/ 2018/200

Bristol-Myers Squibb Company, а Delaware Corporation

26651

MK/T/ 2018/285

CENTURY 21 REAL ESTATE LLC

26661

MK/T/ 2018/86

CENTURY 21 REAL ESTATE LLC

26662

MK/T/ 2018/87

Chobani LLC

26708

MK/T/ 2018/350

Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation

26646

MK/T/ 2017/602

Dastras Abdolhamid Ali

26709

MK/T/ 2018/152

Deciem Beauty Group Inc

26693

MK/T/ 2018/182

Deciem Beauty Group Inc

26690

MK/T/ 2018/198

Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)

26644

MK/T/ 2018/258

Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)

26656

MK/T/ 2018/259

East Shineray Holdings Co., Ltd

26612

MK/T/ 2017/1236

FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the
laws of the State of Delaware

26689

MK/T/ 2017/1255

Fitbit, Inc.

26711

MK/T/ 2017/1237

FRESH & CO FABRIKA ZA PRERADU VOĆA D.O.O.BEOGRAD

26632

MK/T/ 2018/57

Fresh & Co. d.o.o.

26653

MK/T/ 2018/282

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

26698

MK/T/ 2018/239

Igor Radić

26696

MK/T/ 2018/364

Kandit d.o.o. Osijek

26713

MK/T/ 2017/252

Mars, Incorporated a Delaware corporation

26686

MK/T/ 2017/1240

Monster Energy Company, a Delaware corporation

26687

MK/T/ 2017/1244

OshKosh B'Gosh, Inc. A Delaware Corporation

26665

MK/T/ 2015/1317

Philip Morris Products S.A.

26618

MK/T/ 2018/123

Philip Morris Products S.A.

26619

MK/T/ 2018/128

SHEBARA FOODS

26652

MK/T/ 2018/202

SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de C.V.

26614

MK/T/ 2017/1089

Société des Produits Nestlé S.A.

26667

MK/T/ 2016/651

ViiV Healthcare Company

26641

MK/T/ 2017/1165

ViiV Healthcare Company

26642

MK/T/ 2017/1166

АКСА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

26672

MK/T/ 2017/823

АЛ-МАК ФЛАУЕР Инц. од Сад-Генерално Претставништво Скопје

26620

MK/T/ 2018/136

Трговски марки
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Бојан Јовановски

26694

MK/T/ 2018/208

Бојан Јовановски

26674

MK/T/ 2018/210

Бојан Јовановски

26675

MK/T/ 2018/211

Бојан Јовановски

26676

MK/T/ 2018/212

Бојан Јовановски

26678

MK/T/ 2018/213

БУБА-Б4 ДООЕЛ Штип

26647

MK/T/ 2018/181

Виолета Дангова

26605

MK/T/ 2016/232

Виолета Дангова

26606

MK/T/ 2016/233

Виолета Дангова

26607

MK/T/ 2016/234

Виолета Дангова

26608

MK/T/ 2016/235

ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт

26604

MK/T/ 2016/173

Ѓеоргиев Никола

26635

MK/T/ 2017/960

ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ

26682

MK/T/ 2017/555

ГОМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ

26648

MK/T/ 2018/183

ДОЛЧЕЗА ДОО Струмица

26720

MK/T/ 2017/1241

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

26718

MK/T/ 2016/1112

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

26719

MK/T/ 2016/1117

Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје

26630

MK/T/ 2018/160

Друштво за нега и одржување на телото РИВАЈВ СПА И ВЕЛНЕС
ЦЛИНИЦ ДООЕЛ Скопје

26611

MK/T/ 2017/861

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје
увоз-извоз Скопје

26621

MK/T/ 2018/139

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје
увоз-извоз Скопје

26622

MK/T/ 2018/140

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје
увоз-извоз Скопје

26623

MK/T/ 2018/141

26624

MK/T/ 2018/142

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје
увоз-извоз Скопје

26625

MK/T/ 2018/143

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје
увоз-извоз Скопје

26626

MK/T/ 2018/144

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје
увоз-извоз Скопје

26631

MK/T/ 2018/145

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје
увоз-извоз Скопје

26628

MK/T/ 2018/151

26633

MK/T/ 2018/161

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
увоз-извоз с.Радово Босилово

26634

MK/T/ 2018/162

Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи,
промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

26640

MK/T/ 2018/173

Друштво за производство трговија градежништво транспорт
угостителство и услуги ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с. Скудриње,
Маврово и Ростуше

26705

MK/T/ 2017/968

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје
увоз-извоз Скопје

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
увоз-извоз с.Радово Босилово
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Друштво за производство, трговија и услуги „ЖИТО“ извоз-увоз ДООЕЛ
Велес

26715

MK/T/ 2017/384

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

26714

MK/T/ 2017/914

Друштво за производство, трговија и услуги МОДЕУР ШУС ДОО
експорт-импорт Куманово

26666

MK/T/ 2018/223

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје

26717

MK/T/ 2017/1148

Друштво за промет и услуги ИТЕЦОР СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје

26637

MK/T/ 2017/1149

Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

26636

MK/T/ 2018/168

Друштво за трговија и производство МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ ДОО
Скопје

26688

MK/T/ 2017/1249

Друштво за трговија и услуги ТИА МАЛИБУ Данче и др. ДОО Скопје

26681

MK/T/ 2018/101

26600

MK/T/ 2017/1269

Друштво за туризам ЕТЦ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

26615

MK/T/ 2018/22

Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ
Скопје

26679

MK/T/ 2018/231

26680

MK/T/ 2018/232

Друштво за угостителство, промет и услуги ПАНИДОГ КОМПАНИ ДОО
увоз-извоз Скопје

26677

MK/T/ 2017/780

Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје

26658

MK/T/ 2017/819

Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје

26659

MK/T/ 2017/820

Едриличарски клуб ПАМПУР Скопје

26609

MK/T/ 2016/848

Земјоделска задруга ЕДИНСТВО о.о извоз-увоз с. Челопек

26639

MK/T/ 2018/171

Зоран Милошоски

26627

MK/T/ 2011/1080

Инфиго ИС ДОО

26710

MK/T/ 2017/1102

ИСК Македонија

26669

MK/T/ 2017/78

ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска
комора

26668

MK/T/ 2015/1282

КАРМЕЛА - 2000 ООД

26601

MK/T/ 2013/872

КИППЕР МАРКЕТ

26706

MK/T/ 2018/215

КИППЕР МАРКЕТ

26707

MK/T/ 2018/216

Лилјана Крстаноска Перовски

26663

MK/T/ 2018/97

Лилјана Крстаноска Перовски

26664

MK/T/ 2018/98

Љупчо Стојковски

26616

MK/T/ 2018/116

Љупчо Стојковски

26617

MK/T/ 2018/117

МАК-СОК Охрид ДООЕЛ - Трговско друштво за производство, трговија и
услуги

26716

MK/T/ 2018/170

Милка М.Трпеска

26629

MK/T/ 2011/1105

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје

26643

MK/T/ 2018/178

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје

26645

MK/T/ 2018/179

Невена Георгиевска; Татјана Чакулев; Татјана Атанасовска
Гроздановска and Јелисавета Пешева

26692

MK/T/ 2018/137

Нотарска Комора на Република Македонија

26602

MK/T/ 2015/560

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД

Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ
Скопје
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Нотарска Комора на Република Македонија

26603

MK/T/ 2015/561

Оливер Јосифовски

26649

MK/T/ 2017/945

Палензовска Електролукс Силвана

26638

MK/T/ 2017/603

ПЗУ РЕ -ВИТА - Ординација по општа медицина Скопје

26671

MK/T/ 2017/822

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп

26697

MK/T/ 2018/377

Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија ДР ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА Гевгелија

26673

MK/T/ 2018/207

Сојуз на стопански комори на Македонија

26683

MK/T/ 2015/1281

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

26702

MK/T/ 2018/340

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

26701

MK/T/ 2018/342

26700

MK/T/ 2018/344

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

26704

MK/T/ 2018/346

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

26703

MK/T/ 2018/348

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

26699

MK/T/ 2018/361

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

26695

MK/T/ 2018/362

Трпеноски Наумче

26712

MK/T/ 2018/279

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

26660

MK/T/ 2018/58

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ

26670

MK/T/ 2017/114

ЦЕРМАТ ДОО

26685

MK/T/ 2017/1238

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ПРОМЕНИ
(111) 2414

(732) PALOMA-SLADKOGORSKATOVARNA

(732) Whirlpool UK Appliances Limited

PAPIRJA d.o.o.

Morley Way, Peterborough, PE 9JB, GB

Sladski Vrh 1, 2214, SLADKI VRH, SI

(111) 6847
(732) PALOMA d.d.

(111) 7458
(732) CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA

Sladki vrh 1, 2214 SLADKI VRH, SI

(also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.)
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi,

(111) 6847

Tokyo, JP

(732) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA
PAPIRJA d.d. SLADKI VRH

(111) 7316

Sladki vrh 1 , 2214, SLADKI VRH, SI

(732) A/S ANTHON BERG
Toms Alle DK-2750 Ballerup, DK

(111) 6847
(111) 9052
224 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(732) Sony Interactive Entertainment Inc

44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP

Grand Duchy of Luxemobourg, LU

(111) 9052

(111) 14150

(732) KABUSHIKI KAISHA SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT (Sony

(732) Spirits International B.V.
44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,

Computer Entertainment)
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo,

Grand Duchy of Luxemobourg, LU

JP

(111) 14151

(111) 9923

(732) Spirits International B.V.
44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,

(732) Hanwha Techwin Co., Ltd.
1204, Chanwon-daero, Seongsan-gu,

Grand Duchy of Luxemobourg, LU

Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KR

(111) 13973
(732) SPAR International B.V

(111) 13904

Rokin 101, 1012, KM AMSTERDAM, KM

(732) Alliance Tire Co. (1992) USA Ltd
201 Edgewater Drive, Wakefield,

(111) 13804

Massachusetts 01880, US

(732) Приватна здравствена установаГаленска лабораторија ФИТОФАРМ

(111) 13904
(732) Alliance Tire Americas, Inc

Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

201 Edgewater Drive, Wakefield,

MK

Massachusetts 01880, US
(111) 14185
(111) 14149
(732) Spirits International B.V.

(732) Приватна здравствена установаГаленска лабораторија ФИТОФАРМ

44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

(111) 14147
(732) Spirits International B.V.

(111) 15481

44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

(732) ILIRIKA berzno posredniske d.d.
Ljubljana
Slovenska cesta 54A, 1000, Ljubljana, SI

(111) 14146
(732) Spirits International B.V.

(111) 15482

44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

(732) ILIRIKA berzno posredniske d.d.
Ljubljana
Slovenska cesta 54A, 1000, Ljubljana, SI

(111) 14148
(732) Spirits International B.V.
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(732) Друштво за приредување игри на

(111) 19288

среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

(732) Друштво за производство, промет и

бул. 8-ми Септември бр. 16, 1000, Скопје,
MK

услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

ПРЕНОС
(111) 3978

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(732) Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

49351, US

TW8 9GS, GB

(111) 5248
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(111) 6490
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(UK) IP Limited

(UK) IP Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 2079

(111) 6792

(732) Noxell Corporation
11050 York Road, Hunt Valley, Maryland

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

21030-2098, US

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 3220
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 7308
(732) Braun GmbH

(111) 3220

Frankfurter str. 145, 61476 Kronberg im
Taunus, DE

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(111) 7970
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(111) 6889
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

TW8 9GS, GB

TW8 9GS, GB

(111) 7791

(111) 6702

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
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980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

Globe House, 1 Water Street, London, WC2R

TW8 9GS, GB

3LA, GB

(111) 8010

(111) 9656

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

(111) 8010

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 11193
(732) ALPHA BANK A.E.

(111) 7907
(732) Novartis AG

40 Stadiou Str. Athens, GR

4002 Basel, CH

(111) 11713
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(111) 7907

(UK) IP Limited

(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 8076

(111) 13223

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 13223
(732) Leo Osprey Limited

(111) 8077
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Frimley Business Park, Frimley, Camberlay,
Surrey, GU16 7SR, GB

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(111) 13223

TW8 9GS, GB

(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 8212
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 13197
(732) Leo Osprey Limited

(111) 8212

Frimley Business Park, Frimley, Camberlay,
Surrey, GU16 7SR, GB

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(111) 13197
(732) Novartis Pharma AG

(111) 9123
(732) British American Tobacco Western

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

Europe Commercial Trading Limited

(111) 13197
(732) Novartis AG
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

4002 Basel, CH

1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901,
US

(111) 13224
(732) Leo Osprey Limited

(111) 13804

Frimley Business Park, Frimley, Camberlay,
Surrey, GU16 7SR, GB

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK

(111) 13224
(732) Novartis AG

(111) 14185

4002 Basel, CH

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

(111) 13224
(732) Novartis Pharma AG

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 14801
(732) Дејан Мијалов

(111) 13196

ул. Широк дол бр. 8, Штип, MK

(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(111) 15934

(111) 13196

(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, MK

(732) Leo Osprey Limited
Frimley Business Park, Frimley, Camberlay,

(111) 15935

Surrey, GU16 7SR, GB

(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, MK

(111) 13196
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 17010
(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 13500
(732) Novartis AG

(111) 17220

4002 Basel, CH

(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 13500
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 17238
(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 13904
(732) Alliance Tire Co. (1992) USA Ltd
4 Second Ave., Ste. 106, Denville, NJ 07834,

(111) 17219
(732) ALPHA BANK A.E.

US

40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 13697
(732) COTT BEVERAGES LLC

(111) 17222
(732) ALPHA BANK A.E.
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Гласник Бр. 10/2018

40 Stadiou Str. Athens, GR

31 Октомври 2018

(111) 19868
(732) Glaxo Group Limited

(111) 17218
(732) ALPHA BANK A.E.

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

40 Stadiou Str. Athens, GR
(111) 19868
(111) 17901
(732) ALPHA BANK A.E.

(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

40 Stadiou Str. Athens, GR
(111) 19650
(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 19868
(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(111) 19773

(111) 19953
(732) ALPHA BANK A.E.

(732) ALPHA BANK A.E.

40 Stadiou Str. Athens, GR

40 Stadiou Str. Athens, GR
(111) 19954
(111) 20161
(732) ALPHA BANK A.E.

(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

40 Stadiou Str. Athens, GR
(111) 20136
(111) 20925

(732) Novartis Pharma AG

(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 19853

(111) 20136
(732) Glaxo Group Limited,

(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) 19867
(732) Novartis Pharma AG

(111) 20136
(732) Novartis AG

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

4002 Basel,, CH

(111) 19867
(732) Glaxo Group Limited

(111) 21328
(732) Novartis AG

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

4002 Basel, CH

TW8 9GS, GB
(111) 21328
(111) 19867
(732) Novartis AG

(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

4002 Basel, CH
(111) 21328

Трговски марки
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

(732) Glaxo Group Limited

(111) 21028

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(732) Друштво за трговија услуги и

TW8 9GS, GB

производство ЛОКОДО ХИТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

(111) 20086
(732) Друштво за производство, трговија и

ул. 11 Октомври бб локал 326, 1000,
Скопје, MK

услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увозизвоз Куманово

(111) 21804

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK

(732) Друштво за издаваштво и маркетинг

(111) 21396

„СЛОБОДЕН ПЕЧАТ“ доо Скопје
ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 3-1-238, Скопје,

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

MK

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 23313
(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 21407
(732) Novartis Consumer Health S.A
Route de I'Etraz, 1197, Prangins, CH

(111) 22909
(732) Novartis Consumer Health S.A
Route de I'Etraz, 1197, Prangins, CH

НИШТОВНОСТ
(111) MK/T/ 2005/921

СПОЈУВАЊА
(111) 3059

Agios Stefanos, Attica, 23rd km. National

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

Road Athens - Lamia, GR

(111) 8169

(111) 12329
(732) DELTA SA INDUSTRIAL &

(732) DELTA SA INDUSTRIAL &
COMMERCIAL COMPANY OF FOOD

COMMERCIAL COMPANY OF FOOD
PRODUCTS (скратен назив - DELTA

PRODUCTS (скратен назив - DELTA

FOODS SA)

FOODS SA)

Agios Stefanos, Attica, 23rd km. National
Road Athens - Lamia, GR
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 20063 MK/T/ 2011/671
(111) 20062 MK/T/ 2011/672
(111) 20065 MK/T/ 2011/673
(111) 19752 MK/T/ 2011/674
(111) 20061 MK/T/ 2011/676
(111) 20066 MK/T/ 2011/677
(111) 20067 MK/T/ 2011/678
(111) 20064 MK/T/ 2011/679
(111) 20060 MK/T/ 2011/680

ОБНОВУВАЊА
(111) 1992

(186) 31/01/2027

(111) 1892

(186) 05/05/2027

(111) 4355

(186) 08/07/2026

(111) 1855

(186) 26/01/2027

(111) 3059

(186) 17/09/2027

(111) 3060

(186) 25/05/2027

(111) 4577

(186) 04/10/2026

(111) 4581

(186) 30/09/2027

(111) 6847

(186) 09/01/2026

(111) 6926

(186) 02/04/2026

(111) 6925

(186) 19/04/2026

(111) 6924

(186) 19/04/2026

(111) 8169

(186) 03/07/2026

(111) 7582

(186) 16/08/2026

(111) 7165

(186) 29/08/2026

(111) 7281

(186) 02/09/2026

(111) 7280

(186) 02/09/2026

(111) 7187

(186) 15/10/2026

(111) 7178

(186) 16/10/2026

(111) 6461

(186) 18/10/2026

Трговски марки

231 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017
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(111) 7464

(186) 12/11/2026

(111) 7458

(186) 21/11/2026

(111) 7316

(186) 23/12/2026

(111) 8679

(186) 28/01/2027

(111) 8681

(186) 28/01/2027

(111) 7791

(186) 13/03/2027

(111) 7663

(186) 25/07/2027

(111) 7879

(186) 04/11/2027

(111) 8010

(186) 07/11/2027

(111) 7907

(186) 26/11/2027

(111) 8116

(186) 18/06/2028

(111) 9123

(186) 25/09/2028

(111) 10126

(186) 11/05/2020

(111) 12633

(186) 09/06/2025

(111) 13904

(186) 20/02/2026

(111) 13648

(186) 27/03/2026

(111) 13649

(186) 27/03/2026

(111) 13689

(186) 27/03/2026

(111) 13688

(186) 22/06/2026

(111) 14149

(186) 29/06/2026

(111) 14147

(186) 29/06/2026

(111) 14146

(186) 29/06/2026

(111) 14148

(186) 29/06/2026

(111) 14150

(186) 29/06/2016

(111) 14151

(186) 29/06/2026

(111) 16379

(186) 16/08/2026

(111) 14835

(186) 01/09/2026

(111) 13973

(186) 01/09/2026

(111) 14059

(186) 02/10/2026

(111) 14060

(186) 02/10/2026

(111) 16825

(186) 03/10/2026

(111) 13011

(186) 09/11/2026

(111) 14386

(186) 09/11/2026

(111) 14315

(186) 17/11/2026

(111) 14653

(186) 24/11/2026

(111) 14398

(186) 19/02/2027

Трговски марки

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(111) 16151

(186) 13/03/2027

(111) 14586

(186) 29/03/2027

(111) 14587

(186) 29/03/2027

(111) 14588

(186) 29/03/2027

(111) 15440

(186) 17/10/2027

(111) 15920

(186) 17/10/2027

(111) 15481

(186) 01/11/2027

(111) 15482

(186) 01/11/2027

(111) 15416

(186) 06/12/2027

(111) 22600

(186) 13/12/2027

(111) 15096

(186) 17/12/2027

(111) 15415

(186) 19/12/2027

(111) 15723

(186) 13/03/2028

(111) 16045

(186) 22/08/2028

(111) 15966

(186) 25/08/2028

(111) 16325

(186) 15/10/2028

(111) 16402

(186) 17/10/2028

(111) 16342

(186) 27/10/2028

Трговски марки
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн.
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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Гласник Бр. 10/2018

(21) ID 2017/23

31 Октомври 2018

(45) 31/10/2018
(22) 13/12/2017

(28)
7 (седум) дизајни, тродимензионални
(72) Јован Јованоски
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(51) 23-03
(54) "Делови на бојлер"

Индусриски дизајн
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31 Октомври 2018
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Гласник Бр. 10/2018

Индусриски дизајн

Гласник Бр. 10/2018

(21) ID 2017/24

31 Октомври 2018

(45) 31/10/2018
(22) 13/12/2017

(28)
11 (единаесет) дизајни, тродимензионални
(72) Јован Јованоски
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(51) 23-03
(54) "Делови на бојлер"

Индусриски дизајн
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31 Октомври 2018
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Гласник Бр. 10/2018

Индусриски дизајн

Гласник Бр. 10/2018

(21) ID 2017/34

31 Октомври 2018

(45) 31/10/2018
(22) 25/12/2017

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Јован Јованоски
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски
Бул. "Македонски просветители" 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "Бојлер"

Индусриски дизајн
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31 Октомври 2018
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Индусриски дизајн

Гласник Бр. 10/2018

Индусриски дизајн

31 Октомври 2018

241 | С т р а н а

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(21) ID 2018/19

(45) 31/10/2018
(22) 06/07/2018

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, MK
(74) Марин, Гавриловски, адвокат
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) "Шише"
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Индусриски дизајн

Гласник Бр. 10/2018

(21) ID 2018/20

31 Октомври 2018

(45) 31/10/2018
(22) 06/07/2018

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, MK
(74) Марин, Гавриловски, адвокат
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) "Шише"

Индусриски дизајн
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(21) ID 2018/21

(45) 31/10/2018
(22) 06/07/2018

(28)
(30)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, MK
(74) Марин, Гавриловски, адвокат
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) "Шише"
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Индусриски дизајн

Гласник Бр. 10/2018

(21) ID 2018/22

31 Октомври 2018

(45) 31/10/2018
(22) 06/07/2018

(28)
(30)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, MK
(74) Марин, Гавриловски, адвокат
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) "Шише"

Индусриски дизајн
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(21) ID 2018/23

(45) 31/10/2018
(22) 23/07/2018

(28)
5 (пет) дизајни, тродимензионални
(30) DM/101371 22/02/2018 -(72) Marianna NITSCH
(73) CHANEL
135 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FR
(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 03-01
(54) "Чанти и паричници"
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Гласник Бр. 10/2018

Индусриски дизајн

31 Октомври 2018
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248 | P a g e

Гласник Бр. 10/2018

Индусриски дизајн

Гласник Бр. 10/2018

Индусриски дизајн

31 Октомври 2018
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(21) ID 2018/24

(45) 31/10/2018
(22) 26/07/2018

(28)
14 (четиринаесет) дизајни, дводимензионални
(72) Бајрам Демири
(73) Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С
ул.Х. Т. Карпош бр.34, Куманово, MK
(51) 06-06
(54) "Дизајн за врати"
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Индусриски дизајн

Гласник Бр. 10/2018

Индусриски дизајн

31 Октомври 2018
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)

(21)

23-03

MK/I/ 2017/23

23-03

MK/I/ 2017/24

23-03

MK/I/ 2017/34

09-01

MK/I/ 2018/19

09-01

MK/I/ 2018/20

09-01

MK/I/ 2018/21

09-01

MK/I/ 2018/22

03-01

MK/I/ 2018/23

06-06

MK/I/ 2018/24

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО

MK/I/ 2017/23

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО

MK/I/ 2017/24

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО

MK/I/ 2017/34

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/I/ 2018/19

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/I/ 2018/20

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/I/ 2018/21

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/I/ 2018/22

CHANEL

MK/I/ 2018/23

Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С

MK/I/ 2018/24
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Индусриски дизајн

Гласник Бр. 5/2018

31 Мај 2018

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се означени
со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

(11) 842

(45) 31/10/2018

(21) ID 2018/14

(22) 18/04/2018

(18) 18/04/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Аднан Бериша (ул. "Места" бр.15, 1000 Скопје)
(73) Аднан Бериша
ул. "Места" бр. 15, 1000 Скопје, MK
(51) 06-04
(54) "Полица - маса"
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Индусриски дизајн

Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)

(11)

06-04

842

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)

Аднан Бериша

842

MK/I/ 2018/14

Индусриски дизајн
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Гласник Бр. 10/2018

31 Октомври 2018

ЗАСТАПНИЦИ
ВПИШУВАЊЕ
224. Друштво за интелектуални ислуги ЕРНСТ И ЈАНГ-УСЛУГИ ДООЕЛ Скопје
ул. 8-ми Септември бр. 18-3/4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 23113310
факс. 389 23113438
е-маил. aleksandar.ickovski@mk.ey.com
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Застапници

